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apresentação
Após um intervalo mais longo do que o previsto, o leitor tem em tela o 6º número da
revista Fevereiro. Estávamos com a maior parte dos textos praticamente prontos e
prestes a subir a revista para o nosso site, quando fomos surpreendidos pelas
manifestações país afora. Resolvemos, então, segurar a publicação - a vantagem é que
no formato on-line isso não envolve “parar as máquinas” - e nos mobilizar para preparar
algumas reflexões acerca do que houve nas ruas no conturbado mês de junho. O
interessante é que, ao final, com todo o material em mãos para montagem deste
número, notamos uma inesperada convergência entre os textos finalizados antes e
depois das manifestações.
Conforme as números anteriores da Fevereiro, organizamos os textos deste número em
diferentes seções temáticas. Na primeira seção, foram agrupados quatro textos, todos
tratando de questões contemporâneas, mas a partir de objetos bastante distintos. Na
abertura, Cícero Araújo analisa o julgamento da Ação Penal 470 - referente ao assim
chamado “mensalão”. O texto sublinha que ao se acompanhar a atuação do Supremo
Tribunal Federal - desde a recusa a desmembrar o processo, passando pela definição
dos réus, até a forma dedutiva que presidiu os votos dos ministros na condenação de
alguns dos acusados - fica-se com a impressão de que o julgamento foi, grosso modo,
conduzido por uma lógica muito mais afeita ao cálculo político do que aos autos. Sem
fazer coro aos que pleiteiam um cordão ao redor do STF que sirva de isolamento à
política, o articulista convida o leitor a ver o julgamento não como um “ponto fora da
curva”, mas como um “momento especialmente nevrálgico”de um movimento profundo
de afirmação do STF em detrimento de outros órgãos constitucionais; um movimento
que coloca questões inquietantes para nossa democracia. Araújo ainda aborda os
desdobramentos do julgamento para seu outro protagonista, aquele que, na maior parte
do tempo, esteve sentado no banco dos réus: o Partido dos Trabalhadores. Qual seria
o impacto na identidade do PT - tanto no imaginário de seus próprios militantes quanto
no da sociedade em geral - da condenação de quadros históricos do partido em um caso
de corrupção, uma vez que - ao menos desde o início da década de 1990 - o partido
insistiu em calcar sua imagem na de defensor da moralidade na política? Para além dos
efeitos eleitorais a curto prazo, o articulista advoga que caberia indagar até que ponto
não teria sido deflagrado um processo irreversível de corrosão de um dos principais
patrimônios políticos do Partido dos Trabalhadores. Antecipamos que outro texto de
Cícero Araújo publicado neste mesmo número busca averiguar, precisamente, em que
medida as recentes manifestações não reforçariam alguns processos desencadeados
pelo julgamento do “mensalão”.
Na sequência, transitamos para um texto escrito pelo historiador Yves Cohen em que
encontramos uma análise da trajetória do discurso da liderança e da figura do líder em
quatro diferentes países - Estados Unidos, Alemanha, França e União Soviética cobrindo os cinquenta anos de intervalo entre 1890-1940. Por meio dessa chave
histórico-comparativa, o articulista abre a possibilidade de mostrar que,
independentemente do regime político e dos diferentes traços culturais de cada uma
das sociedades analisadas, a figura do líder e o discurso da liderança tiveram um papel
central para a organização política e social ao longo de toda a primeira metade do século
passado. Considerando, no entanto, as manifestações que vimos nos últimos tempos,
de “Tunis a Moscou”, Cohen questiona se a figura do líder continuará desempenhando
um papel tão fundamental para a organização política deste século como desempenhou
para o que passou. O historiador sugere que estaríamos entrando em um tempo em que
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as multidões recusariam qualquer um que queira arrogar-se à condição de líder para
dirigi-las.
Na mesma linha de relacionar os problemas legados pelo século passado e os desafios
para o atual, Américo Kerr coloca em questão como poderíamos pensar o
desenvolvimento de uma sociedade sustentável. Kerr parte do debate entre fontes
renováveis e não-renováveis de energia para contestar certas concepções de que
nossos problemas ecológicos poderiam ser resolvidos por meio de uma transição de
matrizes energéticas desacompanhada de uma profunda mudança na estruturação de
nossas sociedades capitalistas. Ao longo do seu argumento, o autor vai ao encontro de
um dos tópicos que esteve no cerne das mobilizações das últimas semanas: o modelo
de transporte. Kerr aponta que seria impensável alcançar um modelo sustentável de
sociedade, por mais renováveis que possam se mostrar os novos combustíveis, sem
uma transição do transporte individual para o transporte público.
Esta primeira seção encerra-se com um artigo de fôlego de Peter Uwe Hohendahl que
visa reconstruir as disputas em torno da ideia moderna de universidade nos debates
sobre o ensino superior na Alemanha Ocidental do pós-guerra e nos Estados Unidos
das
décadas
de
1980
(conservadores vs. multiculturalistas),
e
1990
(liberais vs. neoliberalismo). Em ambos os casos, por uma indistinção entre a
universidade humboldtiana tal como historicamente constituída na universidade de
Berlim do século XIX e o ideal humboldtiano de universidade, o nome de Humboldt seria
invocado - seja implícita ou explicitamente - de maneira ambivalente. O interesse de
Hohendahl reside em mostrar que somente através de uma reconstituição do debate em
torno da ideia moderna de universidade a partir dessa distinção seria possível
reatualizar conceitos como os de “autonomia universitária”, “Bildung” e “comunidade de
aprendizes”, essenciais ao ideal humboldtiano, para poder fazer frente ao modelo de
ensino superior regido pelos ditames investimentos e contrapartidas, do treinamento
para o mercado e da administração gerencial que imperam no atual modelo neoliberal
de universidade.
Um tanto mais enxuta, a segunda seção da revista abre espaço para um breve debate
entre nossos articulistas. O mote é a visita Yoani Sachéz ao Brasil no mês de fevereiro
e a deixa, um texto sobre sua repercussão escrito por Maria Caramez Carlotto. Nesse
texto que dá a partida para o debate, Carlotto nos conduz por uma incursão bastante
instrutiva no excêntrico imaginário de nossos partidos políticos conforme expresso nas
diversas manifestações contra e a favor da blogueira ocorridas durante a sua rápida
passagem pelo país. Ao seu texto, seguem-se intervenções de Ruy
Fausto e Alexandre Carrasco, que analisam criticamente a abordagem que a
articulista confere à visita de Sanchez. O debate se encerra com um breve comentário
de Carlotto, que pretende apontar para as diferenças disciplinares que separam a sua
perspectiva da de Carrasco e de Fausto.
Entrando em seara mais teórica, este número conta com uma seção composta por três
textos estruturados em torno de embates a respeito do que seria uma posição crítica de
esquerda. O início fica a cargo de um artigo de Ruy Fausto, que dá prosseguimento a
um debate com Vladimir Safatle sobre o conceito e as tarefas da esquerda hoje. O artigo
consiste em uma resposta daquele articulista a um texto publicado em blog de uma
revista de cultura, em que Safatle contesta as críticas de Fausto ao seu livro A esquerda
que não teme dizer seu nome. Agora, retomando, desenvolvendo e esclarecendo os
argumentos contra o livro de Safatle formulados no post-scriptum do texto
“Esquerda/direita: em busca dos fundamentos e reflexões críticas”, saído em nosso
número anterior de Fevereiro, Fausto visa expor com maior detalhe e extensão as
questões teóricas de fundo que sustentam suas principais divergências com as posições
de Safatle.
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O texto seguinte, de José Szwako, analisa a transformação do exercício da crítica nos
trabalhos de um dos principais centros de estudos políticos e sociais do país, o Centro
de Estudos dos Direitos da Cidadania, mais conhecido como CENEDIC. O autor
sustenta que, no início dos anos 2000, à medida que seus principais pesquisadores
assumem o diagnóstico de que o neoliberalismo implicou um fechamento do horizonte
de emancipação, o Centro deixa a fértil crítica que desenvolvia desde sua fundação, por
meio do potencial normativo contido em conceitos como “cidadania”, “direito” e “espaço
público”, degenerar nas aporias de uma “atitude hipercrítica”. A mesma contradição que
Habermas atribui à Dialética do esclarecimento afetaria, sempre segundo o autor, a
crítica promovida pelo CENEDIC que, por excesso, ganharia um caráter afirmativo. Isso
porque, com o embotamento de toda dimensão normativa da teoria, seriam perdidos os
próprios critérios da crítica e, com eles, a própria possibilidade de se contestar e superar
o
presente
estado
de
coisas.
Fechamos essa seção com um texto de Mônica Stival, que contrapõe as diferentes
posições que Foucault e Habermas apresentam em relação ao papel do direito nas
sociedades modernas. Enquanto Foucault atribui ao direito a função de reforçar
o ethos da concorrência à medida que a economia política passa a definir os padrões
de validade das normas jurídicas, Habermas ressalta o papel comunicacional presente
no direito como essencial para a integração da sociedade moderna. Essas diferenças
remontariam, segundo Stival, ao diagnóstico de cada autor em relação ao papel do
direito quando da superação do quadro das sociedades tradicionais.
Esta Fevereiro segue com toda uma seção dedicada exclusivamente às manifestações
de junho. Ela abre com uma longa entrevista realizada por Maria Caramez Carlotto
com Lucas Monteiro, militante do Movimento Passe Livre. Por meio da entrevista, o
leitor tem a oportunidade de conhecer melhor a história política do MPL, tratando da sua
relação com o movimento alter mundialista, com o Fórum Social Mundial e com
iniciativas como o Centro de Mídia Independente. Amplia-se também o conhecimento
dos principais pontos de vista teóricos que balizam a posição política do movimento,
bem como os princípios que orientam a organização do movimento e a sua relação com
partidos políticos. Por fim, discute-se igualmente as estratégias do movimento para a
revogação do reajuste e a sua avaliação das conquistas obtidas e dos desdobramentos
das manifestações.
Em seguida, perfila-se uma sequência de textos escritos por três membros do nosso
comitê editorial sobre as manifestações de junho. No primeiro deles, Cícero
Araújo procura retomar as reflexões feitas em seu texto do “mensalão” à luz do
sentimento antipartido vindo à tona durante as manifestações. Sem deixar de saudar a
contribuição dada pelo Movimento Passe Livre no sentido de impulsionar uma retomada
do espaço público dos agentes da sociedade incivil e de quebrar o corporativismo de
grande parte dos partidos, sindicatos e movimentos sociais tradicionais, Araújo
manifesta suspeita quanto algumas tendências que despontaram nas manifestações
indicando uma perigosa recusa a toda forma de política institucional que reforçaria
tendências em curso que colocam riscos a algumas de nossas conquistas democráticas.
Na sequência, Ruy Fausto avalia o significado dos movimentos recentes para a
esquerda nos país. Sua análise enfatiza sobretudo as potencialidades e os limites que
movimentos que se articulam por meio de organizações horizontais apresentariam para
fazer avançar as pautas de esquerda no país. Fechando a seção, Maria Caramez
Carlotto parte da questão de “quem são” e “o que querem” os manifestantes que
tomaram as ruas de São Paulo em junho deste ano. Pois seria à luz da composição
social das “jornadas paulistanas” e das principais pautas levantadas que se tornaria
possível apreender o potencial político desses movimentos. Desviando das
interpretações que enfocam exclusivamente os efeitos dos protestos em âmbito
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nacional, a autora sublinha a importância da questão urbana local para a mobilização
dos manifestantes de junho.
Já caminhando para o fim, a Revista traz, ainda, uma quarta seção com textos de cunho
mais cultural. No primeiro deles,Alexandre Carrasco analisa mais um fruto da
interessante cena cinematográfica contemporânea do Recife - o novo longa-metragem
do diretor Claudio Assis, Febre do rato. O filme, como nos conta Carrasco, narra a vida
de um conjunto de personagens bem pouco convencionais agrupados em torno de Zizo,
um poeta marginal, morador da periferia do Recife. Para o articulista, tanto no seu
conteúdo quanto na sua forma, o filme resgataria a temática da promessa de uma outra
sociabilidade que Antônio Cândido analisava em seu clássico ensaio “Dialética da
malandragem”. Segundo Carrasco, Febre do rato poderia ser visto como uma message
in a bottle que anunciaria para um tempo ainda por vir a possibilidade de uma outra
imaginação que fosse capaz de inventar uma ordem de outra ordem; a saber, uma
ordem surgida do seio de um anarquismo latente no potencial - tantas vezes reprimido
- de nossa cultura popular.
Prosseguindo nessa mesma seção, há ainda um texto de Ruy Fausto se posicionando
no recente debate travado pelo crítico Roberto Schwarz e o músico Caetano Veloso.
Em linhas gerais, Fausto procura mostrar que da mesma maneira que Schwarz se vale
das relações entre política e estética para criticar o livro de Caetano, a relação entre
política e estética também permitiria uma metacrítica a Schwarz. Nessa medida, sem
desconsiderar o acerto de diversos reparos de Schwarz ao livro de Caetano, Fausto
previne, ao mesmo tempo, que determinadas censuras que o tropicalista faz às ilusões
e às tendências totalitárias da esquerda antes, durante e após a ditadura têm muito mais
sentido do que o crítico marxista gostaria de admitir - e acabariam atingindo as próprias
posições de Schwarz. O ponto é que a prosa provocadora e polemista de Caetano
muitas vezes necessita de uma “dupla leitura” para acertar as posições pontuais de um
determinado trecho com o sentido mais geral do livro. Em suma, encontra-se aí um
debate muito interessante, desafiando o confinamento de especialidades e
competências em prol de uma questão carregada de generalidade.
O mesmo Alexandre nos traduz uma resenha escrita por Mélisande Labrande sobre o
novo livro de Emmanuel Carrère, vencedor do prêmio Ronaudot, que se vale da ficção
e da realidade - no caso, já por si bastante extravagante - para contar a vida dessa
estranha figura que é o soviético Éduard Limonov.
Na nossa tradicional - mas nem um pouco tradicionalista - seção literária, temos um
poema em prosa de Nuno Ramos e um poema de Edgard Lee Master (traduzido
por Alexandre Barbosa e acompanhado de um vídeo de Daniel Nasser). No mais,
remetemos à apresentação que precede à seção redigida por Marcela Vieira.
E, para encerrar mesmo a fatura, na seção em língua estrangeira, publicamos o
original em francês da resenha de Mélisande Labrande.
Mas antes de colocar o tão protelado ponto final nesta apresentação já bastante
extensa, toda a equipe de Fevereiro gostaria de agradecer mais uma vez o trabalho de
concepção e produção do projeto gráfico da nossa revista desempenhado até aqui
por André Lopes. Agora, soma-se a André Lopes, Luís Arnaldo Ribeiro, que cuidará
do dia-a-dia operacional da revista. Fica aqui também nossa já usual menção especial
à Marcela Vieira que além de compor a equipe editorial da Revista também assume o
difícil trabalho de revisão de todos os textos. Desta vez, pela quantidade e extensão da
revista, queríamos conferir uma ênfase especial a essa menção. Lembramos ainda que
os leitores contam sempre com a possibilidade de nos enviar críticas, sugestões e
comentários pelo nosso link de contato.
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Cícero ARAUJO

de mensalões, choques entre os
poderes e outros choques...
Propus-me a escrever, para este número de Fevereiro, sobre o julgamento do mensalão (ou
“Ação Penal 470”, segundo o registro oficial) no Supremo Tribunal Federal. A proposta me
ocorreu no final do ano passado, com o julgamento já terminado. Houve muita discussão do
assunto na imprensa e nas redes sociais naqueles meses, mas hoje parece coisa ultrapassada.
Ainda assim, insisto na pauta, tentando incorporar desdobramentos mais recentes.
Como os leitores devem se lembrar, o julgamento começou cercado de dúvidas sobre
a capacidade dos ministros do Supremo fazerem-no com a devida imparcialidade. Havia
o problema da época escolhida para realizá-lo - muito próxima das eleições municipais
-, e uma forte pressão da imprensa no sentido de um resultado que se tinha como o
único verdadeiro e correto, bastando para tanto a coragem dos juízes para confirmá-lo
oficialmente. Por outro lado, havia notícias de pressões de bastidores, como a que teria
ocorrido num encontro privado entre o ministro Gilmar Mendes e o ex-presidente Lula,
testemunhado pelo ex-ministro do tribunal e, depois, integrante do próprio governo Lula,
Nelson Jobim; além disso, o Senado havia acabado de confirmar a indicação (pela
presidente Dilma Rousseff) de um novo ministro do Supremo, Antônio Dias Toffoli, sobre
quem pairava de pronto a presunção de parcialidade, logo de incapacidade de julgar o
caso, por suas ligações passadas com José Dirceu - de quem fora consultor jurídico -,
acusado de ser o pivô das ações que levaram ao escândalo do mensalão.
Apesar da distância dos fatos originais - o escândalo veio a público sete anos antes,
ainda na metade do primeiro mandato de Lula -, uma grande expectativa se acumulava
em torno do acontecimento que, além do enorme aparato midiático para cobri-lo, seria
transmitido ao vivo pela TV. Para uma certa frustração do público, no entanto, a maior
parte do evento transcorreu sem os lances dramáticos de uma novela global ou de um
filme de ação, a não ser quando os próprios ministros, discordando entre si dos
encaminhamentos do processo ou de seus votos, entretinham-no com suas altercações.
Estas iam de disputas jurídicas veementes, mas pouco inteligíveis, até agressões
verbais - sim, muito inteligíveis, porém fazendo um contraste curioso com aquele figurino
pretensamente solene dos protagonistas, com suas capas pretas amarradas, um tanto
desajeitadamente, a ternos sóbrios. Fora esses momentos acalorados, o processo
obedeceu a sequência burocrática e modorrenta típica dos tribunais superiores
brasileiros, com a leitura dos votos dos ministros, especialmente os do relator e do
revisor, que transcorriam horas a fio. Isso levava à dispersão, ao sono e até mesmo à
ausência intercalada de membros do tribunal. Nada mais aborrecido e anticlímax para
um público que havia sido preparado para algo próximo ao espetacular.
Este articulista leu uma grande quantidade de material relacionado ao assunto: matérias
da mídia impressa e eletrônica, artigos de opinião, votos de ministros, além de dois livros
recentemente publicados, com interpretações opostas sobre os fatos e sobre o
julgamento do STF. Impossível dar conta da análise de tudo isso neste espaço. Para
começar, ainda é muito difícil estabelecer o que aconteceu realmente. Que houve
violação grave da lei, não há dúvida: a própria direção do PT admitiu a existência de um
caixa dois de campanha, para custear compromissos assumidos com partidos aliados,
já na campanha presidencial de 2002 e na municipal de 2004. Um crime eleitoral,
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portanto. Mas essa seria uma violação bem menor, comparada à peça de acusação da
Procuradoria-Geral da República, que apontou a formação de uma quadrilha, cujo chefe
seria José Dirceu, então ministro da Casa Civil de Lula, com o intuito de subornar
membros do Congresso Nacional para que votassem nos projetos do governo. Suborno,
por sua vez, financiado por um esquema muito complexo de dilapidação do patrimônio
público. Essa tese foi veementemente recusada pelo PT e pelos réus, mas foi ela que
afinal prevaleceu, apesar dos votos dissidentes de alguns ministros.
Se esclarecer todo esse imbroglio está fora de meu alcance, gostaria pelo menos de
dizer algumas coisas sobre o julgamento em si e seus desdobramentos para a política
brasileira, para o PT e para a esquerda em particular. Sobre a primeira questão, fica o
registro de que nunca um corpo de ministros do Supremo se mostrou tão disposto como
o atual para enfrentar um caso de corrupção política e lhe dar uma punição exemplar.
Também ficou, no entanto, a impressão de um tratamento desigual: esse mesmo corpo
de ministros deu, tempos atrás, em nome do instituto do foro privilegiado, a possibilidade
de que um caso muito semelhante - denominado o mensalão mineiro - ocorrido antes
do escândalo do mensalão petista, envolvendo políticos tucanos de Minas Gerais (entre
os quais o ex-governador Eduardo Azeredo), fosse desmembrado para que seu
julgamento ocorresse primeiro nas instâncias inferiores da justiça. Isso daria a parte dos
acusados o direito a um segundo julgamento. Não foi o que o tribunal decidiu neste
caso, rejeitando uma questão de ordem com o mesmo propósito feito pelo advogado
Márcio Thomaz Bastos, defensor de um dos réus. Além disso, para condenar José
Dirceu, acusado de ser o chefe da quadrilha, a maioria dos ministros, capitaneada pelo
relator Joaquim Barbosa, teve de acolher uma abordagem do direito criminal e penal
que permite condenar sem provas documentais - pois, segundo essa abordagem,
quando se trata de crime feito por uma organização criminosa, os verdadeiros
mandantes raramente deixam rastros desse tipo -, bastando para tal uma série
consistente de indícios. Mas o STF o fez flexibilizando enormemente o que poderia
significar esses indícios: para condenar Dirceu como chefe do mensalão, bastou o
testemunho duvidoso do ex-deputado federal Roberto Jefferson, estopim do escândalo,
que depois foi negado pelo próprio, quando teve de depor oficialmente no inquérito feito
pela Polícia Federal. Contra Dirceu, tudo o mais foi feito com base em deduções:
coincidências de período entre saques de dinheiro feitas ou autorizadas pelos acusados
e votações importantes no Congresso - por exemplo, a da emenda constitucional
alterando as regras da Previdência - e até declarações na imprensa como a da então
ministra das Minas e Energia de Lula, Dilma Rousseff, dizendo-se surpresa com a
rapidez da votação de uma lei relacionada a sua pasta.
Coincidências ou não, indícios desse tipo poderiam até ser ponto de partida para uma
investigação, mas no julgamento eles foram oferecidos como provas. Pior: foi com base
nelas que a maioria dos ministros resolveu não só condenar, mas condenar com
penalidades muito severas, inclusive aqueles (como José Genoíno e o próprio Dirceu)
para os quais aos supostos crimes se poderia até imputar a corrupção política, mas não
a corrupção pessoal - o enriquecimento ilícito, por exemplo -, porque a esse respeito
nada foi encontrado. Quando o ministro revisor do processo, Ricardo Lewandowski, fez
objeções que apontavam essa fragilidade da acusação, a maioria preferiu seguir o
argumento do ministro Marco Aurélio de Mello, de que pensar no oposto - ou seja, de
que isso não demonstrava a realidade do mensalão e não levava ao suposto chefe da
organização criminosa, o próprio Dirceu, que afinal era o responsável do governo pela
manutenção da base de apoio no Congresso - seria o mesmo que “acreditar em Papai
Noel”. Mas essa resposta do ministro Marco Aurélio só revelava sua fragilidade jurídica,
pois reconhecia implicitamente que o gap entre a própria condenação e os indícios só
poderia ser preenchido por... dedução lógica! Mas se é assim, a lista deduzível dos
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possíveis chefes poderia ser diferente, ou então bem maior: Antonio Palocci, Gilberto
Carvalho, até mesmo o presidente Lula...
Que essa dedução mais ampla não tenha sido feita no julgamento, ainda que alguns
ministros tenham querido, talvez, insinuá-la, indica o caráter político de um julgamento
que se pretendia estritamente técnico e calçado nas regras do direito penal. Como se a
maioria do Supremo tivesse claro que reunia força suficiente apenas para condenar até
o nível do que o procurador-geral chamou de núcleo político do esquema - ou seja, os
então dirigentes do PT nacional (José Genoíno e Delúbio Soares), mais José Dirceu -,
mas não teria como ir além. Contudo, todo o julgamento parece mostrar que assim o foi
não por falta de apetite, mas porque os ministros sabiam muito bem do tamanho do
enfrentamento político que teriam de empreender. De que estamos falando então? Esse
é um tipo de cálculo que se espera de um partido político ou de outras instâncias de
representação política, mas não de uma instituição judicial, que naquele momento nem
sequer exercia o papel de guardião da Constituição - no qual uma certa ponderação
política é considerada aceitável -, mas de instância superior do direito
infraconstitucional. Pois se a questão fosse mesmo a de fazer a responsabilização
política, e selar a correspondente punição, caberia ao Congresso fazê-lo, tal como prevê
a Constituição, que, aí sim, faz as vezes de um tribunal político, seja através
do impeachment do presidente, seja através da cassação de mandatos parlamentares.
Mas justamente esse ponto crucial já havia sido ultrapassado pela agenda política do
país, na medida em que os próprios partidos de oposição, liderados pelo PSDB, fizeram
esse cálculo e acharam por bem não levar à frente o impeachment de Lula, limitandose a exigir a queda de Dirceu da equipe de governo e depois apoiar a sua cassação, o
que acabou se consumando. Ultrapassado esse terreno, restava o processo judicial mas aí as regras do jogo teriam de ser outras. Em princípio, um tribunal judicial, STF
incluso, não poderia fazer o que o Congresso deixou de fazer ou o fez às meias, isto é,
condenar aqueles a quem se poderia atribuir um crime de responsabilidade política,
mesmo que não penal, pelo escândalo.
Nesse ponto, não há como deixar de mencionar a evolução de um processo que
certamente não começou com o julgamento do mensalão, mas atingiu com ele um ápice.
Esse processo, a meu ver, é mais do que a chamada judicialização da política que, no
fundo, é parte integrante do jogo político desde que se decidiu, em todo mundo
democrático, aprofundar a intervenção do direito, com mediação dos tribunais, nas
decisões legislativas e na elaboração de políticas públicas. Mas no caso brasileiro
recente, no qual se assiste a uma interferência do STF e outros tribunais superiores
(como o TSE) nas disputas partidárias, o que estamos testemunhando é na verdade
uma gradual deslocamento do regime de partidos para uma espécie de regime de juízes,
sem que esses últimos estejam devidamente equipados para a qualidade e a
intensidade dos conflitos políticos que correspondem aos primeiros. Não só isso: faltamlhes os procedimentos de legitimação para tanto. Os juízes não são eleitos e não
organizam suas divergências através de instituições voltadas para o embate eleitoral,
como os partidos, nem se apresentam ao público como homens (ou mulheres) de
partido. Quando brigam, quando promovem trombadas públicas, como as muitas que
vimos pela TV, o fazem não pelas motivações eleitorais explícitas que opõem os
políticos profissionais, mas por alguma outra coisa que, no final das contas, estará fora
do alcance do poder dos eleitores. Estamos assistindo, portanto, a uma transformação
profunda nas relações entre os poderes constitucionais. E o que aconteceu no processo
do mensalão não foi apenas um julgamento polêmico, para o qual se podem atribuir
erros técnicos, prejuízos, imprudência e até parcialidade. Foi também um momento
especialmente nevrálgico de afirmação de um órgão constitucional sobre e em
detrimento dos demais. Como não poderia fazê-lo pelos modos incontornáveis a que os
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demais estão submetidos - a decisão das urnas -, resta então um recurso que lhe serve
como um proxy do sufrágio eleitoral, um substituto embora imperfeito: a afirmação
perante a opinião pública. Em outras palavras: projetando a imagem, e buscando
legitimar-se como tal, de um STF que é o vingador implacável da justiça. Nada
mais oportuno, em vista das mazelas da política brasileira. Porém, esse caminho - os
ministros do Supremo devem sabê-lo - tem lá os seus percalços e suas armadilhas.
Numa democracia, todo poder constitucional que passa a atirar pedras, tornando-se
mais e mais ativo, começa também a expor seu telhado de vidro. Estarão os juízes
preparados para esse jogo?
Uma nota final. Apesar do imenso desgaste sofrido com o escândalo e, depois, com o
próprio julgamento e seus resultados, o PT se mostrou capaz, até o momento, de sair
ileso das urnas. Mas será isso uma prova de vigor? Força eleitoral, sem dúvida. Mas o
escândalo do mensalão, e o modo como os dirigentes petistas encontraram para
explicá-lo, revelam um partido profundamente ferido em sua subjetividade política e
ideológica. Pois trata-se de uma instituição que produziu boa parte de sua identidade
coletiva, junto com o processo de vinculação com seus militantes e eleitores, na base
de um discurso que contraria tudo o que o mensalão significa, seja na versão dos
acusadores, seja na versão dos próprios réus (endossada pela direção do PT e por
Lula). Uns bons anos atrás, acho que já desde a década de 1990, ciente de que o
discurso tradicional da esquerda, organizado em torno dos ideais socialistas, já não
produzia mais o élan que poderia levá-lo ao crescimento e, eventualmente, ao exercício
do poder político, o PT resolveu investir pesado no tema da moralidade pública. E, por
esse caminho, autorreferir-se como a encarnação da incorruptibilidade política. O que o
diferenciaria então dos demais partidos? Além do programa e da ideologia, o PT
passaria a oferecer aos eleitores uma esquadra de cidadãos impolutos, um time de
varões de Plutarco; e os demais só poderiam ser, por conseguinte, variações de mal
gosto da política tradicional, repleta de corruptos. Como se viu, esse discurso, até certo
ponto bom eleitoralmente, revelou-se um terrível boomerang, uma vez que o partido
ingressou efetivamente no jogo nada idílico do exercício do poder político. Não estou
dizendo que atitudes alternativas seriam impossíveis de fato, mesmo para um partido
com fortes credenciais de esquerda, como o PT. O problema é que ele teria de mostrar
como isso seria possível na prática, com base em sua própria experiência pregressa.
Do contrário, produzir identidade com esse tema e, pior, fustigar os adversários com ela,
não seria como brincar com fogo, talvez preparando o terreno de sua própria queda,
mais cedo ou mais tarde? Não digo a queda eleitoral, porque isso até agora não
aconteceu de fato, mas algo talvez pior: o colapso da subjetividade petista, desse
enorme patrimônio político construído a duras penas ao longo de tantos anos, que deu
a marca de sua combatividade, de sua capacidade de enfrentar as duras batalhas que
um projeto político de esquerda está fadado a enfrentar. Se não se dissipou por
completo, na certa se enfraqueceu dramaticamente. Esse patrimônio ainda lhe faltará,
e muito, se é que já não está faltando.
(Junho de 2013)
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Yves COHEN

o conjunto significativo da figura do chefe
(França, Alemanha, União Soviética e
Estados Unidos, 1890 - 1940)
“Desta perspectiva, o menor chefe de polícia do Marrocos e César têm a mesma essência.”1
Este artigo tenta identificar um fenômeno contemporâneo que desempenha um papel
significativo na história do século XX e, provavelmente, somente deste século: a figura
do “chefe”. Trata-se, assim, de reconhecer um elemento presente na composição
profunda da vida social. Essa entidade é pouco abordada pelos historiadores e
sociólogos porque é transversal a todos os recortes que configuram tais disciplinas, bem
como às suas descrições das totalidades sociais. O período estudado vai de 1890 a
1940 e apenas quatro países serão analisados: a França, a Alemanha, a União Soviética
e os Estados Unidos2 . Nesses países em que a revolução industrial já alcançara certo
desenvolvimento, constitui-se uma figura do chefe que não existia no século XIX. Para
atender à preocupação das elites econômicas, políticas, militares e culturais, essa figura
vem de certa forma compensar o desaparecimento da classe natural de comando
representada pela aristocracia, e dar uma forma geral à ambição presente em todos os
setores da vida social, e, sobretudo, nas empresas. Tal ambição dá-se a ver através de
formas muito diversas em numerosos meios sociais que não necessariamente mantêm
relações amistosas, mas que contribuem cada um com o seu quinhão. Se tal movimento
é específico a cada país, ele não se desenvolve sem circulações transnacionais, como
as da psicologia das massas, da gestão científica do trabalho e do culto, não tanto do
chefe, mas dessa figura mesma do chefe.
As palavras para designar “chefe”
Se em três das línguas concernidas nesta pesquisa existe um termo que se impõe para
nomear a figura do “chefe” (chef, em francês, leader, em inglês e Führer em alemão),
parece que, em russo, é necessário recorrer a duas palavras e falar das figuras
do vo?d’ (chefe, mais próximo de guia) e do rukovoditel’ (chefe, mais próximo de
dirigente). Voltaremos a essa questão mais adiante. Se tais palavras existem há muito
tempo em cada uma dessas línguas, juntamente com outros termos que também
designam os portadores de autoridade em diferentes domínios e em diferentes níveis, a
figura do chefe só se forma no século XX.
Numa primeira fase, que vai do final do século XIX aos primeiros anos do século XX, a
significação desses termos já se transforma.
Em francês, até o final do século XIX, o sentido da palavra chef era, etimologicamente
e praticamente, o da cabeça de um corpo. Em 1694, o primeiro dicionário da Academia
Francesa enuncia que “o chanceler é o chef da justiça”, que o “primeiro presidente é
o chef do parlamento” etc. Isso não concernia os postos intermediários aos quais se
aplicavam uma série de outros nomes que não aquele de chefe. Nas empresas, no
século XIX, o chefe é o patrão. Em um regulamento de fábrica de 1862 pode-se ler: “Os
contramestres ou funcionários responsáveis pelo estabelecimento, representando
os chefs e agindo em seu nome, devem ser obedecidos e respeitados como os próprios
chefes o seriam”. No entanto, a palavra “chef” serve cada vez mais para designar títulos
precisos como os de “ingénieur en chef”, “chef d’atelier” e, à medida que se aproxima o
fim do século, “chef d’équipe”.3 Na administração pública construíram-se no século XIX
hierarquias administrativas muito precisas em que os “chefes de divisão” e os “chefes
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de escritório” têm atribuições bem definidas. Essa construção leva, no começo do século
XX, à concepção do “poder hierárquico” como uma sequência de “chefs” que emergem
a partir do ministro.4 Reservada até então às mais altas posições, a palavra “chefe” se
impõe lentamente para todos aqueles que têm funções de comando intermediário, por
menores que elas sejam e por mais próximas que estejam da “linha de frente”. Mas em
todos esses casos, somos remetidos a um estatuto individual e não a uma categoria
geral dos chefes. Salvo na expressão dos operários grevistas que não se intimidam por
essas distinções e gritam, no final do século XIX, “Abaixo os chefes!”, incluindo todos
na mesma categoria. A palavra “chef” perde seus predicados em parte graças a essa
prática semântica operária.5 Mas é no exército que a palavra chefe alcança a maior
generalidade. O general Foch fala, em 1903, de um “chefe localizado em um qualquer
nível da hierarquia”.6 /p>
Pode-se dizer que o destino da palavra chefe como termo geral começa com a
publicação, em 1895, de um livro que encontra imediatamente um grande sucesso
internacional, Psicologia das multidões, de Gustave Le Bon. Le Bon propõe soluções
para “não ser governado demais [pelas multidões]”.7 O termo que ele emprega é,
sobretudo, aquele de condutor (“meneur”). Mas para um engenheiro ou um oficial, é
difícil se reconhecer em tal termo porque o condutor, segundo Le Bon, é quase um
psicopata que imprime suas convicções às multidões que manipula. É, no entanto, bem
aí que se encontra o lugar do “chef”, isto é, no controle e na direção das multidões,
sendo que na perspectiva de Le Bon “multidão” designa qualquer grupamento humano.
O chef adquire então uma dimensão genérica que vale para todos os níveis.
No caso da Alemanha, a palavra Führer se impõe quando pensamos no chefe alemão
do século XX. No entanto, até o começo deste século ela designa, ao contrário
de “chef” em francês, apenas pequenas funções: a de guia de viagem (tanto o
personagem quanto o livro) ou a de condutor de uma máquina. Para falar de um chefe
o termo Leiter domina. Além disso, o modelo monárquico é ainda muito proeminente.
Em 1868, a primeira obra alemã sobre a gestão de empresas serve-se desse modelo.
“Apenas um deve reinar” porque a monarquia é, segundo o autor, a única forma
constitucional justificada para a empresa. “O monarca deve ser o empresário ou bem
aquele que o substitui. Seu olhar e sua vontade devem tudo penetrar”.8 Ora, esse
modelo é invertido nos primeiros anos do século XX. A discussão moderna sobre a
gestão científica do trabalho do estadunidense Taylor desempenha um grande papel
nesse processo, mas é sobretudo a evolução política que imprime sua marca. Os chefes
não devem mais se espelhar no Kaiser, mas é o Kaiser que deve ser, de agora em
diante, um bom Führer para o desenvolvimento da Alemanha. Para o vigésimo quinto
aniversário de Guilherme II, um intelectual declara: “Nós solicitamos um Führer pelo qual
atravessaremos
o
fogo”.9 Em
alemão, scientific
management se
traduz
por wissenschaftliche Betriebsführung e é esse termo de Führung - a orientação ou a
gestão - que se aplica à condução da empresa. A discussão que atravessa o país a
respeito dos termos de Führer e de Führung é, como se vê, muito anterior à aparição do
nazismo. Existe, com efeito, uma transformação semântica e, tal como na França, ela
está ligada ao crescimento econômico e industrial e aos problemas políticos que ele
coloca às elites de toda natureza.
Na Rússia, percebe-se nesse momento a fragilidade do poder czarista e tenta-se pensar
no que pode permitir ao país escapar de suas incertezas. Do lado do poder, procura-se
evitar não apenas a revolução, mas também a reforma. Nesse país que reclama da falta
de homens práticos, é justamente a formação de novas gerações de chefes que parece
ser a solução mais promissora tanto para a política quanto para a economia. Um dos
principais homens de Estado descreve, em 1896, quais são os chefes de que o Estado
russo tem grande necessidade e quais deveriam ser sua educação e suas
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qualidades.10 Seu livro é traduzido para o inglês em apenas dois anos mais tarde.
Estamos mais próximos, aqui, dos chefes que dirigem, os rukovoditeli. Mas do lado da
oposição ao poder e da revolução, é o chefe que guia que emerge, tão importante
quanto aquele que dirige. O livro fundador do bolchevismo é escrito em 1902, O que
fazer?, de Lênin. Ora, trata-se de um livro sobre o chefe e o comando. Ele diz o que
deve ser um social-democrata e este deve ser, em primeiro lugar, um chefe. O termo
mais empregado é aquele de vo?d’, que equivale ao de leader, de Führer ou
de Duce em italiano, e secundariamente ao de “rukovoditel’”. Para Lênin, o partido
social-democrata deve ser não somente uma organização de militantes, mas, uma
“organização de chefes”.11
A língua inglesa conhece uma inflexão do mesmo tipo no mesmo período. Os Estados
Unidos, evidentemente, se servem dessa língua na qual a palavra leader existe há muito
tempo, mas não o termo leadership (liderança), que só se instala verdadeiramente no
final do século XIX. O que se reforça, então, é o discurso que os americanos têm sobre
si mesmos e sobre o seu país, fabricado por líderes. A partir daí a preocupação com
a liderança se manifesta em todos os domínios, tanto na educação quanto na política,
na indústria como no exército. Para o autor da primeira tentativa de escrever uma
psicologia da liderança, em 1904, esta é, em toda a sua generalidade, “o fato maior da
vida social”.12 A liderança do país, das empresas e de qualquer grupo, assim como
os leaders em todos os domínios tornam-se, desde antes da Primeira Guerra Mundial,
objetos de uma discussão comum e cruzada da qual o futuro presidente dos Estados
Unidos, Woodrow Wilson, é um dos principais protagonistas. Taylor, que constrói uma
teoria perfeitamente determinista da organização científica do trabalho, a qual busca
escapar à influência dos indivíduos, também participa paradoxalmente desse
vocabulário. Por ocasião de uma conferência em Harvard em 1909, ele exalta “os raros
dons dos grandes condutores de homens que apelam ao mesmo tempo à admiração,
ao amor, ao respeito e ao temor”. Harvard, justamente, é qualificada por um outro autor
como “mãe dos líderes”.13 Vemos formularem-se, nessa instituição, muitas das
principais proposições sobre a liderança. Nos Estados Unidos, a instituição escolar será,
desde muito cedo, considerada como o lugar da formação de líderes desde a primeira
infância. Se a palavra leader pertence de fato à língua inglesa, aquela de leadership é
antes americana.
Conceber a figura
A Primeira Guerra Mundial e as revoluções que ela engendra irrompem sobre essas
premissas e reforçam um movimento já claramente desenhado. A figura do chefe então
se cristaliza. Ao menos na França, ela é fruto de esforços deliberados. A partir do
momento que se forma um “chef”, termo empregado sem predicado, ele encontra sua
encarnação.
A figura do chefe que já existia é individual. Na verdade, são antes figuras de chefe. A
de Napoleão, por exemplo, domina amplamente na França, como a de Bismarck na
Alemanha ou aquelas dos grandes presidentes nos Estados Unidos. A guerra promove
outras dessas figuras como, na França, os marechais Joffre e Foch e, na Alemanha,
Hindenburg. O modelo absoluto da figura individual é Moisés. Um historiador francês
bem conhecido da metade do século XIX, Sainte-Beuve, fala dele da seguinte maneira:
“Moisés não é apenas um homem, um personagem real, é uma figura: ao mesmo tempo
em que ele profetiza o Cristo e o Messias, ele antecipa alguns de seus sofrimentos, de
suas situações e de suas agonias dolorosas”.14 Moisés é uma figura porque ele anuncia
Jesus.
A figura do chefe que se desenha por ocasião da guerra não é aquela de indivíduos,
mas de um tipo social. É assim que um psicólogo francês se coloca explicitamente como
projeto forjar a figura do chefe ou, mais exatamente “o tipo humano: chefe”. Ele escreve,
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no primeiro artigo francês sobre “A psicologia do chefe”, “Nós queremos atingir um
objetivo mais geral, criar uma abstração, o chefe, na qual serão reunidas as
características comuns aos diversos níveis e reagrupadas as qualidades dissociadas
que se atribuem ao chefe para perceber, na sua unidade, o tipo humano: chefe”. O
objetivo é a descrição de uma categoria geral de chefe. Outros autores, mais próximos
das teorias modernas da gestão, colocam-se no mesmo momento a mesma tarefa de
esboçar a “fisionomia dos chefes”, no caso de uns, ou de proceder à “elaboração da
figura moderna do chefe de empresa”, no caso de outro.15
A partir daí, essas pessoas se propõem a confeccionar uma ferramenta de estruturação
do social. O que elas mesmas denominam uma “figura” ou uma “fisionomia” não se
reduz à palavra chefe e aos seus diversos equivalentes nas diferentes línguas. A figura
do chefe é um complexo significante que comporta, além do nome, componentes de
ordens variadas: imagens, representações, “caracteres comuns”, qualidades (ou
“traços”), comportamentos, signos, uma relação consigo mesmo como chefe e
certamente ainda outros elementos.16
A figura tem diversas faces. Importa notar, certamente, que essa figura do século XX
forma-se em um novo regime de imagens. A conduta das massas que a modernidade
identifica como um fenômeno que a constitui exige que se retraduza o retrato dos reis
em retratos de chefes e que se tire todo partido da reprodução mecânica das imagens.17
A imagem de um chefe, fotografado ou filmado, não mostra as suas enfermidades: Stalin
tinha vergonha do seu braço esquerdo mais curto por conta de um acidente quando
criança, bem como de seu rosto marcado pela varíola; o conselheiro de relações
públicas de Franklin Roosevelt orientou-lhe a jamais ser fotografado em sua cadeira de
rodas. O olhar se lança ao horizonte, na direção do futuro em que todas as promessas
do presente se realizarão. O chefe é mostrado na sua relação com as massas:
Roosevelt ao microfone nos “bate-papos ao pé da lareira” (fireside chats), Stalin no
mausoléu de Lênin apontando um corajoso proletário marchando ou uma jovem
pioneira, Hitler com a pá na mão na abertura de um canteiro de obras de uma rodovia,
Mussolini de frente para uma multidão reunida. Os chefes de outros níveis têm suas
fotos estampadas nos quadros de honra ou nas páginas dos jornais “corporativos”. A
participação das imagens na construção da figura do chefe mereceria muitos volumes
de história comparada, transnacional e transsetorial.
A “figura” se aproxima da “persona” que os historiadores das ciências utilizam para falar
do erudito, do homem de ciência, da “scientific persona” que se projeta no Ocidente
desde o século XVI. Persona, como no caso do chefe, não designa nem uma profissão,
nem um “papel”, mas uma “fisionomia reconhecível”.18 Como a figura do chefe,
a scientific persona é um complexo significante. Essa figura tem um nome, o de cientista
(scientist), que a opõe ao nome da persona que a precede historicamente, isto é, o
“filósofo natural” (natural philosopher). Essa fisionomia do erudito também é formada
por traços de comportamento padronizados (como a atenção ao objeto, a humildade, o
desinteresse), guardadas as especificidades dos diferentes contextos culturais.
O termo persona é melhor do que o de “figura”, mais corrente no linguajar dos atores
como no das ciências sociais, por chamar a atenção para a importância do envolvimento
pessoal. A palavra latina persona significa máscara (de teatro). A persona do chefe seria
uma máscara? O estudo da sua “figura” apresenta uma coleção de traços (sobretudo
positivos) que se impõem às pessoas, servindo para que estas definam a si mesmas no
que têm de essencial. Não mais que a scientific persona, a figura do chefe não é um
“papel” como aqueles entre os quais circulamos ao passar de um contexto a outro
segundo o sociólogo americano Erwin Goffman.19 A figura de chefe supõe realizar um
trabalho sobre si mesmo para que se consiga desempenhar melhor a sua atividade
pública. Essa figura tem características coletivas e contribui fortemente para compor
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a persona; mais que isso, para compor essa personalidade mesma que é objeto de
múltiplos cuidados psicológicos e de interesses literários nesse mesmo período. Os
chefes são convidados a escutar conferências, a participar de formações especializadas
ou a ler livros sobre a personalidade. A partir desse momento, não parece que
essa persona contemporânea seja equivalente à persona medieval: ela não constitui
uma máscara sob a qual um eu verdadeiro existiria, mais ou menos dominado. Essa
fabricação da relação com os outros é uma fabricação de si e não de uma ilusão.
Também não estamos, portanto, diante da persona tal como Jung a define: “uma
máscara
de
espírito
coletivo,
uma
máscara
que
disfarça
a
individualidade”.20 A persona adotada - como a de chefe - é uma parte da verdade das
pessoas, uma verdade ela mesma compósita, múltipla e ao mesmo tempo única. É a
mesma coisa para a figura. Esta não é exterior às pessoas. Quando as pessoas se
tornam chefes, elas adotam ao mesmo tempo tal figura.
Mas podemos acompanhar a contribuição de cada país à elaboração de uma figura.
Existem fortes especificidades locais nas figuras de chefe que se constroem em cada
país, mas elas não são menos marcadas por uma cultura internacional do comando que
circula de modo particularmente intenso. Com o florescimento dos discursos científicos
e políticos sobre o chefe, o comando e as multidões em toda uma série de países,
formou-se em escala mundial, a partir do final do século XIX e começo do XX, um vasto
domínio de circulação21 em que se encontram os leitores de Le Bon, de Lênin, de Taylor
do psicólogo francês Binet, do teórico francês da administração, Fayol, de Stalin, de Max
Weber, dos psicólogos sociais americanos etc., todos contribuindo de modos mais ou
menos diretos para uma concepção de chefe.
As qualidades do líder estadunidense
Nos Estados Unidos, desenvolvem-se rapidamente profissões inteiras que têm a tarefa
de trabalhar sobre as qualidades do chefe, sua seleção e sua formação. Entre estas
estão os educadores, os psicólogos, os sociólogos, os pensadores da gestão, os
políticos. Eles criam as formações em leadership nas universidades e as management
schools. Desde 1920, diz-se aos contramestres que eles devem ser líderes e propõemse a eles formações específicas para que se aproximem apropriadamente da figura. Os
Estados Unidos são o principal ateliê em que se definem as qualidades do chefe ou, dito
de outro modo, os “traços” de sua “personalidade” que contribuem em primeiro lugar
para compor a figura do leader. Ora, essas qualidades podem ser muito variadas. De
fato, nenhuma lista comum e única chega a se construir a partir das publicações e das
trocas.
Para um autor, “algumas das qualidades ou características que parecem ser a base do
talento para a liderança (leadership ability) são a personalidade, a perseverança, o tato,
a coragem, a iniciativa, a decisão e a inteligência”. Para outro, são a “iniciativa, o
autocontrole e a autonomia”. Para o terceiro, as jovens líderes podem ter as qualidades
de serem confiáveis, amigáveis, ter uma “personalidade magnética”, iniciativa, uma
aparência de comando etc. Para uma quarta, que fez pesquisa num acampamento de
meninas, são “a saúde e a vitalidade, a lealdade e o entusiasmo” que surgem mais
cedo.22 Parece-me que esta constatação basta para caracterizar a dispersão das
categorias descritivas utilizadas. Ao contrário, os estudos sobre as qualidades que
definem o seguidor, aquele que obedece (follower) são muito mais raros.
A followership vale para aquele que “reconhece a liderança responsável, confere todo o
valor à opinião dos experts, respeita a experiência passada, sacrifica a si mesmo em
nome do dever, coopera com alegria para o bem do grupo, trabalha fielmente nas
comissões” e, é claro, reconhece as autoridades.23
As qualidades que caracterizam o líder são, portanto, um grande canteiro aberto em
todos os domínios... Masculino? Feminino? Um dos principais autores escreve que:
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o líder, no velho sentido de boss ou de chefe utilizava traços pensados [?] como
masculinos, ao passo que o líder como homem de influência (educador) utiliza muitos
traços pensados como femininos. Evidentemente, completa ele, uma mistura desses
traços é necessária para o líder eficaz, seja ele homem ou mulher24 .
Mas não podemos nos enganar: a figura do leader é referida constantemente no
masculino, e se passa o mesmo nos outros países para os seus chefs, Führer e vo?dia.
Periodicamente, educadores e psicólogos especializados reconhecem a frágil
confiabilidade “científica” dos resultados obtidos nas pesquisas sobre a figura do chefe
e suas qualidades. Trata-se de uma constatação bem estabelecida às vésperas da
Segunda Guerra Mundial.25 Mas pouco importa, é preciso dizer aos líderes que eles o
são. Os traços da figura do líder, mesmo que escapem a toda definição científica, lhes
fornecessem um espelho reconstitutivo. Edward Bernays, o inventor e grande mestre
estadunidense das relações públicas, não se engana quanto a isso. Para ele “a
personalidade é um instrumento de propaganda” e constitui uma função constante do
conselheiro em relações públicas valorizar de modo vivo a personalidade dos que
encarnam os grupos que eles dirigem e, afirma ele, “a opinião o exige instintivamente”.26
A eleição de Franklin D. Roosevelt à presidência dos Estados Unidos em 1932
testemunha bem essa nova cultura. Nos doze minutos da sua primeira comunicação ao
povo norte-americano, em março de 1933, no momento mais crítico da Grande
Depressão, o termo leadership aparece sete vezes, por exemplo: “Eu assumo sem
hesitação a liderança desse grande exército do nosso povo que se consagra a um
ataque disciplinado dos nossos problemas comuns”. Não se viu nada parecido nos
pronunciamentos inaugurais dos presidentes anteriores. O leader estadunidense é uma
das características do país e da sua identidade. O desenvolvimento de uma cultura da
liderança corresponde ao momento em que este país apresenta-se como candidato à
hegemonia mundial. Ela é indissociável desse projeto. Pensar em termos
de leadership em qualquer país do mundo remete assim invariavelmente à referência e
à política estadunidense.
Na França
Na França, as qualidades do chefe não são objeto de pesquisas conduzidas por
psicólogos experimentais que tentariam, como nos Estados Unidos, calcular a parte de
umas e de outras e suas correlações. Alguns termos diferentes dos usados para
descrever as qualidades estadunidenses afloram nos textos franceses, como aqueles
de caráter e de exemplo a dar, mas outros também são comuns. Assim, um dos
principais pensadores da administração, do comando e do chefe, Henri Fayol, quer, em
primeiro lugar, que o chefe tenha “saúde e vigor físico” e, em segundo, inteligência e
vigor intelectual. Em seguida aparecem as qualidades morais, que são a vontade
refletida, firme e perseverante; a atividade, a energia e mesmo a audácia se necessária,
a honestidade, a iniciativa, a coragem de assumir responsabilidades, o sentimento do
dever e a preocupação com o interesse geral. O caráter, muito estimado pelos militares,
não está presente porque Fayol o considera muito impreciso e pouco apto a reagrupar
os elementos precedentes. Em quarto lugar, convém que o chefe tenha uma “sólida
cultura geral”. É preciso também que ele saiba administrar e que seja competente em
seu domínio.27 O grande exemplo do chefe francês, sua grande figura singular é, durante
esse período, incontestavelmente Lyautey, o oficial tornado marechal, artesão da
colonização principalmente na África e um dos primeiros a pensar o chefe no texto que
ele publica em 1891 sobre “o papel social do oficial”. Pensar sobre o chefe na França é
pensar em Lyautey.
Neste país, o ser-chefe tem interesses comuns com a humanidade. Em primeiro lugar,
diferentemente da proposição de J.-M. Lahy, para quem nem todos são chefes porque
ser um chefe é pertencer a um tipo humano particular, diz-se frequentemente que cada
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um pode ser chefe. Um antigo capelão das trincheiras e futuro responsáveis pelos
escoteiros da França assim o anuncia: “Nem todos serão diretores gerais, mas todos
nós poderemos ser chefes, nem que seja chefe de esquadrão, chefe de equipe ou chefe
de família. Para falar sinceramente, ninguém escapa a isso” 28 . A proposição vai ao
encontro de várias outras escritas por diferentes autores. Ser um chefe é ser um homem
e reciprocamente. Uma das obras francesas mais reputadas sobre o chefe, escrita por
um grande engenheiro - e leitor de Lyautey -, Raoul Dautry desenha o retrato do homem
do seu tempo:
Um homem pode ser um verdadeiro chefe mesmo que exista sob suas ordens apenas
dois operários sem qualificação. Não basta ser um general para ser incontestavelmente
um chefe. O chefe é aquele que permanece inteiramente fiel às responsabilidades da
sua função, aquele que a anima suscitando nela iniciativas, que realiza os ritos com
amor, que, no desenvolvimento da sua tarefa, sabe entrar numa relação de amizade
com os outros homens. Sobre este, não é nem mesmo preciso dizer que é um chefe.
Ele é um homem. Um chefe é apenas aquele que, em qualquer nível hierárquico,
assegura totalmente o seu ofíciode homem.
Mesmo Marc Bloch, que encontrou um chefe notável durante a “Drôle de guerre”,
comenta: “Fiz a descoberta de um homem”.29 A figura francesa do chefe é, assim,
naturalizada. Esse pensamento amplamente compartilhado do homem como chefe homem masculino - data essa época que é muito difícil de ser representada hoje,
mesmo que tenham se passado pouco mais do que setenta anos.
Soviéticos
A figura stalinista do chefe é o chefe autorizado a sê-lo. Ela não comporta a menor
reserva que viria da propensão libertária do marxismo que, nesse caso, não existe. Ela
pode se dividir em duas. Existe, em primeiro lugar, o chefe de empresa, o rukovoditel.
Esse chefe emerge do comando único que Lênin havia definido desde 1918. Segundo
ele, se os operários têm todos os direitos na política, no trabalho eles devem obedecer
rigorosamente ao chefe:
É preciso aprender a conjugar o espírito democrático das massas trabalhadoras, tal
como ele manifesta-se nos meetings, isto é, impetuoso, transbordante como uma
inundação de primavera, com uma disciplina de ferro diante do trabalho, com
a submissão absoluta durante o trabalho à vontade de uma única pessoa, o chefe
soviético (soveckogo rukovoditelâ).30
Como esse chefe é funcional e necessário à construção do socialismo, ele pode ter
qualidades. O governo estalinista relança o chefe único após o período da NEP, quando
estava integrado ao “triângulo” composto pelo diretor de fábrica ou da administração (1),
pelo secretário do partido (2) e o do sindicato (3). A diretiva de setembro de 1929 que
reinstaura o “comando único” na economia desencadeia grandes discussões nas
empresas. O desafio consiste em evitar a ingerência direta do partido e do sindicado
nas decisões de gestão. A realidade das práticas é, evidentemente, diferente da regra.
Se para as maiores empresas e as construções mais importantes dos primeiros planos
quinquenais, o chefe operacional (o diretor) assume claramente a precedência sobre o
responsável do partido no mesmo nível, o mesmo não ocorre necessariamente no caso
dos diretores de empresas mais modestas. Em todo caso, o diretor é portador de
“direitos”, de autoridade. A tal ponto que, no congresso do partido de janeiro de 1934, o
dito “congresso dos vencedores”, os grandes chefes do país e a Pravda pedem que os
diretores se apresentem a partir de então como chefes, e que tenham, portanto, suas
qualidades, particularmente a de ter “avtoritetnyï”, isto é, ser competente em seu
domínio. A figura do chefe econômico e administrativo exige que ele (também nesse
caso, é extremamente raro que seja “ela”) seja treinado, experimentado, competente e
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atento ao seu pessoal e capaz de responder instantaneamente a toda injunção da
instância superior.
A figura do chefe político é um pouco diferente. Seus primeiros traços são posicionais.
Ele deve colocar-se à frente das massas, estar na vanguarda, e não ser seguidor. Em
uma carta de 1934, Stalin chama a atenção dos membros do comitê político, a mais alta
instância do partido comunista, sobre o que poderia ser o modelo do chefe. Os negócios
vão muito mal na região de Cheliabinsk, onde um certo Ryndin é o secretário do partido.
Stalin escreve que “Ryndin é um demagogo de baixa vontade, ele se conforma aos seus
colaboradores, ele se deixa levar, não sabe os dirigir, os conduzir, ele tem medo de
ofendê-los”.31 O chefe deve conduzir e não permanecer atrás, ele deve ter essa coragem
de não ser complacente com seus próprios subordinados. Inúmeras são as menções à
necessidade de chefes “fortes” e a denúncia dos “fracos” (sem falar dos oportunistas):
essa força deve ser orientada em direção aos inimigos sempre ameaçadores, mas
também em direção aos amigos, porque eles estão sempre prontos a ceder aos
inimigos.32
Quanto às suas qualidades, a figura do chefe político oferece a imagem reversa da
figura liberal. Stalin a desenha em pessoa e pensando na sua própria pessoa. Ele é
aquele a que chamamos oficialmente o Vo?d, qualificação que havia sido concedida
antes, ainda que mais discretamente, a Lênin. Para Stalin, não se trata de modo algum
de ser um “homem excepcional”. Na verdade, as massas promovem mesmo pessoas
comuns!”. Stalin pronuncia essas palavras em uma conversa en petit comité com os
seus companheiros mais próximos em 07 de novembro de 1937, após as festividades
do 20° aniversário de outubro, momento que é, também, o mais intenso da repressão
conduzida no país contra toda uma série de grupos sociais e nacionais e, ao mesmo
tempo, contra amplos setores do partido comunista e outras organizações públicas. Isso
significa que as proposições de Stalin têm um sentido muito particular nesse momento
de grande extermínio. O alvo dessas críticas é principalmente formado por trotskistas,
essas “figuras” que se apoiavam apenas em homens de elite. Stalin opera, nesse ponto,
uma inversão essencial. Ao descrever a si mesmo e seus companheiros próximos como
“ordinários”, ele desenha a boa figura do chefe para o movimento comunista inteiro. O
chefe comunista é justamente aquele que não tem as qualidades que em breve
denominaremos “carismáticas”. Por exemplo, ele não necessariamente sabe falar de
modo ardente: “Comparado ao talento oratório deles, eu sou um orador pobre”, diz Stalin
pensando em Trotsky e em seus supostos amigos. O que se torna o máximo para um
dirigente comunista é precisamente a ausência da melhor qualidade do chefe liberal.
É a lógica mesma do desdobramento do culto comunista do chefe que foi, muitas vezes,
nomeada de culto à personalidade. O culto de Stalin não para de se desenvolver na
URSS a partir de 1929. Mas ele é negado, pois não pode haver culto da personalidade
e, aliás, a própria modéstia de Stalin e dos dirigentes comunistas o proíbe. Stalin ataca
explicitamente a possibilidade de um culto à personalidade: “As personalidades
aparecem e desaparecem na história, o povo permanece e ele não se engana jamais
[?] A personalidade não é o essencial”. Desde então, todo chefe stalinista tem como
primeira qualidade a de ser modesto. Para melhor ser chefe, é preciso tomar
emprestada a velha figura operária do antichefe, isto é, de um chefe diferente daquele
que protege os lucros e os projetos capitalistas, cortês, atendo, afetuoso e paternal, mas
implacável com o inimigo que ele “desmascara” dentro ou fora do partido.
A figura do chefe não é menos imponente no comunismo no poder do que em outros
lugares. Ela chega mesmo a ser provavelmente mais estruturante do social do que em
um país liberal onde, mesmo se ela é por vezes mais hesitante e pouco clara, a busca
de conciliação entre o chefe e a democracia é constante, como o mostram as
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publicações e os debates sobre essa questão que ocorreram nos Estados Unidos e na
França a partir do início do século XX.
As formas alemãs e hitleristas da figura do chefe
De todo modo, no período entre guerras, essa capacidade de conciliar a figura do chefe
com a democracia perdurou na Alemanha durante os menos de quinze anos da
República de Weimar, até que uma outra fórmula, a de que a democracia é inimiga
radical do Führer, se tornasse vitoriosa, lançando a Alemanha no crime absoluto e na
destruição através de uma guerra mundial que ela mesma provocou.
A figura do Führer desenvolve-se ao mesmo tempo em dois lugares, o da política e o da
indústria, mas também em dois tempos. O tempo do debate público durante a República
de Weimar fornece a imagem de uma Alemanha que é apenas mais um dentre os vários
países em que a obsessão do chefe e dos chefes se desenvolve. A vitória de Hitler em
1933 lança o país no reino extremo de uma figura do chefe não apenas exacerbada,
mas localizada no coração de tudo o que é essencial. A partir do momento em que
Guilherme II aparece como um frágil chefe de guerra em 1917 impõe-se a necessidade
de uma república constitucional. Em numerosos pontos do espectro político a mesma
coisa é dita: faltou à Alemanha um Führer.
É nesse contexto que aparece a proposição de Max Weber. Weber intervém ao mesmo
tempo na política e na sociologia e, nos dois lados, ele confere prerrogativas ao chefe.
Além disso, ele propõe um quadro interpretativo muito forte para o debate sobre a
autoridade e sobre o chefe em curso não apenas na Alemanha, mas também em outros
países. Esse é o momento em que ele aperfeiçoa sua sociologia da dominação e, ao
mesmo tempo, participa de modo intenso da cena política. Pouco confiante na
capacidade da democracia alemã permitir uma “seleção de chefes” satisfatória, Weber
propõe um presidente eleito diretamente pelo povo, autorizado a dissolver o parlamento
e a tomar medidas de exceção. Aí está o lugar imediato para o chefe carismático que
ele define politicamente ao mesmo tempo em que o pensa sociologicamente. Para
Weber, a democracia não é a escolha:
Ou bem a democracia admite à sua frente um verdadeiro chefe e, por consequência,
aceita a existência de uma “máquina”, ou bem ela renega os chefes e recai, então, sob
a dominação dos “políticos profissionais” sem vocação que não possuem as qualidades
carismáticas profundas que constituem os chefes.33
O chefe weberiano tem, portanto, as qualidades que o tornam carismático. Em uma
passagem, essas qualidades são a vontade e a potência da palavra demagógica e, em
outra, as três “qualidades” maiores do chefe político são a paixão, o senso de
responsabilidade pessoal e a “capacidade de visão”.34Importa notar que naquele
momento e até depois da Segunda Guerra Mundial a noção de carisma é quase restrita
à sociologia alemã. É apenas após essa guerra que sua capacidade de nomear a figura
do chefe se desenvolve ao mesmo tempo no seio da disciplina sociológica e no discurso
ordinário, primeiramente nos Estados Unidos. Atualmente, não é possível falar de um
líder sem acrescentar “carismático”. Antes da Guerra era suficiente dizer “leader”,
“chef” ou “Führer” para obter as mesmas conotações que a expressão “chefe
carismático” fornece hoje.
No âmbito da indústria, ao lado dos conceitos de racionalização e organização do
trabalho, desenvolve-se a noção de “conduta de homens” (Menschenführung). Do que
se trata? O Menschenführer, em qualquer nível que seja, deve ser um chefe,
um leader. Suas tarefas são, em primeiro lugar, políticas. Elas consistem em assegurar
a coesão do corpo social e restaurar uma cooperação pacífica no trabalho, expulsando
o espírito de luta. Elas consistem também em gerar certo número de técnicas sociais
como a seleção por testes, a orientação profissional, o aprendizado e, em um registro
mais geral, a política social.
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Os principais institutos responsáveis pela formação de profissionais para o patronato
alemão resvalam no nazismo a partir de 1933. A partir de 1934, a lei faz oficialmente do
gerente um Betriebsführer, quer dizer, o Führer da firma. Esse Führer deve ser o
primeiro portador da “ideia nacional-socialista do trabalho”. Suas qualidades tornam-se
então propriamente magnéticas: ele deve acreditar nessa ideia, “ele deve ser exemplo
dela e levá-la até o último homem da sua equipe” 35 . Seu instinto e seu sangue o
conduzem em todos os seus atos e não a sua função nem qualquer técnica
administrativa. O trabalho sobre si para aperfeiçoar a sua personalidade é seu primeiro
dever. Vemos, novamente, em outro contexto, emergir a temática da personalidade.
Ao se transformar em um polo magnético, o Führer da empresa tem como única fonte
de legitimidade sua relação com o Führer alemão. O princípio do Führer, que se torna a
lei social, implica que cada alemão possa considerar-se como um Führer com a
condição de que ele aceite uma submissão total a Hitler. Hitler não representa o povo:
ele é o povo e o povo alemão, excluindo qualquer outro. Ele não pode ser o Führer de
pessoas que pertencem a sub-raças. Assim, a principal qualidade de todo pequeno ou
médio Führer é a de “ir ao encontro do” Führer, fazendo-se seu intermediário. A figura
do chefe nacional-socialista, que é durante doze anos a figura alemã, tem os traços
do Führer. Inseparável de Hitler e da Alemanha, ela não pode comparar-se, a partir daí,
a nenhuma outra. Ela desmorona ao mesmo tempo em que a Alemanha nazista,
levando consigo a própria palavra Führer que permanece ainda muito afetada por esse
percurso trágico.
Dos títulos de nobreza aos grandes homens e por fim aos chefes
Além dessas emergências dispersas e quase independentes, ainda que conectadas, a
figura do chefe é objeto de operações idênticas em muitos países. Tal é o caso quando
se separa o que é dito do “grande” do que é dito do “chefe”. O esforço do século XVIII
tinha sido o de permitir que a grandeza se libertasse da lógica estamental. Após a
separação, por vezes violenta, dos nobres e dos grandes, vem o momento de se separar
os grandes e os chefes. O discurso comum dos operadores dessa distinção consiste em
dizer que a autoridade moral não supõe necessariamente o comando: “Nós devemos
fazer uma distinção entre a eminência intelectual e a liderança (leadership)”, escreve
um psicólogo americano, mobilizando termos próximos aos de outros autores franceses.
Segue-se uma definição aparentemente forte da liderançaque significa “o contato direto,
face a face, entre os chefes e os que o seguem: é o controle social pessoal” 36 .
O “face a face” é a característica distintiva do comando? Ainda que não seja novo, um
dos maiores problemas dos chefes e líderes do século XX é o comando e a influência à
distância. Isso é tão válido para o gerente de empresa quanto para o oficial e o político
e, dentre os políticos, tão válido para o chefe democrático quanto para o ditador.
Para o controle à distância, existem técnicas intelectuais, como o gráfico ou o
organograma que servem para representar os processos e as organizações e que
atuam conjuntamente com uma outra forma de representação supostamente exata, a
fotografia. Para favorecer o contato o mais direto possível com as massas, os chefes do
século XX dispõem ainda de novos recursos técnicos comuns como o telefone, a rádio
e o cinema. A manifestação de massa é fortemente apreciada pelos regimes fascistas
e o poder stalinista, mas ela é pouco corrente nos Estados Unidos. Franklin Roosevelt,
que se apresenta explicitamente como um leader pra os Estados Unidos e emprega
muito conscientemente todas as técnicas modernas da liderança, é o primeiro a utilizar
de modo sistemático as transmissões radiofônicas “ao pé da lareira”. Na falta do contato
direto, físico, pessoal, ao alcance da voz e da vista, a rádio lhe permite resolver o
problema do chefe distante, quer dizer, ela transporta a sua presença para longe, e até
cada pessoa em particular, assim como outros se servem do telefone ou da carta
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manuscrita. O chefe do século XX, figura da modernidade, procura também distinguirse do mestre brutal e do homem com mão de ferro das épocas precedentes.
Classe?
Se a figura do chefe é aquela de um tipo social, podemos ir mais longe e dizer que se
trata de uma classe? Isso parece difícil, uma vez que um chefe pode ser ao mesmo
tempo um pai e um patrão, um padre e um professor. Não vemos desenhar-se uma
classe nem pelas relações econômicas claras nem por relações de poder delimitadas.
O que poderia ser comum é uma cultura da autoridade e um culto dos títulos. Mas
mesmo que os chefes tenham todos uma posição de autoridade que supostamente os
levaria a compartilhar a cultura correspondente, isso não basta para fazer deles uma
classe. Dada a sua generalidade, a figura atravessa todas as fronteiras sociais e tem,
para inúmeros autores, a vocação de unir todo o corpo social, ainda que se excluam de
fato implicitamente, salvo exceções, as mulheres e, por vezes, os não-nacionais ou os
anti-nacionais. É certo que por meio dessa própria transversalidade busca-se promover
o espírito de comunidade e não o espírito de luta social por direitos. Nessa perspectiva,
aliás, a União Soviética está no mesmo tom que os países liberais e fascistas. As
doutrinas do chefe que aí se desenvolvem visam igualmente desqualificar toda política,
privar todo conflito social de justificação, já que a promoção dentro dos quadros do
regime estaria aberta a todos, ou quase todos.
A figura do chefe pode ser uma maneira de falar de um social sem classes. Ela
representa o mundo como um acúmulo de hierarquias em que, no fim das contas, cada
um tem o seu lugar. Ela é uma realidade profunda desse tempo, sob a forma
relativamente simples de uma representação, mas, também, na sua existência objetiva
e quase material, como uma tensão, como um conjunto significativo complexo e plástico,
onipresente, acessível e disponível, sem uma definição perfeita sobre a qual todos estão
de acordo, sem ter outra existência para além das suas diversas ocorrências (que não
são nem repertoriadas nos glossários nem nos catálogos de categorias econômicas ou
sociológicas). Reciprocamente, o social concebido como composto de classes não
exclui os chefes. É bem esse o sentido da batalha teórica entre Lênin e Rosa
Luxemburgo. Em um texto redigido contra esta última, o primeiro afirma que as “massas”
se dividem em “classes” que são dirigidas por partidos políticos, eles mesmos “dirigidos”
por pessoas “que denominamos chefes”.37
Para concluir
A figura do chefe foi objeto de investimentos intelectuais, afetivos, sociais, cognitivos,
culturais e políticos, basta que se busque obter um pequeno título de chefe ou ao
contrário tornar-se um grande chefe, que se aceite seguir um chefe ou servir um deles
de uma maneira ou de outra, que se tente pensar a sociedade ou simplesmente
conceber uma ferramenta cômoda para conduzi-la. Como foi dito, a figura conta apenas
com traços positivos e atrativos. Para melhor se distinguir, a figura stalinista do chefe
empresta traços daquilo que o chefe não deve ser em outros lugares - ordinário,
modesto, sem preocupação com a sua personalidade, sem dom de orador particular.
Mas seria preciso determinar o que é a figura do chefe para aqueles que não a
promovem, que não gostam dos chefes ou dos seus chefes, que recusam a autoridade
e o comando, em outros termos, a figura do contrachefe ou do antichefe. O século XX
lhe deixou pouco espaço. Para as elites que dispõem de poder em um domínio ou outro,
e até mesmo para uma parte daquelas que foram portadoras dos protestos e das
revoluções, existia um problema de autoridade e de controle das massas ou das
multidões e, para todos elas, a solução era o chefe. É muito provável que não seja assim
hoje.
Nesse sentido, para concluir, me parece que convém, em primeiro lugar, compreender
as figuras extremas do chefe - a nazista, a fascista e também a stalinista - em uma
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paisagem mais vasta que inclui o liberalismo: por um lado, elas emergem sobre um
terreno de discussão idêntico sobre a necessidade de chefes ou de um chefe em tempos
de produção, de política, de guerra e de cultura de massa; por outro, os liberais não
recuaram diante do culto do chefe. Em seguida, é preciso notar que as ciências sociais,
em particular a sociologia, são parte dessa mesma história, tanto na sua tentativa de
comentá-la “em tempo real” quanto como interventora a partir das suas proposições.
Por fim, emerge a necessidade de sugerir que após um século em que a solução das
questões sociais esteve no chefe, em que dominou a concepção de Le Bon segundo a
qual “os homens numa multidão não podem ficar sem um mestre”, podemos propor a
hipótese de que estamos em um outro período, aquele em que as multidões recusam
os mestres e não querem ser dirigidas: é talvez essa a mensagem não apenas do Maio
de 68 francês e do ano de 68 no mundo todo, mas aquela dos movimentos que
eclodiram cerca de 2010 de Túnis à Moscou.
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Américo KERR

energia e sustentabilidades
Ao longo da história, a humanidade, progressivamente, tem lançado mão de diversos
tipos de fontes energéticas que estenderam a possibilidade do homem realizar trabalho
para além de sua capacidade endossomática. Em uma longa linha de tempo, houve
uma diversificação dessas fontes, assim como algumas perderam ou voltaram a ganhar
importância, mas a intensidade global de energia convertida em trabalho, ou em outras
formas de energia empregadas pelas sociedades humanas, alçou proporções cada vez
maiores.1 Essa habilidade de adicionar elementos exosomáticos à capacidade natural
da espécie humana em converter energias representa um enorme diferencial em relação
às outras espécies animais. Por outro lado, ela também tem representado uma
componente forte do progressivo impacto antropogênico sobre o meio ambiente,
assumindo dimensões regionais e globais muito preocupantes, devido às soluções
adotadas para utilizá-las e ao emprego predominante dos combustíveis fósseis.
A tabela-I mostra a proporção em que diferentes fontes de energia são utilizadas em
termos globais e para algumas regiões ou países específicos. Vê-se que 85,5% da
energia mundial empregada é de origem fóssil (soma de petróleo, carvão e gás). Esses
combustíveis são extensivamente queimados para gerar a energia térmica usada
diretamente em aquecedores, fornos, caldeiras etc, ou transformada pelas máquinas
térmicas que produzem o trabalho mecânico que, por exemplo, move veículos ou
impulsiona geradores de energia elétrica.
A questão mais notável relacionada a esse intenso uso dos combustíveis fósseis é a
perturbação que pode estar sendo provocada no clima global, principalmente porque
pode interferir com o assim chamado efeito estufa. A grande quantidade de gás
carbônico (CO2) emitida nestes processos seria o fator mais preocupante, e que se
somaria ainda a outros gases estufa ou a outros componentes associados aos
combustíveis fósseis. É o caso, por exemplo, do metano emitido em muitos momentos
da cadeia de obtenção e de uso desses combustíveis, ou ainda do ozônio que acaba
sendo formado na troposfera em reações fotoquímicas propiciadas por poluentes
atmosféricos derivados destes processos de combustão.
Tabela I Distribuição Percentual do Uso Energético por tipo de fonte (ano de 2008)2
Região ou País

Fonte Energética (Participação em %)
Gás
Hidro e
Petróleo Natural Carvão Renováveisa Nuclear
Mundo
36,1
21,9
27,5
10,2
1,76
Estados Unidos
42,3
23,2
22,4
6,99
2,75
América do Norte
41,3
23,4
19,8
9,60
2,51
Países desenvolvidosb 41,6
22,3
19,2
9,05
1,86
Europa Oriental e exUnião Soviética
21,0
49,5
17,6
5,94
1,86
Ásia em
desenvolvimentoc
26,1
8,19
56,2
9,14
0,29
Oriente Médio
57,9
45,7
1,56
0,39
0,00
África
33,8
19,1
24,5
19,7
0,20
América do Sul e
Central
45,9
16,6
2,89
35,4
0,26
China
19,6
3,13
70,1
7,42
0,26
33,3
6,30
3,94
47,2d
0,38
Brasil
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2,53
0,48
0,82
2,36
0,41
3,13
5,07
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0,00
0,00
0,22
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A maioria da comunidade científica que trabalha com modelos climáticos considera que
há uma alta probabilidade de que tais perturbações antropogênicas, ligadas
especialmente ao uso dos combustíveis fósseis, estejam gerando um aumento
progressivo da temperatura média da superfície terrestre (0,8º C, com incerteza de 0,2º
C, desde o ano de 1850 até 2005),3podendo vir a gerar mudanças climáticas de
proporções catastróficas. Mas a discussão sobre o clima é extremamente complexa e
está sujeita às incertezas inerentes às previsões.4 De qualquer modo, as hipóteses
catastróficas encontram eco no imaginário da maioria da população, habituada a
observar ou sofrer com inundações, alagamentos, deslizamentos de terra e outros
incidentes oriundos da interação entre eventos climáticos extremos e intervenções
humanas sobre o meio ambiente.
Todavia, enquanto há incertezas quanto à dimensão das intervenções antropogênicas
nas mudanças climáticas globais, há consequências bastante palpáveis e desastrosas
em nosso quotidiano, diretamente relacionadas ao intenso uso dos combustíveis
fósseis. É o caso da grande quantidade de poluentes emitidos para a atmosfera, tais
como o monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio, partículas, compostos orgânicos
voláteis (COV), carbono elementar, óxidos de enxofre, além da produção secundária do
smog fotoquímico e de ozônio na troposfera, este último um poderoso oxidante capaz
de causar danos a materiais, a vegetais, e à saúde humana. A OMS5estima que
anualmente ocorram cerca de 1,3 milhões de mortes prematuras devido à poluição do
ar em ambientes externos que, em grande parte, vincula-se a esse modelo energético.
Além disso, estima-se que os acidentes de trânsito, intrinsecamente conexo à energia
fóssil e extensivamente baseado em veículos individuais, ceife mais de 1,24 milhões de
vidas, além de deixar lesões físicas em 20 a 50 milhões de pessoas.6
Esse é um exemplo claro de que a discussão energética, crucial para uma perspectiva
social sustentável, não se restringe à busca de fontes energéticas renováveis. O modelo
econômico capitalista, em particular, esgrima seu dom de Midas, e busca
incessantemente apropriar-se comercialmente do apelo social à sustentabilidade. Mas
essa teria como objetivos centrais garantir qualidade de vida, recursos naturais e meio
ambiente adequado para as populações atuais e para as gerações futuras. É, portanto,
absolutamente incompatível com o consumismo ou com a inadmissível obsolescência
de produtos ditos duráveis promovidos por esse sistema econômico.
Os assim chamados biocombustíveis, por exemplo, representam uma fonte energética
renovável. Os conversores vegetais são captores naturais de radiação solar, sendo a
mais antiga fonte de energia usada pela humanidade. Compõem a base alimentar dos
seres heterótrofos, e permitem gerar a luz e o calor que a humanidade utilizou desde os
seus primórdios. A extração de combustíveis dos vegetais, como óleo e álcool,
representa um meio de regular a intermitência dia/noite do ciclo terrestre de energia
solar, possibilitando armazená-la e regular continuamente o seu fluxo de uso em
máquinas térmicas. Quando as plantações crescem, realizando fotossíntese, elas
reincorporam o CO2 emitido na queima dos combustíveis, ainda que uma parte desse
composto, vinda de sua cadeia produtiva, não tenha tal destino.
Mas apesar dessa dimensão renovável, há mais a considerar sobre o prisma da
sustentabilidade. Em períodos de safra, a população vizinha às zonas produtoras vê-se
submetida às cinzas e à fumaça sufocante das queimadas da cana que precedem à
colheita, bem como ao irritante odor do vinhoto. A imagem muitas vezes transmitida de
que os veículos movidos à álcool ou biodiesel não poluem é improcedente. Ademais,
para mover a despropositada frota mundial seria necessário utilizar quatro vezes a
superfície total do Brasil com cultivar de eficiência similar ao da cana na produção de
combustível, para reduzir em 50% as emissões mundiais de gases estufa até 2050.7 O

www.revistafevereiro.com

26

Revista Fevereiro
POLÍTICA

TEORIA

CULTURA

ISSN 2236-2037

sistema de produção de biocombustíveis e sua expansão estão ainda envolvidos com
forte espoliação de trabalhadores e grandes impactos ambientais no Brasil e no mundo,
comprometendo a segurança alimentar.8
Mesmo que produzidos de modo efetivamente sustentável, restaria ainda discutir sua
extensão e destinação, voltadas hoje a substituir o petróleo nos conversores de energia
de um sistema de transporte que tem natureza ineficiente, poluidora e criminosa.
Veículos individuais têm sua utilidade ao permitir a livre definição de deslocamento,
agilizar o atendimento médico, serviços de inspeção, emergências etc. Mas são um
contrassenso quando representa trilhar um percurso repetitivo ou usualmente seguido
por milhares de pessoas. Nessas circunstâncias, os meios de transporte coletivos
representam uma eficiência 30 a 70 vezes maior do que os veículos individuais, além
de serem mais econômicos e seguros, assim como os trens e os navios o são em
relação aos caminhões para o transporte de cargas.9
Ainda que de aspecto particular, essa discussão sobre os transportes é fundamental,
pois é o setor que representa a atividade mais intensiva no uso de energia (cerca de
36% do total nos países desenvolvidos).10 Evidencia, também, que não é a ignorância
ou falta de alternativas que impedem a adoção de soluções equilibradas e que
transpiram o óbvio. Mais difícil é deparar-se com a franqueza (ou descuido) manifesta
pela presidente da Petrobrás, Graça Foster, afirmando regojizar-se com
engarrafamentos no trânsito, pois "o meu negócio é vender combustíveis".11 É o Estado
sem visão estratégica, trabalhando numa perspectiva consumista, ao mesmo tempo em
que estimula e propicia ao cidadão endividamento fácil para comprar veículos de
passeio. Trata-se de uma atuação na contramão da sustentabilidade, com os recursos
não-renováveis vendidos pela estatal petrolífera sendo queimados de modo
absolutamente fútil, sem benefício efetivo para o cidadão, que respira poluentes
enquanto permanece engarrafado no trânsito de metrópoles brasileiras.
Os transportes traduzem, assim, de maneira exemplar, os principais nós que precisam
ser desatados para que as sociedades humanas adotem um sistema energético
sustentável. Resolvê-los não se resume à buscar soluções técnico científica, ou
observar se a fonte primária é solar, eólica, hidráulica, geotérmica, nuclear, marés ou o
que mais se conseguir lançar mão. Compreende enfrentar aquilo que frutifica da
articulação dessas possibilidades com o sistema político-econômico e com as relações
que determinam uma sociedade. Hémery et al.,12 sintetizam que um sistema energético
engloba "de um lado, as características ecológicas e tecnológicas das linhas energéticas
(evolução das fontes, dos conversores e de seus rendimentos) e, de outro, as estruturas
sociais de apropriação e de gestão destas fontes e destes conversores".
As questões da apropriação e da gestão das fontes, particularmente, representam um
grande entrave no fato da energia solar, limpa e inesgotável na escala de tempo
humana, ainda ser pouco aproveitada. Mas ela está presente em nosso quotidiano mais
do que se costuma perceber. O uso direto de biomassa representa 8,5% da energia
global, os combustíveis modernos de origem biológica cerca de 2% e, indiretamente,
propicia a hidroeletricidade (cerca de 2,1%).13 Ainda que não contabilizada nos rateios
globais de fontes energéticas, a energia solar sintetizada nos alimentos abastece o
corpo humano, o que é equivalente a algo em torno de 14% do consumo mundial de
petróleo, em uma estimativa baseada na população mundial. É o que move o trabalho
físico e mental indispensável ao funcionamento de nossa sociedade. Mas tudo isso é
pouco se considerarmos que em média o sol deposita na superfície terrestre, ao longo
de um ano, cerca de 80 vezes a energia das reservas de combustíveis fósseis
conhecidas.
Não há dúvida de que existe limitação de conversores eficientes e limpos que a acoplem
aos dispositivos que circundam nossa vida moderna, movidos particularmente a energia
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elétrica. Mas é evidente, também, a mão pesada das grandes corporações produtoras
de energia que querem manter seus oligopólios, e só tem olhos para soluções
centralizadas de captação e exploração desse recurso energético. Espalhada sobre a
superfície terrestre, a energia solar oferece uma possibilidade ímpar de socialização de
sua captação e consumo que poderia ser desenvolvida por governos comprometidos
com interesses populares.14 Se a água das famílias paulistanas, por exemplo, fosse
aquecida por coletores de energia solar, ocupando poucos metros quadrados do telhado
das moradias, estar-se-ia captando aproximadamente o equivalente a 15% da energia
gerada pela Itaipu. Soluções simples de engenharia e arquitetura propiciariam maior
aproveitamento da iluminação natural, assim como o conforto térmico em edificações, o
que reduziria sensivelmente a energia usada para iluminação e climatização de
ambientes.
Mas para estender significativamente a captação de energia solar ou eólica é
fundamental contornar as suas flutuações e intermitência - dia/noite; sol/chuva;
verão/inverno etc. No caso de geração elétrica isso poderia ser conseguido com a
articulação de diferentes linhas energéticas que operam com fluxo regular, e que
recepcionariam a energia gerada no momento em que houvesse excedente, e a
supririam nos momentos de déficit. Ocorre que essa captação distribuída nas áreas
ocupadas pelos cidadãos reduz o potencial de lucro das distribuidoras e produtoras de
energia. Exige, portanto, um firme compromisso e controle público para executá-la.
A democratização da educação e o estímulo à geração de conhecimento podem
propiciar um avanço incalculável para a transformação sustentável de energias. O
desenvolvimento do saber humano tem oferecido conversores energéticos cada vez
mais eficientes e, especialmente, a mudança de princípios físicos que efetuam tais
conversões. O contínuo aperfeiçoamento de geradores elétricos, desde o século XIX,
tem permitido transformar em eletricidade a energia mecânica captadas, por exemplo,
pela turbinas hidráulicas (antigas rodas d'água), ou geradas pelos motores térmicos ou,
mais recentemente, aquela que é captada pelas pás de ventos (que já impulsionaram
moinhos). Tais geradores viabilizaram a desvinculação entre a captação da energia na
fonte primária, unificando-a em um único tipo de energia, a elétrica, a ser convertida em
muitas outras formas em seu local de emprego. O conhecimento científico e tecnológico
sobre os semicondutores permitiu o desenvolvimento surpreendente de componentes
eletrônicos que avançam cada vez mais para a miniaturização, propiciando dispositivos
que, se fosse possível viabilizar com seus predecessores, as válvulas e outros
componentes eletrônicos convencionais, teriam consumo energético absurdamente
proibitivos. As telas de cristal líquido, também, consomem muitas vezes menos que os
cinescópios, assim como as lâmpadas fluorescentes em relação àquelas
incandescentes, enquanto a iluminação por LEDs avança ainda mais em relação à
eficiência de transformação da energia elétrica em luz, na durabilidade e menor
contaminação ambiental de seus componentes. Ampliando o saber humano,
desenvolvendo novos materiais, melhorando a durabilidade de produtos, concebendo
melhores conversores de energia primária ou dispositivos mais eficientes nos pontos de
uso, encontramos na criatividade científica e tecnológica um fator poderoso de redução
do montante de energia empregado em nosso cotidiano.
A educação trabalha ainda em outra ponta. A formação de cada cidadão interfere na
sua capacidade de criação e reflexão, permitindo que atue de modo equilibrado e
racional, evitando os desperdícios de grande parcela da energia convertida pela
humanidade. Mas essa ação do indivíduo somente terá repercussão mensurável
socialmente se encontrar políticas de estados que viabilizem a realização social dos
esforços individuais, ou de pequenas coletividades. Seria, por exemplo, a
disponibilidade de transportes coletivos de qualidade e energeticamente eficientes, ou
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de propiciar a socialização de conversores de energia, como a solar, eólica ou, ainda,
de micro-hidrelétricas ou termelétricas. Nessa direção, eliminar-se-ia perdas indiretas
bem significativas, como, por exemplo uma grande redução na dissipação de calor na
gigantesca rede de distribuição elétrica ou o aumento da velocidade de deslocamento
da população, poupando seu tempo e energia, além de melhorar a eficiência de uso de
combustíveis nos veículos circulantes, de reduzir a emissão de poluentes e dos danos
que causam, bem como o número de acidentes de trânsito e o consumo energético
advindos de cada um desses fatores per si. Portanto, a boa educação, além de propiciar
ao cidadão o benefício de ter capacidade para gerenciar sua vida de modo mais eficaz
e prazeroso,15 deve motivá-lo a também direcionar suas energias pessoais para ações
sociais que pressionem governos a adotarem as necessárias políticas públicas. Assim,
os esforços individuais poderiam somar-se, adquirindo repercussão significativa no
balanço energético social.
Mas a perspectiva das grandes corporações que controlam a geração e distribuição de
energia concentra-se sobre uma abordagem técnica para as alternativas energéticas,
apegando-se firmemente ao seu controle econômico. Deste modo, mesmo com
soluções renováveis e com as possibilidades que o desenvolvimento do conhecimento
humano abre à sustentabilidade, ela se esvai, na medida em que esses avanços veemse triturados pelas engrenagens de um sistema econômico cujos fundamentos são o
lucro e o imediatismo. Prevalece, assim, o estímulo ao consumo de bens e de energia,
como se isso expressasse inevitavelmente o incremento da qualidade de vida. Não há
solução sustentável para a questão energética em uma sociedade humana dominada
por uma perspectiva perdulária. Somente uma enorme desigualdade, em que 20% da
população mundial controla 80% dos recursos disponíveis, é que adia seu esgotamento.
A dimensão consumista imprimida pelos interesses de lucro de nossas economias não
caberia no planeta se seus 7 bilhões de habitantes tivessem acesso mais equânime aos
bens e serviços produzidos. Seriam necessários, por exemplo, os recursos de três terras
para estender a toda população mundial o padrão de vida dos países
industrializados.16 A ação social persistente e organizada dos cidadãos sobre o Estado
é indispensável para romper tal modelo. Ela poderá propiciar os avanços conceituais e
políticos indispensáveis à sustentabilidade da sociedade humana, garantindo a
qualidade do meio ambiente e recursos às gerações presentes e futuras, em um
ambiente de equidade e justiça social.
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Peter Uwe HOHENDAHL

Humboldt revisitado:
educação liberal, reforma
universitária, e a oposição
à universidade neoliberal
1

Este ensaio reexamina o uso de Wilhelm von Humboldt no discurso sobre políticas
educacionais do pós-guerra na Alemanha Ocidental e nos Estados Unidos. A primeira
parte observa o papel de Humboldt no intento de restaurar a universidade alemã préfascista após 1945 e depois explora os controvertidos debates sobre o futuro da
universidade no movimento de reforma dos anos 1960. Enquanto alguns reformadores
estavam convencidos de que a ideia de Humboldt de universidade deveria ser
abandonada para modernizar a universidade alemã, outros insistiam na continuidade da
importância das ideias centrais de Humboldt. De tal modo que Humboldt não foi
apropriado somente por conservadores visando defender estruturas existentes, mas
também por reformadores que queriam evitar que a universidade se tornasse um servo
cego da sociedade industrial. A segunda parte analisa o mais recente discurso norteamericano sobre educação superior em que uma dicotomia similar pode ser observada.
Aqui, os proponentes das ideais de Humboldt também provêm de diferentes campos
com posições políticas acentuadamente divergentes. O apreço que conservadores dos
anos 1980 conferem, de maneira seletiva, às ideias de Humboldt para defender a
centralidade da civilização ocidental contra o multiculturalismo, compreendido como
uma perigosa politização da universidade, contrasta com a maneira como os liberais e
pós-estruturalistas dos anos 1990 utilizam - em sua maior parte, implicitamente Humboldt para criticar o modelo neoliberal da “universidade de excelência”. A terceira
seção examina a rejeição implícita às ideias de Humboldt no modelo neoliberal da
universidade norte-americana contemporânea proposto pela administração George W.
Bush.
Essa tarefa aparentemente simples revela-se, no entanto, bem complicada.
Primeiramente, existe a diferença entre o conceito alemão e o norte-americano de
universidade. A moderna universidade alemã tem sido, historicamente, de modo geral,
uma universidade pública com um forte componente de pesquisa enquanto a
universidade norte-americana tem se caracterizado por uma variedade de instituições
de diferentes perfis e agendas. A educação superior norte-americana distingue
tipicamente entre o undergraduate college, concentrado primordialmente no ensino, e a
universidade de pesquisa, com uma graduate school plenamente desenvolvida. A
ascensão mais recente do community college de dois anos, com diplomas aplicados, só
enfatizou ainda mais essa divisão. Em segundo lugar, há a diferença entre o discurso
alemão e o norte-americano. Enquanto Humboldt ainda é uma figura intelectual
relevante na Alemanha, nos debates norte-americanos suas ideias podem ser usadas e mesmo desempenhar um papel importante -, sem que seu nome seja mencionado.
Contudo, mesmo em meio à tradição alemã, a questão é complicada devido ao mito de
Humboldt, isto é, ao uso da aura de Humboldt, na condição de um reformador idealista,
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quando da discussão do século XX sem ancoramento consistente em indícios
históricos.2Estudos acadêmicos mais recentes encontraram uma diferença significativa
entre a obra e as realizações da figura histórica de Humboldt, e a obra e as realizações
da figura reconstruída que circulou nos debates alemães sobre a reforma da
universidade desde os anos 1920.3 É, com efeito, o modelo de universidade alemã
atribuído a Humboldt por volta de 1900 que se tornou o centro dos debates do século
XX.
Eu argumento que o uso desse modelo foi ambíguo. Ele foi invocado para enfatizar tanto
seu conteúdo intelectual (a ideia de universidade) quanto uma estrutura institucional
específica. Dado que esses aspectos estão intimamente entrelaçados ao se construir o
modelo humboldtiano, eles foram por vezes misturados em discussões subsequentes.
Era dado como certo que a ideia de Humboldt de universidade materializou-se na
Universidade de Berlim, fundada em 1810. Mas essa lógica também poderia ser
revertida ao se arguir que a universidade novecentista existente na Prússia e na
Alemanha, na verdade, personificava [embodied]4 a ideia de Humboldt. Essa lógica
ainda influenciava discussões do pós-guerra sobre educação superior na Alemanha
Ocidental. Dado que os participantes deslizavam facilmente, e, por vezes,
descuidadamente, entre o lado ideológico e o institucional do modelo humboldtiano
reconstruído, esses aspectos, analiticamente distintos, nem sempre eram claramente
separados por conta do forte vínculo normativo entre ideia e estrutura. A questão,
então, poderia ser colocada do seguinte modo: as reformas institucionais necessárias
poderiam ou deveriam ser realinhadas às ideias centrais do conceito reconstruído da
universidade de Humboldt? Essa questão não desempenhou um papel relevante nos
mais recentes discursos norte-americanos, já que, aqui, Humboldt não era um ponto de
referência coercitivo. No contexto norte-americano, a questão deve ser invertida: podese ainda reconhecer e revitalizar as ideias de Humboldt no interior da estrutura mais
recente da universidade norte-americana?
A terceira complicação concerne ao uso de Humboldt no espectro político do pós-guerra.
Formuladores de políticas conservadores bem como liberais engajaram Humboldt para
respaldar seus programas. Para explicar esta contradição, perguntemos: é possível
alguém argumentar que aqueles que se mantiveram ligados e respaldaram o conceito
de universidade de Humboldt, desenvolvido em seu famoso Denkschrift (memorandum)
de 1810, poderiam ser considerados conservadores?5 Afinal, o próprio Humboldt - que
fez uso das ideias de Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Wilhem Joseph Schelling, e
Friedrich Schleiermacher - era qualquer coisa, menos conservador. Nos seus primeiros
escritos ele era um eloquente liberal, na tradição de Immanuel Kant, e um opositor do
Estado absolutista; posteriormente, ele participou do movimento de reforma prussiano
que foi crucial para a emergência da Prússia como uma sociedade moderna.6 Em
resumo, os contemporâneos de Humboldt, com certeza, não o viam como um
conservador. Como, então, invocar Humboldt, no contexto de reconstituição das
universidades alemãs depois da Segunda Guerra Mundial, poderia ser um sinal de
conservadorismo? Não se poderia também argumentar que o retorno, digno de nota, a
ideias de Humboldt depois de 1945 era índice da revivificação de ideias liberais na
educação superior concentradas na Bildung (educação liberal) e na autonomia
individual ao invés de na ideologia fascista que dominou a universidade alemã entre
1933 e a derrota do Terceiro Reich? Esta é, a propósito, a maneira como o filósofo Karl
Jaspers compreendeu sua intervenção de 1946 e seu chamado para reter os princípios
da universidade de Humboldt sem mimetizar a moldura institucional do século XIX.7 Não
obstante, de uma perspectiva diferente - a saber, a da modernização social -, a posição
de Jaspers poderia ser chamada de conservadora. Os reformadores dos anos 1960,
defrontados com a dramática expansão da população estudantil, estavam convencidos
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de que o conceito de Jaspers de universidade havia se tornado obsoleto e bloqueava
reformas necessárias.
Assim, o termo conservador, no discurso do pós-guerra sobre universidade, poderia
assumir diversos significados. Ele poderia referir-se a reconectar com a tradição
filosófica da universidade alemã. Nesse contexto, evocar Humboldt também seria, de
fato, um passo conversador, a saber, o desejo de ancorar a universidade
contemporânea nas ideias desenvolvidas no começo do século XIX e reforçadas no
começo do século XX por aqueles teóricos, como Eduard Spranger, que redescobriram
Humboldt. Mas o termo também poderia se referir à estrutura institucional da
universidade
alemã.
Nesse
contexto,
a
ênfase
recairia
no
papel
dos Ordinarien (professores plenos) e na relação entre universidade e Estado
(autonomia vs controle estatal). Finalmente, o termo também poderia se referir a grupos
político e socialmente conservadores e suas preferências por um tipo específico de
educação superior, a saber, a importância da universidade para a formação [training]
de elites, uma função que a universidade alemã desempenhou durante o século XIX e
o começo do XX. Assim, o uso do termo conservador não resultaria necessariamente
em uma defesa da universidade de Humboldt ou em um suporte da estrutura da
universidade de pesquisa alemã do XIX. Pode-se facilmente imaginar que outros
modelos elitistas - por exemplo, o modelo francês das grandes écoles - serviriam ao
mesmo propósito.
Esses três usos do termo conservador no discurso sobre universidade tende a se
sobrepor, mas apenas parcialmente. Os participantes, às vezes, moviam-se de um para
outro sentido sem indicar, ou mesmo notar, a mudança. Essa confusão complicou os
debates acalorados dos anos 1960, quando, em geral, era aceito que as universidades
alemãs careciam de reforma mas a direção da mudança estava em disputa. Nessa
situação, o nome de Humboldt podia ser invocado por mais de um campo, cada um
referindo à universidade de Humboldt por motivos diferentes e incompatíveis. Aqueles
que se opunham à reforma podiam fazer uso de Humboldt, tal como aqueles que
favoreciam a reforma mas discordavam em relação a certas propostas estruturais.
Humboldt na antiga universidade alemã
A universidade do pós-guerra na Alemanha Ocidental (em claro contraste com a
Alemanha Oriental) preservou mais ou menos sua antiga organização, apesar de que
com uma ênfase mais forte em relação à autonomia do corpo docente vis-à-vis o
Estado.8 Por conta do impacto adverso do Estado Nacional Socialista sobre a autonomia
da universidade, a posição de decano [senior faculty] foi fortalecida para proteger a
universidade contra uma aparelho ideológico de Estado. No coração dessa universidade
estavam a Lehrstuhl (cátedra) e a comunidade dos Lehrstuhlinhaber (catedráticos),
uma estrutura que se tornou mais e mais problemática nos anos 1960 quando a
população estudantil cresceu agudamente. A questão, então, era se se expandia as
universidades existentes ou criavam-se novas. Nos dois casos, a reforma teria de lidar
com estruturas antigas remanescentes. Teria chegado o tempo de se libertar das
datadas estruturas institucionais, como propunham alguns reformadores? Nesse
sentido, os debates altamente controvertidos (controversial) invocavam o projeto de
Humboldt de inúmeras maneiras, na maior parte das vezes para apoiar certas posições,
mas ocasionalmente também para marcar a distância em relação a uma noção de
universidade que tinha de ser superada - Humboldt como a carga de um passado em
menor ou maior grau ambíguo.
Nos anos 1950, a autocompreensão da universidade era articulada nos seus
pronunciamentos rituais, como comunicados do Rektor (reitor) para os novos
estudantes. Um bom exemplo seriam os comunicados de Helmut Coing na Universidade
de Frankfurt. Coing, um membro da faculdade de Direito, também desempenhou um
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papel importante no Wissenschaftsrat, uma comissão estabelecida pelo governo federal
e os Estados para estudar a estrutura da educação superior e fazer recomendações por
meio de relatórios anuais. No outono de 1955, ele apresentou para os novos estudantes
uma breve história da universidade alemã da Idade Média até o século XX, em que o
movimento reformador ligado ao nome de Humboldt desempenha um papel central.
Nessa história, Coing enfatiza que a nova universidade de Berlim (1810)
reconceitualizou a relação entre ciência e sociedade. Enquanto a universidade ainda
funciona como uma plataforma de formação profissional (direito, medicina e teologia),
seu propósito mais amplo é provir uma educação geral no pensamento científico. A ideia
de Wissenschaft (ciência), Coing enfatiza, transcende a formação profissional
promovida. Invocando o modelo humboldtiano, ele sublinha a unidade
da Wissenschaft em contraste como a concepção iluminista de ciência. Wissenschaft é
o processo de criar conhecimento, e a universidade é onde isso acontece em meio à
comunidade de professores e estudantes que estão envolvidos por igual nesse
processo. Assim, Coing enfatiza a “ligação entre ensino e pesquisa” como um momento
definidor da universidade moderna.9 Nesse contexto, o estudante possui Lernfreiheit,
isso é, o privilégio de escolher seus próprios cursos, em flagrante contraste com o
estudante do Gymnasium (escola ginasial preparatória para o ensino superior).
A questão crítica, portanto, é se a universidade de 1955 ainda está em condições
de viver conforme às ideias de Humboldt. Coing admite prontamente que a universidade
contemporânea não se aparenta com a Universidade de Berlim de 1810, porque a
evolução tecnológica, ele diz, complicou o processo teórico da ciência. Como resultado,
a educação universitária tornou-se, ao mesmo tempo, mais especializada e mais
abrangente. Somado a isso, requer-se um maior número de cientistas e estudantes para
garantir o avanço do conhecimento. Em resumo, Coing pinta um quadro em que a
universidade contemporânea está determinada pela especialização de modo a deixar o
estudante ingressante perdido em relação a para onde ir. Não obstante, Coing não
deriva daí a óbvia conclusão de que os estudantes à sua frente estão fadados a se
submeter à especialização profissional para cumprir suas metas. Ao invés disso,
próximo do fim de seu comunicado e sem qualquer mediação, ele recomenda um
enfoque amplo e transdisciplinar. Ele quer que os estudantes peguem cursos também
em áreas sem relação com sua futura profissão. Ele encoraja a curiosidade intelectual
e os estudo da ciência em nome da ciência. Destarte, Coing brande uma educação
liberal e geral em uma universidade organizada por disciplinas especializadas. Mas não
há mediação entre a estrutura institucional existente que favorece a formação
profissional e a Bildung do estudante individual recomendada - possivelmente, porque
a estrutura dos anos 1950 ainda é suficientemente frouxa para permitir ao estudante
desviar-se de uma linha de estudos estritamente disciplinar. A ambivalência de Coing
ilumina a diferença entre a rigorosa estrutura organizacional de disciplinas autônomas
em uma universidade moderna, de um lado, e, de outro, o conteúdo intelectual dessas
disciplinas que, supostamente, ainda pode ser sintetizado pelo estudante.
Em mais de um aspecto, o comunicado de Coing era típico das respostas dos
anos 1950 para as mudanças tanto internas quanto externas à universidade. Há a
percepção de que a universidade contemporânea está centrada primeiramente na
formação profissional no interior das disciplinas existentes; mesmo assim, no plano
normativo, a retórica humboldtiana da Bildung continua. A contradição é
ocasionalmente mencionada, mas ainda não é vista como um problema mais sério. E,
especialmente, não é questionada como a unidade entre ensino e pesquisa evoluiu
através dos séculos XIX e XX. Isso significa que aquelas forças que resistem ou visam
bloquear reformas vão, uma década mais tarde, invocar o modelo humboldtiano para
articular sua posição. As ideias de Humboldt são interpretadas, então, como uma parte

www.revistafevereiro.com

33

Revista Fevereiro
POLÍTICA

TEORIA

CULTURA

ISSN 2236-2037

necessária e lógica da estrutura institucional estabelecida. Qualquer mudança no nível
institucional vai, portanto, implicar uma ameaça à ideia de universidade. Por
conseguinte, aqueles que querem preservar a ideia humbodtiana de universidade têm
de resistir a qualquer reforma que, fundamentalmente, mine ou altere a velha estrutura.
Em certa medida, esse tornou-se o dilema do movimento de reforma dos anos 1960.
Ele se manteve preso ao modelo humboldtiano no sentido de que os reformadores eram
confrontados com o que era tida como a ligação entre a ideia de universidade e sua
estrutura institucional existente. Seus planos, mesmo que benéficos em certos
aspectos, destruiriam a ideia clássica de universidade, a ideia de Bildung. Esse
argumento poderia vir tanto de uma posição conservadora quanto de uma posição
progressista.
Nos anos 1960, a noção de Humbodt de universidade torna-se uma posição
conservadora que bloqueia reformas inevitáveis. À luz de um maior número de
estudantes e da eficácia declinante do ensino e da aprendizagem nas universidades da
Alemanha Ocidental em comparação com instituições em outros países europeus e nos
Estados Unidos, a pretensão de que as ideias de Humboldt pudessem ou devessem
inspirar a universidade do futuro não era mais autoevidente. Em retrospecto, Die Idee
der Universität (A ideia de Universidade, 1946), de Jaspers, escrito imediatamente
depois da guerra para restaurar a fortemente comprometida universidade alemã,
apareceu como uma posição que perdeu seu apelo, uma constelação institucional que
pertencia ao passado. Dentre outras coisas, o filósofo Jaspers, que já havia participado
nas discussões dos anos 1920, não antecipou a universidade de massas dos anos 1960.
Para Jaspers, permanecia autoevidente que apenas uma pequena porcentagem da
população frequentaria a universidade; o acesso seria baseado em uma seleção
rigorosa a partir de um contingente geral com o qual nem todas as classes sociais
contribuiriam (IU, 101-9). O que Jaspers tinha a dizer sobre as massas reflete uma bem
assentada aversão à mediocridade intelectual de grupos sociais fora do parâmetro da
tradicional Bildungsbürgertum (burguesia ilustrada) (IU, 100). A ideia de universidade de
Jaspers reivindica abertamente (em proximidade com Martin Heidegger) o princípio
da Geistesaristokratie, uma clara separação entre a aristocracia intelectual e as
massas: “As massas são hostis ao excepcional” (IU, 101). Em outros aspectos
igualmente, Jaspers dá continuidade às noções tradicionais da posição da universidade
vis-à-vis o Estado e a sociedade. Ele situa firmemente a universidade do lado da teoria,
não da praxis, o que significa que ações (Handeln) sociais e políticas estão excluídas
(exceto aquelas de autogoverno, obviamente). Mesmo que se espere que a
universidade sirva o Estado e a sociedade, ela não participa dos conflitos sociais e
políticos. Em resumo, a universidade de Jaspers permanece apolítica, um ponto que se
tornaria importante nos debates das décadas de 1960 e 1970. O poder do Estado, tanto
em termos financeiros quanto administrativos, sempre é assumido como necessário e
benéfico desde de que o Estado respeite a autonomia intelectual da universidade.
Jaspers não pôde possivelmente antever a ulterior evolução da relação entre Estado e
decanos [senior faculty], quando o Estado usou seu poder também para interferir em
assuntos curriculares.
Jaspers não propõe nem antecipa mudanças estruturais significativas. Nem as posições
predominantes dos Ordinarien, nem a Laufbahn (o padrão tradicional de carreira) na
universidade (doutorado, habilitação) são questionadas. A participação do corpo
acadêmico também não entra na discussão. Para colocar brevemente, Jaspers afirma
o status quo sem despender muito tempo aos seus problemas, que já eram visíveis
antes de 1933. Enquanto em 1946 a intenção de Jaspers poderia ser entendida como
advogando mudanças vis-à-vis a universidade do Terceiro Reich, duas décadas depois,
o mesmo texto se tornou um documento conservador, um instrumento para defender
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o status quo. No contexto histórico, no entanto, o termo conservador não se aplica nem
para seu autor nem para a intenção e função original do ensaio, mas para sua utilização
nos debates da década de 1960, em que a junção entre a ideia humboldtiana de
universidade e sua encarnação atual na universidade contemporânea foi colocada sob
pressão.
Humboldt e a reforma na Alemanha Ocidental
Mesmo que a reforma universitária fosse parte do discurso sobre o ensino
superior desde a fundação da República Federal,10 ela se tornou um tópico urgente
apenas nos anos 1960. As progressivas recomendações do Wissenschaftsrat, que se
tornou instrumento crucial de reformas na década de 1960 na medida em que ele reuniu
representantes decanos do corpo docente da universidade, administradores
universitários, e representantes dos Estados, poderia ser utilizado como um índice para
medir o crescente descolamento entre ideia e realidade. Iniciando suas atividades no
final da década de 1950, o Wissenschaftsrat começou a avaliar a situação efetiva
(empiricamente) e a preparar-se para a futura reforma. Em causa estava a unidade de
ensino e pesquisa. Deveria existir um novo tipo de docente voltado primordialmente ao
ensino, liberando, dessa forma, a outra parte do professorado para pesquisa? A maioria
do membros, sob a liderança de Coing, não favoreceu essa solução e recomendou
expandir as universidades existentes criando mais posições docentes
(Parallellehrstühle).11 Inicialmente, a estrutura institucional dada era considerada
aproblemática, enquanto era negada a necessidade de novas universidades para lidar
com a crescente população de estudantes. A expansão proposta, no entanto, implicaria
consequências estruturais indesejadas. O aumento sugerido no número de membros
decanos [senior faculty] também conduziria a um significante aumento no corpo
acadêmico em geral (Assistenten et al.) e, com isso, a uma hierarquia mais pronunciada
que, mais tarde, levantaria a questão da participação na governança universitária. Assim
as reformas propostas continham, desde o começo, problemas que mais tarde criaram
conflitos entre várias facções.
A direção das recomendações era ao menos parcialmente motivada pela
persistente influência do mito de Humboldt, especialmente a noção de que as ideias de
Humboldt foram essenciais para criar a moderna universidade alemã e, por isso, não
poderiam ser abandonadas sem o perigo de destruir o conceito específico de ensino e
pesquisa que dela eram parte.12 Tornou-se difícil imaginar que o conjunto de ideias
do Denkschrift de Humboldt, de 1810, poderia também ser materializada em uma
estrutura institucional diferente. Tão tarde quanto 1963, o proeminente sociólogo Helmut
Schelsky, em seu influente estudo Einsamkeit und Freiheit (Isolation and Freedom),
louvava o Wissenschaftsrat por permanecer próximo dos princípios tradicionais do
modelo humboldtiano, uma posição que ele modificaria significativamente alguns anos
depois, quando ele mesmo se envolveu ativamente no processo de reforma.13 A
sociedade industrial moderna, tal como ele e outros observadores críticos da cena
acadêmica notaram, demandava um tipo diferente de universidade. Assim, a maioria
dos advogados do movimento de reforma que estavam envolvidos ou na expansão das
existentes ou na fundação de novas universidades, distanciavam-se de Humbodlt ao
enfatizar as mudanças históricas e ao negar, com isso, o valor trans-histórico de suas
ideias. Eles também se distanciavam da noção de que a universidade era primeiramente
um lugar em que as elites nacionais deveriam ser formadas, o que os conservadores
sociais assumiam como dado.
A defesa de Humboldt veio, de maneira de certo modo inesperada, de um campo
diferente. Alguns dos críticos do movimento de reforma à esquerda reinvocaram
Humboldt para expor algumas consequências negativas do planejamento do processo
e de seus resultados efetivos. Mas antes que eu me volte para essa curiosa
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revivescência, preciso esboçar os objetivos do movimento de reforma dos anos 1960 no
contexto do discurso sobre a universidade em curso. De um lado, havia, especialmente
em meio ao professorado, a crescente preocupação em relação ao rápido aumento de
novos estudantes e as esperadas consequências negativas a ele relacionadas para a
qualidade do ensino e da pesquisa (Vermassung). De outro lado, havia a sensação de
que, sob a condição de uma instituição honrada pela tradição, a universidade alemã não
se adaptava a uma sociedade industrial moderna com um sistema político democrático.
Enquanto a primeira preocupação poderia ser tratada ou pela criação de universidades
suplementares ou pela expansão das já existentes, a última apontava para a missão e
a função da universidade em si. A Bildung do indivíduo ainda era sua função primordial
ou ela devia favorecer a formação profissional para ir ao encontro dos carecimentos da
sociedade industrial moderna? Mas a ênfase crescente na função social da universidade
na discussão em pauta tanto quanto as reformas propostas em si mesmas iriam produzir
quase simultaneamente um novo tipo de criticismo que desqualificava a universidade
transformada como tecnocrática. É no contexto dessa controvérsia que a ideia de
Humboldt da universidade viria novamente para o proscênio, não somente por meio da
familiar perspectiva conservadora, mas também por meio de uma posição reformista
que clamava pela democratização da universidade.
As recomendações do Wissenschaftsrat de 1965 tocavam, pela primeira vez, no
espinhoso problema dos Studiengänge (currículos) e dos diplomas acadêmicos e a sua
função social.14 A comissão se afastava da ideia de uma educação elitista sem nenhuma
função social e abraçava currículos profissionais diferenciados específicos, apontando
para diplomas socialmente úteis. Isso significava que todos os estudantes iriam
frequentar a universidade somente por um período limitado, definido em termos de
currículos mais longos ou mais curtos. O modelo para esse novo desenho era
claramente o sistema britânico e norte-americano de educação superior com a distinção
entre estudos de undergraduate e graduate e seus respectivos diplomas. A proposta
era dupla: primeiramente, esperava-se que a reforma lidasse com a ineficiência e a
massificação da universidade alemã; em segundo lugar, ela também visava cristalizar
os processos de aprendizado ao introduzir exames ao final de cada fase
(Zwischenprüfungen). Havia - possivelmente pela primeira vez - a noção de que deveria
existir algum tipo de controle de contrapartidas [output control]. Com um olho no
mercado de trabalho, a universidade deveria ser responsável [accountable] em relação
à formação que ela propiciava. Isso significa que os reformadores criaram uma ligação
entre o financiamento público e o benefício público [public welfare].
A convicção de que a reforma curricular não era apenas desejável, mas também
inevitável para a sobrevivência da universidade alemã não era, de modo nenhum,
limitado ao Wissenschaftsrat. Estados individuais, assim como grupos individuais de
planejamento, estavam se movendo na mesma direção. Dentre os seus líderes, estava
Ralf Dahrendorf, um sociólogo de formação, um eloquente progressista-liberal, e um
membro proeminente da geração mais jovem de acadêmicos que deixou seu cargo e
serviu por diversos anos como Staatssekretär (subsecretário) ao Estado de BadenWüttermberg. Nesta função ele se tornou um dos mais enérgicos reformadores. Mesmo
que os detalhes de seu trabalho não sejam importantes para este ensaio, a direção geral
de seus esforços merece atenção porque ele se tornou alvo de criticismo severo, tanto
de seus colegas conservadores quanto da esquerda. Seus adversários o viam como um
típico tecnocrata que queria transformar a universidade em um conjunto de escolas
profissionais às custas da autonomia e da liberdade intelectual. Para Dahrendorf, filho
de um líder sindical, a universidade alemã ainda era uma instituição largamente
controlada e organizada pelas e para as classes alta e média e, assim, não era mais
apropriadas para a sociedade democrática moderna. Uma de suas principais
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preocupações era abrir o ensino superior para os filhos da classe trabalhadora.15 Seu
forte interesse na reforma universitária, e possivelmente, também, sua indiferença frente
à retórica da universidade humboldtiana, tinha de ser vista sob esta luz. Sua proposta,
baseada no trabalho de um comitê de patrocínio estatal em Stuttgart, visava reorganizar
o currículo geral de modo que o estudante individual cursaria a Kurzstudium, isto é,
ganharia um diploma em menos tempo, deixando, normalmente, a universidade depois
de três anos com um BA.16 Um grupo menor continuaria por mais dois anos e receberia
um MA, enquanto apenas uma pequena fracção iria dispender mais um ano na
universidade para obter um PhD ou um diploma profissional parelho.
A semelhança deste plano com as ideias desenvolvidas pelo Wissenschaftsrat
é bastante óbvia, tal como Dahrendorf admitiria prontamente (NW, 19). Mais importante
é a questão da legitimidade. Traria a reforma uma melhora substantiva além de melhor
controlar o número de estudantes matriculados que era, claramente, um objetivo
importante para os reformadores? A resposta de Dahrendorf é pragmática. Ele está
convencido de que o novo Kurzstudium de três anos será aceito pela indústria alemã e,
após a modificação das regras para promover Beamte (funcionários públicos com
estabilidade), também pelo Estado. O argumento de Dahrendorf começa com os
carecimentos existentes da sociedade moderna, que são assumidos como dados, e
propõe adaptar a universidade a eles. Os estudantes são vistos como uma população a
ser controlada [managed] por meio de bons conselhos e melhores planos de carreira.
Para facilitar esta profissionalização da educação superior, Dahrendorf também propõe
um novo tipo de instrutor, a saber, o Studiendozent, cuja função primordial é ensinar
sem ter sérias obrigações de pesquisa; um desvio decisivo do modelo humboldtiano.
A ambiguidade das ideias de Dahrendorf tornam-se evidentes quando elas são
comparadas com as recomendações do Spellings Comission on Higher Education sob
George W. Bush em 2006. Sua semelhança é inegável. Mas enquanto a proposta de
Dahrendorf enfatizava o aspecto progressista de abrir a universidade para as classes
mais baixas, a Spellings Comission favorecia uma solução pelo mercado. É a diferença
entre uma abordagem liberal-esquerdista e uma abordagem neoliberal. Do ponto de
vista do Estado, o incentivo para essa solução é óbvio: é menos dispendiosa, como
enfatiza Dahrendorf (NW, 31). Ao mesmo tempo, Dahrendorf compreende sua ideia
como parte de um projeto mais amplo em que educação superior não é privilégio de uns
poucos, mas o direito do cidadão comum. Ele defende, portanto, uma universidade que
é aberta para todos as classes sociais e que se defina a si mesma antes em termos de
formação científica e profissional do que de Bildung.
Dahrendorf já havia apresentado essas preocupações gerais em seu estudo de
1965, Bildung ist Bürgerrecht (Educação é um direito do cidadão). A universidade do
futuro, ele argumenta, precisa decidir se ela quer servir a um espectro mais amplo de
estudantes ou a uma pequena elite.17 Dahrendorf apoia, claramente, democratizar a
universidade, mas ele também acredita que a oposição pode ser superada, que poderia
ser possível desenvolver uma elite universitária organizada democraticamente. No
entanto, não está claro como essa síntese pode ser obtida. O argumento de que o
conceito de ciência usado no discurso alemão sobre a universidade está ultrapassado
(vermodert) não resolve a tensão entre os carecimentos da média dos estudantes e a
pesquisa científica, para não mencionar a necessidade de uma educação liberal em
sentido amplo [general liberal education]. Portanto, não era surpreendente que as ideias
de Dahrendorf fossem criticadas severamente por aqueles que queriam manter
a Bildung como parte da educação de uma universidade.
A oposição ao pragmatismo de Dahrendorf concentrava sua concepção de
educação, especificamente na proposta de reforma curricular, mas também no
entendimento implícito da estrutura institucional. No começo, o movimento estudantil,

www.revistafevereiro.com

37

Revista Fevereiro
POLÍTICA

TEORIA

CULTURA

ISSN 2236-2037

em parte influenciado pelo seu congênere dos Estados Unidos, estava seriamente
envolvido com a ideia de uma reforma da universidade como parte de reformas sociais
mais amplas. Os líderes do movimento sentiam que a universidade alemã permitia
liberdade individual mas não encorajava a participação em sua governança. Os
representantes estudantis, em uma conferência de 1967 - Jens Litten, Ulrich Preuss, e
Kurt Nevermann -, contestaram não apenas a ideia de praxis de Dahrendorf, mas
também o seu conceito de democratização. Para eles, responder simplesmente aos
anseios da sociedade existente não era suficiente, e a reforma que deixava a hierarquia
da presente universidade intacta não podia encorajar a democratização ou responder
aos problemas do futuro. Assim, a crítica da esquerda se voltou para a ideia de Bildung a
fim de articular aspectos eliminados, ou ao menos marginalizados, no plano de
Dahrendorf. Para a ideia de uma “universidade crítica” (Litten, citado em NW, 47) um
termo
cunhada
por
volta
de
1965,
o
conceito
de Bildung parecia
ser unversichtbar (inegociável), fosse o nome de Humboldt mencionado ou não.
Na discussão após a apresentação de Dahrendorf na Gesprächskreis (mesa de
discussão), em julho de 1967, tornou-se claro que, para os estudantes, a reforma
universitária deveria reforçar aqueles aspectos da instituição que iriam, em última
instância, promover e encorajar mudança social. Por esta razão, eles se opunham a
meramente adaptar a universidade aos carecimentos da sociedade industrial, que, aos
seus olhos, não era nem democrática, nem autocrítica. Nesse contexto, Preuss voltouse explicitamente para Humboldt para elaborar a ideia de uma universidade crítica:
O fato [ . . .] de que Humboldt esteja morto há 150 anos não significa que ele está
ultrapassado. Ele focou a unidade de teoria e prática. Essa unidade não podia ser
realizada da maneira como ele a concebeu. Mas eu acredito que é tarefa dos intelectuais
críticos dentro da universidade de se manter firmes a esta ideia, que não é de forma
nenhuma reacionária simplesmente porque à luz dos eventos históricos ela é
considerada inapropriada nos dias de hoje (citado em NW, 51)
Aqui, Humboldt é enfaticamente salvo da avaliação de Dahredorf, que o tinha
como um teórico pré-moderno, cujas ideias impediam a reforma e o progresso. Para
Preuss, é o pragmatismo de Dahrendorf que bloqueia um verdadeiro progresso, porque
ele reproduz exatamente as mesmas estruturas sociais que Dahrendorf visava superar
por meio de uma sociedade aberta e liberal.
Esta defesa de Humboldt feita pela esquerda deve ter aparecido como uma surpresa
para Dahrendorf, que estava, naturalmente, acostumado à oposição conservativa ao
movimento reformista feita em nome de Humboldt. Os críticos conservadores invocavam
a unidade de ensino e pesquisa assim como a liberdade de ensinar e aprender para
deslegitimar as recomendações dos reformadores. Para a maioria, contudo, esta
oposição significava pouco mais que uma defesa das estruturas institucionais
estabelecidas e queixas a respeito de indevidas pressões do Estado e muito trabalho
por excesso de estudantes.18Nesse discurso, Humboldt desempenhava o papel de
uma célebre autoridade dotada de poder legitimador. Não é exatamente a propensão
utópica do conceito de Humboldt que é invocada. Como mencionei, a crença na energia
utópica medrou em meio à esquerda durante o final dos anos 1960 e o começo dos
1970 em clara oposição à Leistungselite (meritocracia), que era promovida pelo mundo
dos negócios.
O que é digno de nota a respeito da utilização de Humbodt por parte do
movimento estudantil e de alguns de seus partidários acadêmicos (dentre eles Jürgen
Habermas) foi o remanejamento do contexto. Enquanto a interpretação hegemônica de
Spranger a Schelsky enalteceu firmemente os momentos de individualismo e
descolamento do mundo prático, o movimento estudantil enfatizava o aspecto comunal,
ou seja, a democratização necessária da universidade como parte de uma sociedade
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democrática moderna. A universidade tinha de ser salva das reformas que a tornariam
parte de um projeto mais amplo de criar uma formierte Gesellschaft (uma sociedade
regulada tecnologicamente), com ênfase em eficiência e orientação por resultados; uma
sociedade caracterizada por sua efetiva carência de abertura e igualdade. As
recomendações do Wissenschaftsrat, aparentemente situadas do lado do progresso,
eram consideradas como sendo motivadas pelo mesmo espírito (soubessem os
reformadores ou não). Onde os reformadores, como Dahrendorf, viam progresso, o
movimento estudantil via sobretudo regressão. Por essa razão, a unidade de ensino e
pesquisa, a participação dos estudantes na pesquisa, uma pedra angular do modelo
humboldtiano, eram defendidas vigorosamente contra todas as tentativas de
pautar educação pela eficiência. Em contraste, a ideia de universidade proposta pelo
movimento estudantil focava o momento de reflexão crítica (sobre as funções sociais da
universidade) e a ligação entre teoria e prática (o máximo uso social do conhecimento
criado e transmitido na universidade).
Deve-se compreender a demanda por democratização, que exercia um papel central no
programa dos estudantes, no contexto de uma oposição ao ideal de formierte
Gesellschaft apresentado pelo campo tecnocrático dos conservadores.19 Inicialmente,
democratização significava a universidade como uma instituição aberta que poderia ser
estruturada por um pensamento crítico desenvolvido pela comunidade universitária.
Também queria dizer eliminar a hierarquia existente naquela comunidade. Mesmo se os
pais fundadores da moderna universidade alemã não eliminavam a estrutura
institucional dada e, com isso, a diferença entre professores e estudantes, a sua ideia
de comunidade de aprendizes [learning community] (especialmente nos escritos de
Schleiermacher) iria ao mesmo tempo atenuar o aspecto hierárquico expresso no
estatuto do professor como Beamter (funcionário público com estabilidade).
Sob a condição de uma crítica às recomendações do Wissenschaftsrat e outros
corpos acadêmicos, a invocação dos direitos estudantis está fundada na compreensão
da universidade como uma livre comunidade de pesquisadores (incluindo os
estudantes) sem consideração em relação aos carecimentos profissionais da
sociedade.20 A ênfase é colocada claramente antes na participação estudantil do que
no gerenciamento administrativo. Em outras palavras, a formação profissional não é o
centro da universidade crítica. Quanto mais a universidade está descolada das
expectativas mundanas da sociedade, tanto mais ela pode desempenhar o seu papel
crítico. A forte - no limite, violenta - objeção ao número limitado de anos para completar
um curso de estudos estava enraizado no conceito de universidade como uma
instituição comunalmente partilhada [commonly owned], em que nem o professorado
nem o Estado tinha o direito de expulsar aqueles estudantes que atingiram o seu tempo
previsto de curso (Zwangsexmatrikulation). Em resumo, os estudantes favoreceram
uma nova compreensão da universidade como um bem público que não era posse do
Estado ou dos decanos. Mas essa ideia não foi aceita nos debates em questão, em
parte porque os estudantes buscaram traduzi-la diretamente em reivindicações
políticas. Como deixa claro uma resolução estudantil na Universidade Livre de Berlim
de 22 de junho, 1966, eles reivindicavam que todas as decisões sobre a condição dos
estudantes requeriam participação estudantil.21 Em confrontação com a administração
universitária em 1966, esta reivindicação se tornou um clamor por Drittelparität, isto é,
uma exigência de um terço dos votos em todas as comissões importantes da
universidade. A ideia de comunidade acadêmica dos pais fundadores transformou-se
em um grito por direitos formais de voto.
Não é surpreendente que a maioria dos membros do professorado tenha respondido
colericamente a essas demandas, uma vez que eles não iriam reconhecer a ideia de
universidade de Humboldt em um programa proposto pelos estudantes. Baseado na
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interpretação que eles tinham da ideia nuclear de Humboldt de uma comunidade
universitária de iguais participantes, os estudantes queriam reformas estruturais que iam
muito além das recomendações do Wissenschaftsrat ou dos planos do Estado de
Baden-Württemberg (Dahrendorf). A sugestão, por exemplo, de abolir
o Lehrstuhlprinzip (organização das disciplinas em torno de cátedras) e
da Habilitation (segunda dissertação) minavam seriamente as organizações existentes.
Se alguém coloca a noção de comunidade acadêmica, consistindo de professores e
estudantes, no centro do modelo humboldtiano, as demandas estudantis eram uma
extensão lógica do projeto humboldtiano, apesar dos pais fundadores, claramente, não
terem desenvolvido esses planos. A ideia de uma autonomia acadêmica, que depois da
Segunda Guerra Mundial significava primeiramente autonomia dos Ordinarien, é
transformada na independência de todos os participantes frente à intervenção estatal.
A intervenção de Habermas
Em um nível mais abstrato, Habermas ofereceu um argumento similar para a
democratização da universidade em 1967.22 Desde 1964, ele foi um dos mais
articulados partidários de esquerda do movimento estudantil e da reforma universitária.
Embora o seu contínuo diálogo com os líderes estudantis não tenha deixado de
apresentar
fricções
devido
a
diferenças
tático-estratégicas,
Habermas
continuou favorável a eles até, pelo menos, 1968. Olhando para a distinção entre
conhecimento empírico, especialmente nas ciências naturais, e conhecimento prático
em moral e política, ele observou que o escopo de se obter boas respostas para
questões práticas requeria um diálogo racional baseado somente na qualidade do
argumento. Mesmo ele não tendo proposto reinstituir a filosofia como a disciplina central
da moderna universidade, ele assinalou a ela um importante papel para além da sua
tacanha tarefa nos departamentos de filosofia. Suas regras discursivas podem, como
sugere Habermas, servir como uma metametodologia para a universidade em geral. É
evidente que Habermas entende a universidade como uma comunidade governada pela
discussão racional. Democratização, então, significa que nenhum segmento da
instituição fique eximido do império do diálogo racional. Portanto, os estudantes
deveriam ser incluídos ao invés de excluídos. “Eles têm um papel legítimo quando
determinam a política local e nacional sobre as universidades e a educação
superior”.23 De maneira similar ao movimento estudantil, Habermas interpretava a
universidade como uma instituição política na medida em que sua governança deveria
ser baseada em discussões racionais entre todos os seus participantes. Em sua leitura
de novembro de 1967, na Goethe House de Nova Iorque, Habermas, conscientemente,
expandiu a discussão sobre o envolvimento político do movimento estudantil para fora
da universidade, isto é, a transição da reforma da universidade para questões sociais
mais amplas: “Eles [os estudantes] parecem, agora, considerar o campus como nada
mais do que uma plataforma de treinamento para a mobilização de tropas. Seu alvo não
é mais a universidade como tal, que se tornou um oponente por demais insignificante”
(RS, 19-20). De maneira clara, para ele, o investimento deles na noção humboldtiana
de comunidade acadêmica autônoma tornou-se mais fraco e mais questionável.
Em que medida Habermas, que era obviamente solidário às reivindicações
estudantis sobre as condições das universidades alemãs, apoiou a politização geral dos
estudantes? Sua avaliação mostra uma certa ambiguidade. Enquanto ele explica
cuidadosamente as razões para protestos estudantis na Alemanha Ocidental e Berlim,
ele não se identifica com o movimento, que ele interpreta como um movimento
geracional. Mas não existe tentativa de legitimar a politização dos estudantes invocando
a ideia humboldtiana de universidade. Com efeito, Habermas descreve a presente
universidade alemã quando do despertar de Humboldt no século XIX como uma
universidade puramente de pesquisa, com pouca preocupação pelos carecimentos dos
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estudantes, uma universidade que, ainda por cima, excluía as classes mais baixas. Aqui,
Humboldt é usado como um símbolo negativo. “A universidade deveria educar e cultivar,
mas ela não formava massas ou especialistas” (RS, 21). Nós podemos observar a
tensão entre Bildung e o carecimento de participação política. Para Habermas (nesse
aspecto, ele está próximo de Dahrendorf), a universidade da Bildung de classe média
parecia ultrapassada, tendo em vista os conflitos sociais e políticos de caráter global.
Para resgatar o conceito original, seria necessário distinguir, portanto, muito claramente
entre a universidade histórica de pesquisa do século XIX e a ideia humbolditana. Mas
em 1968-69, Habermas não continuou sua estratégia. Ao invés disso, ele optou
abertamente por reforma política por cima do movimento estudantil. Em uma proposta
de três pontos, ele conclamava para que se avaliasse criticamente as práticas
profissionais (análise crítica das implicações sociais e políticas da pesquisa), se
planejasse a pesquisa de maneira politicamente consciente (nas ciências naturais e
sociais), e se transformasse o sistema educacional (PS, 176-85). Embora por volta do
final de 1968, as simpatias de Habermas pelo movimento estudantil tenham esfriado
consideravelmente, ele ainda conferia para ele uma importante, mas limitada, função na
necessária transformação da universidade. Além disso, ele partilhava da crença de que
a universidade era uma instituição crucial para a transformação social, mesmo que não
no sentido da ação política direta que os estudantes preferiam.
A posição de Habermas continha todos os elementos que o professorado conservador
deplorava: a democratização da universidade, participação estudantil e direitos
estudantis, e reforma curricular que tinha a intenção de intensificar o vínculo entre a
academia e o mundo social. Do ponto de vista conservador, o denominador comum de
tudo isso é a destruição da autonomia da universidade enquanto corporação. Quando
Habermas sugeriu que o professorado alemão deveria decidir se apoiava as
recomendações do Wissenschaftsrat e, com isso, salvar a sua posição dominante na
universidade, ou interpretar essas recomendações como um chamado para sérias
reformas estruturais, ele apontava para a precária situação dos docentes em um tempo
de mudança histórica (PS, 145). De maneira geral, o professorado resistia a mudanças
e queria manter as estruturas historicamente consagradas; no entanto, estava inclinado
a cooperar em algum grau com as reformas propostas e conduzidas pelo Estado na
medida em que essas reformas não subvertessem o status de que gozavam. Pressões,
especialmente do movimento estudantil, poderiam levar a um realinhamento de
professores formalmente liberais em torno de posições conservadoras. A ascensão do
neoconservadorismo na Alemanha Ocidental foi, largamente, o resultado de 1968.24
A virada neoconservadora: Hermann Lübbe
Em certos sentidos, os neoconservadores tornaram-se a facção mais bem
articulada do campo conservador, na medida em que tinham de legitimar sua posição,
especialmente vis-à-vis aqueles liberais que se deslocaram para a esquerda. Hermann
Lübbe (n. 1929) é um bom exemplo dessa mudança. Ele foi formado em filosofia pelo
filósofo conservador Joachim Ritter na Universidade de Münster e, como Dahrendorf,
deixou sua posição acadêmica por muitos anos para servir como um subsecretário na
administração do Estado da Renânia do Norte Vestfália entre 1967 e 1970. Apesar de
sua formação conservadora, ele se tornou um membro do Partido Social Democrata e
se envolveu com o movimento de reforma universitária durante o início dos anos 1960
como um membro do Senado25 da Universidade de Bochum; ele também se tornou um
membro do comitê de fundação de uma outra universidade na parte leste da Vestfália.
Em linhas gerais, Lübbe era favorável a mudanças e apoiou efetivamente a reforma
universitária. Foi somente em 1970 que ele se juntou ao Bund freier Wissenchaften, uma
associação de professores fortemente oposta às demandas do movimento estudantil. A
esta altura, ele estava convencido que a Freiheit der Wissenschaft (liberdade de
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pesquisa) estava ameaçada. Lübbe não deixou dúvidas de que o contramovimento dos
decanos estava concentrado em restaurar a ordem na universidade, uma situação que
o Estado deveria garantir. Em sua oposição ao “extremismo ideológico”, ele
menosprezou a ideia de autonomia universitária e enfatizou a responsabilidade do
Estado diante da universidade (a universidade “é em primeiro lugar e acima de tudo,
uma instituição estatal”).26 Ao mesmo tempo, ele defendia rigorosamente a liberdade de
pesquisa, isto é, um elemento substancial do modelo humboldtiano.
Essa ambivalência levanta a questão mais geral: qual é o papel de Humboldt na
oposição (conservadora) ao movimento estudantil? A resposta reside na participação
de Lübbe no movimento de reforma universitária e nas suas afirmações do início até a
metade dos anos 1960, quando a iniciativa vinha ou do Estado ou de membros
progressistas do corpo docente. Em 1972, no prefácio para Hochschulreform und
Gegenaufklärung (University Reform and Counter-Enlightenment), ele afirma
explicitamente que a universidade de Humboldt chegou ao fim. Era, como ele nota
retroativamente, um processo inevitável que não poderia ser revertido (HG, 10); no
entanto, essa afirmação pode ser lida de duas maneiras bastante diferentes. Ela pode
se referir ou à estrutura da moderna universidade alemã no despertar da fundação da
Universidade de Berlim ou ao ideal humboldtiano de uma comunidade acadêmica livre
que nunca se materializou muito bem. A primeira interpretação definiria Lübbe como um
modernizador da universidade, alguém que almeja abolir e substituir estruturas
ultrapassadas. A segunda interpretação implicaria, possivelmente, uma discordância
mais radical com a noção de comunidade acadêmica autônoma concentrada
na Bildung. Ao descrever o movimento estudantil como um movimento juvenil irracional
a serviço do contra-iluminista, Lübbe reivindicava para si a posição do observador
ilustrado que via a universidade nas garras de forças regressivas.
Sem entrar muito em detalhes, houve remanejamentos consideráveis no
desenvolvimento da posição de Lübbe entre 1965 e 1970. Diferentemente de
acadêmicos conservadores convencionais que simplesmente defendiam a estrutura
existente da universidade alemã ao insistir em sua natureza apolítica, Lübbe reconhecia
integralmente o inevitável envolvimento político-social da universidade como parte da
totalidade social. Com efeito, em 1965, o ano decisivo para a reforma universitária na
República Fedareal, ele enfatizava a dependência da universidade em relação ao
sistema político por conta das crescentes necessidades financeiras da universidade de
pesquisa. A autonomia da república velha de scholars, ele argumentava, era uma coisa
do passado, porque esta mesma autonomia era garantida, em última instância, pela
“kulturverwaltende Obrigkeit” (o Estado como o guardião da cultura) (HG, 13), uma
alusão velada à universidade prussiana. Em contraste, na sociedade moderna, pesquisa
e educação superior tinham uma função social bem mais central e eram, portanto,
também mais expostas ao impacto do sistema político. Para Lübbe, era importante
reconhecer o deslocamento da ênfase do lado intelectual para o lado material. A
prosperidade das sociedades modernas depende da qualidade da educação e pesquisa
superiores: “A ciência se tornou uma parte essencial das atividades humanas. Ela se
tornou a fundação material de nossa existência” (HG, 14). Dada esta premissa, Lübbe
conclui que a sociedade, mediante o seu sistema político, tem de patrocinar a pesquisa
e a educação superior. Mas isso tinha de ser feito apenas com a ajuda de especialistas
capazes de reconhecer as ligações específicas entre carecimentos sociais e pesquisa
científica. Na esteira do sociólogo Schelsky, Lübbe argumenta que processos de
planejamento racional dependem de especialistas em Bildungsökonomie (economia
educacional). Wissenschaftspolitik (política científica), como parte da civilização
moderna, também inicia um complexo processo, com vários graus de mediação entre a
comunidade de cientistas, de um lado, e o cidadão comum, de outro, o que significa que
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o político foi colocado no domínio da ciência e vice-versa. Mas tem de se perceber que
Lübbe compreende a participação do cidadão nas políticas de pesquisa científica como
uma atividade fortemente mediatizada. A reforma necessária da universidade alemã
devia ser deixada nas mãos de especialistas vindos seja do Estado seja da
administração universitária.
Dada a ênfase de Lübbe na cientificação da moderna sociedade, surge a questão sobre
em que medida o modelo humboldtiano ainda pode servir como um ponto de orientação.
Em 1967, ele examina explicitamente o papel de Humboldt na reforma universitária
prussiana de 1809-10, provavelmente, com um olho para a utilização de Humboldt no
discurso moderno sobre a universidade. Enquanto a abordagem padrão do programa
de Humboldt concentra-se nas suas notas não publicadas de 1809 e 1810, Lübbe olha
para o contexto mais amplo do serviço de Humboldt como diplomata e conselheiro
político dos reformadores prussianos Karl Freiherr vom Stein e Karl August Fürst
Hardenberg. Ele argumenta que a reforma universitária tem de ser vista como parte do
programa mas amplo de modernizar a Prússia. Somado a isso, Lübbe sublima a ligação
da reorganização feita por Humboldt da universidade com o Iluminismo Prussiano,
embora ele reconheça explicitamente a distância entre um “pragmatismo
unilateralmente orientado para a ciência” (HG, 113) e a ideia de Humboldt. Mais
importante, contra a compreensão convencional dessa ideia tida na fórmula de uma
síntese de educação e ciência, em que a ênfase tende a recair em conduzir a pesquisa
científica, para Lübbe “a ênfase é colocada na educação” (HG, 113). A razão para essa
ênfase, como argumenta Lübbe, tem a ver com o ambiente social em que a
Universidade de Berlim foi fundada. A transformação de teorias científicas em
tecnologias socialmente úteis estava para além do horizonte de 1810. Em outras
palavras, para Lübbe, a universidade de Humboldt ainda era essencialmente prémoderna. Por essa razão, Humboldt, como sugere Lübbe, define a universidade mais
em termos da Bildung do que das ciências modernas. Aqueles que foram educados em
uma universidade reformada estarão qualificados para participar nos negócios do
Estado, porque eles desenvolveram juízo crítico.
Lübbe vê o sucesso da universidade humboldtiana, como ela se desenvolveu nos
séculos XIX e vinteXX, nde a maior parte dos intéerpretes olham na garantia da
liberdade de ensinar e pesquisar. Antes, ele sublinha o papel central do Estado para a
força e a prosperidade da universidade alemã: “A íntima ligação entre universidade e
Estado vem sendo obviamente tão bem sucedida que ninguém tentou seriamente
privatizar a universidade na Alemanha” (HG, 116). Esse argumento fala em favor antes
da continuidade do que da reavaliação radical da ideia de universidade.
Leitores do ensaio de Lübbe que procuram uma aplicação para a situação
contemporânea ficarão desapontados, não apenas porque o autor evita a questão
crucial de se saber se o modelo humboldtiano é ainda de algum valor para o movimento
de reforma, mas também por conta da ambivalência de Lübbe em relação à ideia de
Humboldt. Embora ele sublinhe o caráter pré-moderno do plano de Humboldt, ele
enfatiza a diferença entre a estrutura corporativa da universidade do século XVIII e o
caráter moderno burguês do programa de Humboldt. Concentrado-se no novo papel da
faculdade de filosofia, ele reconhece a natureza quase revolucionária de estabelecer a
ideia da crítica filosófica no núcleo da universidade, a ideia kantiana de crítica era
indubitavelmente moderna e possivelmente ainda proveitosa para a discussão
contemporânea. Mas não pode haver dúvida de que Lübbe considerava o modelo
humboldtiano institucionalmente ultrapassado, e de que era sincero sobre a reforma
estrutural da universidade, como seu artigo de 1966 “Reformprobleme der
Philosophischen Fakultät” (“Problems of Reforming the Faculty of Philosophy”) deixa
claro. No entanto, o conceito de reforma propagado nesse ensaio concentra-se em
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questões estruturais e organizacionais, e não na ideia de universidade. Por exemplo,
ele aponta que o crescimento das cátedras universitárias (Lehrstühle) que pretendia
lidar com o aumento da população estudantil resultou em um professorado mais
hierarquizado, uma situação com consequüências érias para organizar o currículo. A
antiga noção de que pesquisa e ensino deveriam estar necessariamente ligados, Lübbe
sugere, estava se tornando menos plausível neste ambiente. Assim, nas discussões dos
anos 60, a sobreposição de problemas institucionais e questões intelectuais não era
sempre reconhecida. A concepção humboldtiana poderia ser entendida ou como um
modelo estrutural-institucional ou como um construto filosófico.
Diferentemente do típico proponente do modelo humboldtiano, Lübbe percebe essa
separação, em última instância, como uma vantagem para a reforma curricular, já que
ela presumivelmente fortaleceria a qualidade da instrução dos estudantes mais jovens,
um argumento que também era favorecido por Dahrendorf. Na aproximação de Lübbe
à economia da universidade, torna-se bastante claro que ele quer abandonar não
apenas a estrutura do modelo humboldtiano, mas também uma de suas ideias
essenciais, a saber, a noção de uma comunidade de pesquisa em que ambos, docentes
e estudantes, participassem. Esta posição tinha consequüncias significativas em
relação a democratizar a universidade. Se ensinar e pesquisar são separados e
pesquisar torna-se mais ou menos uma prerrogativa docente, não se pode falar em
igualdade fundamental entre cidadãos acadêmicos. A resposta incrementalmente
negativa e hostil de Lübbe ao movimento estudantil traz essas predisposições para o
primeiro plano.
Como argumentei, há uma conexão implícita entre a posição anti-Humboldt de Lübbe,
sua compreensão de que reformas organizacionais e conceptuaisleram necessárias à
universidade, e sua oposição às demandas estudantis. É em nome do progresso
iluminista que Lübbe se opõe agudamente à reivindicação de democratizar a
universidade, porque esta ideia é baseada, em última instância, na noção fundamental
de igualdade de docentes e estudantes como membros da comunidade acadêmica.
Nesta luta, como outros que antes eram liberais, ele usa a estratégia de transformar
seus oponentes ideológicos à esquerda em Dunkelmänner (obscurantistas) e
representantes do contra-iluminismo. Por exemplo, ele compara os estudantes radicais
em suas leituras dos trabalhos de Marx a religiosos sectários, um topos que Schelsky
também utilizou.27 .
No fim dos anos 1960 e começo dos 1970, o foco da crítica de Lübbe se deslocou para
a crítica do intelectual de esquerda cuja presença na universidade era vista como um
perigo para o quadro institucional, mas não apenas para o universitário. Na percepção
de Lübbe, o que estava em jogo se tornou maior. Como resultado, a retórica se tornou
mais estridente. Definindo-o como uma revolução cultural, Lübbe transformou o
movimento estudantil em uma ameaça à ordem constitucional da República Federal.
Agora Lübbe, o neoconservador reconciliado, transformou-se em um defensor radical
da lei e da ordem, para quem aqueles que eram mais solidários ao movimento estudantil
são Mitläufer, um termo usado para cidadãos alemães que apoiaram passivamente o
Terceiro Reich.
Em 1970, Lübbe concluiu que a reforma universitária foi um erro, na medida em que a
maioria dos objetivos não foram alcançados. Mais ainda, ele estava convencido de que
a universidade poderia ser salva apenas por intervenção externa, embora ele não
definisse as necessárias intervenções que poderiam salvar a universidade. Não existe
razão para assumir, no entanto, que o modelo humboldtiano, tanto como uma ideia,
quanto como uma estrutura institucional, deveria ser revivificado. Com efeito, em artigo
publicado originalmente no Deutscher Allgemeines Sonntagsblatt de 6 de dezembro de
1970, Lübbe tira sarro dos membros docentes que ainda acreditam na autonomia
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universitária e assinala (com uma referência velada ao movimento estudantil):
“Aplaudido por professores que estão interessados exclusivamente na autonomia [da
universidade], a universidade se tornou mais descolada de seu meio social que nunca.
A torre de marfim não foi finalmente aplainada, mas reconstruída em concreto como um
posto de observação para a crítica social universal” (HG, 71-72). Humboldt é,
explicitamente, declarado ultrapassado.
A reforma universitária revisitada nos anos 1980
Por volta da metade da década de 1970, as reformas universitárias da
Alemanha Ocidental chegaram a um fim, em grande medida porque os Estados (Länder)
não eram mais capazes, financeiramente, de sustentar o programa, em parte por conta
do impasse ideológico entre os partidários da reforma e seus oponentes à direita.
Quando Lübbe retornou ao tópico da universidade em 1988 - a ocasião foi uma
conferência da qual Hans Georg Gadamer e Habermas também participaram - o tom de
completo desespero havia desaparecido. Lübbe havia deixado a República Federal e
aceitado a cátedra de filosofia na Universidade de Zurique. Agora, o progresso global
do trabalho científico organizado é tido como dado. Com efeito, Lübbe afirma com
satisfação que em termos de investimento para o apoio da ciência, a República Federal
é um dos países líderes. No entanto, este apoio massivo tem, também, como sugere
Lübbe, um lado negativo, a saber, a ênfase em projetos socialmente relevantes em
detrimento daqueles em que somente a curiosidade do cientista motiva a pesquisa. A
ameaça à descoberta científica não provém mais de estudantes indisciplinados e
obcecados, mas da própria lógica interna da pesquisa científica. O próprio processo de
organização científica, Lübbe argumenta, ameaça experiências vividas. Este conceito
aponta para uma situação em que o senso comum não é mais suficiente para avaliar e
valorar projetos científicos. Como resultado, a distância entre o mundo da vida, em que
as decisões políticas tem de ser tomadas,e a universidade de pesquisa, aumentou e
continuará aumentando, um desenvolvimento que corta a base do processo
democrático. Assim, o processo científico, em termos culturais, torna-se cada vez
menos relevante para o cidadão comum, porque ele não pode ser traduzido em um
entendimento do mundo compatível com o senso comum.
Que conclusões Lübbe deriva dessas observações para a ideia de universidade? Em
sua revisão sobre o antigo movimento de reforma, ele enfatiza o importante trabalho do
Wissenschaftsrat, no começo dos anos 1960, mas ataca severamente as contribuições
do movimento estudantil como primordialmente destrutivas. À luz da complexidade da
ciência moderna, Lübbe recomenda despolitizar a universidade, um espaço que deveria
ser dedicado ao trabalho da ciência. De modo um tanto estranho, no entanto, Lübbe
falha em conectar a primeira parte de seu ensaio com a segunda. Enquanto ele examina
as limitações da compreensão positivista de ciência e propõe a ideia de experiência
como um contrapeso, sua revisão do movimento de reforma recai em uma noção de
autonomia científica autossuficiente que não pode ser perturbada por considerações
éticas e políticas. Novamente, a relevância positiva da ciência como um todo é dada
como certa e não é exposta a uma metacrítica. Não há, claramente, nenhum retorno a
Humboldt. Somente rumo ao final, Lübbe levanta a questão de normas que são
necessárias para regular os resultados da ciência por conta de seu potencial perigo à
vida humana. E ele sublinha acertadamente a importância das humanidades para esta
tarefa quando ee refere, especificamente, para “carecimento por orientação
cultural”28 das civilizações modernas. Ainda assim, este insight não o predispõe a rever
seu conceito universalista de ciência, juntamente com o seu pano de fundo positivista.
Por essta razão, inda não há lugar para Humboldt.
A contribuição de Habermas para a mesma conferência, em contrapartida, invoca
explicitamente o espírito de Humboldt para descrever a universidade como uma
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instituição em que eine ideale Lebensform”(um ideal de forma de vida) pode ser
encarnado.29 A seguinte definição traz enfaticamente à tona a retórica do idealismo
alemão: “A ideia de universidade aponta para normas da Bildung que definem todas as
formas do espírito objetivo” (IUL, 140). E Habermas não para simplesmente por aí.
Olhando de volta para os anos 1960, ele aponta que os debates sobre reformas eram
conduzidos sobre a falsa premissa de que a questão era ou preservar ou renovar a ideia
de universidade. O resultado foi uma transformação institucional que nenhum dos lados
queria ou previu. Olhando para trás, Habermas interpreta as mudanças correntes como
um processo de sobrediferenciação que não está mais necessitado de legitimação
normativa (IUL, 146). Ao mesmo tempo, ele indica aqueles aspectos da universidade
que uma abordagem a partir da teoria dos sistemas tende a negligenciar, a
saber, Bildung, a preparação da próxima geração de acadêmicos, e a reflexão sobre a
tradição cultural. É precisamente nesste ontexto que ele retorna à ideia da universidade
como ela foi primeiramente articulada na reforma prussiana de 1809-10. No entanto, a
concepção inicial sugeria uma síntese de todas as disciplinas que não poderia, como
Habermas admite prontamente, ser realizada no plano de uma reforma
organizacional no final do século vint
Portanto, a pergunta crucial é: em que medida o cerne da ideia ainda é relevante?
Humboldt pode ser um ponto de orientação? Mesmo em 1988, Habermas está
convencido da relevância de Humboldt para a universidade contemporânea alemã. Sua
reconstrução cuidadosa do programa idealista enfatiza a centralidade da filosofia para
a Wissenschaft e o ensino tal como a unidade da inovação científica e do aprendizado:
“A construção do pensamento filosófico também determina a forma de sua mediação
pedagógica” (IUL, 151). Em resumo, está em jogo a integração de “processos de
pesquisa e processos de educação” (IUL, 152). Nesta formulação, supunha-se que a
universidade fosse o microcosmos de uma sociedade (futura) de cidadãos livres e
iguais. Habermas conclui que as condições institucionais não poderiam comportar esta
ideia, e a evolução posterior das ciências empíricas tornou ainda mais improvável que
a ideia fosse em algum momento se tornar realidade. Dadas essas transformações,
seria a ideia mais do que a ideologia do professorado alemão, como mais de um crítico
chegou a sugerir?
A resposta é desenvolvida em dois passos. Em primeiro lugar, Habermas aponta para
o revivescimento do modelo Humboldtiano durante os anos da reforma. Um exemplo
citado é o estudo de Schelsky de 1963, que, de acordo com Habermas, não se satisfaz
com uma explanação puramente funcionalista da universidade, mas propõe deslocar o
momento necessário de autorreflexão teórica para o interior das disciplinas individuais.
Ao mesmo tempo, ele nota que esse projeto foi somente parcialmente bem- scedido e
não renovou a ideia de universidade. Em segundo lugar, Habermas tenta defender o
ponto de que a compreensão da teoria dos sistemas da universidade como uma
instituição sem carecimento de orientação de normas e valores é prematura. Não é
surpresa que, nos anos 1980, Habermas sinta o carecimento de defender a
compreensão da universidade contra a teoria dos sistemas, com suas teses de que
processos de diferenciação, tal como eles ocorrem na evolução da ciência moderna,
não dependem de regulações normativas. De modo mais específico, ele argumenta que
a universidade não pode ser completamente separada do mundo da vida, isto é, da
esfera em que os valores e as normas são indispensáveis para a vida das comunidades
humanas. A diferenciação ocorre em uma instituição que ainda mantém normas e
estruturas ligadas.
Se Habermas não propõe o revivescimento dogmático da ideia de Humboldt, ele
defende uma recepção crítica e seletiva que continua e modifica o programa idealista.
Mesmo em uma época de diferenciação avançada nas ciências, há um momento de
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consciência comunal na universidade, um solo comum para as várias práticas.
Teoricamente, Habermas localiza o solo dessa consciência no papel da linguagem e da
comunicação. O ponto de referência histórico é o ensaio de Schleiermacher
“Gelegentliche Gedanken über Universitäten im deutschen Sinne” (“Ideias casuais sobre
universidades no sentido alemão”). Seguindo Schleiermacher, Habermas reinterpreta a
universidade como uma comunidade comunicacional a serviço da ciência. Todos os
processos de aprendizagem acadêmica “dependem do estímulo e da força produtiva do
conflito discursivo” (IUL, 170). Em última instância, o argumento de Habermas em apoio
à ideia de Humboldt de universidade, está concentrado antes em ensinar e aprender do
que em produção de conhecimento e relevância social. Ensinar parece estar no centro
da instituição.
Humboldt no debate norte-americano
Como eu mostrei, o liberalismo alemão pragmático em ambas as suas
variedades, a mais progressista (Dahrendorf) e a mais conservadora (Lübbe), não está
interessado na conexão com Humboldt. Aqui, a universidade avançada da sociedade
tardo-industrial é definida em termos de eficiência social. A principal função da
universidade é, tal como era no século VIII, a formação de profissionais. Por esta razão,
a unidade de pesquisa e ensino, se não rejeitada por completo, não é mais vista como
o núcleo da instituição. Este pragmatismo social se contrapõe a ambos, i.e., tanto à
crença do professorado conservador na continuidade do valor do modelo humboldtiano,
quanto ao revivescimento da ideia de Humboldt em nome da universidade crítica
proposto pela esquerda. Se a cena norte-americana difere da alemã em mais de um
aspecto, elas partilham similaridades interessantes no que diz respeito à ideia nuclear
de universidade. No caso norte-americano, no entanto, a constelação descrita acima
torna-se mais visível nos anos 1980, no contexto das guerras culturais, quando o papel
e a função da universidade é colocada sob intenso escrutínio, especialmente pelo lado
conservador. A tese de que a universidade fracassou fundamentalmente em
desempenhar sua devida função por conta de sua politização (por radicais de esquerda)
não apenas pôs pressão crescente nas administrações universitárias para reafirmar a
missão de ensino tradicional, mas também renovou a discussão sobre a ideia de
universidade. Em contraste com os anos 1970, o discurso dos anos 1980 é dominado
por vozes conservadoras ou neoconservadoras, que querem resgatar a universidade
das ideologias radicais e trazer de volta a ordem no campus.30 Se a lta política é bem
conhecida, as bases conceituais e filosóficas receberam bem menos atenção, na
medida em que elas foram encobertas pela estridente polêmica entre conservadores e
liberais. Ao se olhar mais proximamente àas ideiasfilosóficas subjacentes às posições
políticas, sobressai que o campo conservador é menos homogêneo que o esperado e
que a defesa da universidade por conservadores centrada em valores depende de ideias
fundamentais que liberais poderiam igualmente invocar para explicar sua ideia de
universidade. Istso é, a poêmica contra a universidade politizada pode, à direita,
enfatizar tanto valores tradicionais quanto o carecimento por uma universidade
transformada que possa servir melhor à sociedade norte-americana contemporânea.
Nesste complexodebate, o nome de Humboldt ou os eventos da reforma prussiana do
começo do século dezenove XIXmpenhavam um papel significante, mas isso não quer
dizer que a ideia da moderna universidade de pesquisa, formulada nesse ponto da
história, não seja relevante para o discurso norte-americano contemporâneo. A noção
de autonomia universitária, supostamente minada por radicais de esquerda, e a ênfase
em ensinar como um diálogo entre professor e estudante deve sua força intelectual a
um antigo discurso alemão que é raramente reconhecido ou admitido.
Em contraponto ao discurso alemão das décadas de 1970 e 1980, os debates norteamericanos e as acaloradas controvérsias estavam centradas sobretudo na função de

www.revistafevereiro.com

47

Revista Fevereiro
POLÍTICA

TEORIA

CULTURA

ISSN 2236-2037

ensinar as humanidades. A importância da pesquisa nas ciências naturais patrocinada
pela universidade de pesquisa não era seriamente questionada porque ela poderia ser
defendida pragmaticamente tanto como parte da defesa nacional quanto como
ferramenta de progresso social. A batalha concernia a missão do college. Em jogo,
estavam valores e ajuizamentos de valores, a necessidade de continuar ou reverter as
mudanças feitas durante os anos 1970. O “relatório em humanidades na educação
superior”, editado por William J. Bennett em 1984, é um documento típico de uma
tentativa de redefinir o papel das humanidades na educação conferida no college. Há,
antes de mais nada, a vontade de afirmar a centralidade das humanidades: “As
humanidades não são um luxo educacional, e não é somente para pessoas da área”. O
carecimento de uma educação geral calcada nas humanidades é reafirmada sem
menção àquelas forças presentes na educação superior que querem rebaixar ou
marginalizar os estudos de literatura, filosofia e artes. Este programa é apresentado sob
o guarda-chuva das “questões perenes da vida humana”.31 Quando chega-se ao
currículo e às listas de leitura desejados, o relatório permanece um tanto dentro das
fronteiras da tradição da civilização ocidental, somente com breves excursões [minor
excursions] em culturas não-ocidentais. Em grande medida, as propostas visam retornar
aos anos 1950 e se eximem de mencionar ou interpelar as controvertidas novas
disciplinas tais como feminismo, black studies, e estudos coloniais e pós-coloniais.
Como seria de se esperar, não há, de todo, menção à cultura popular. O declínio das
humanidades nos currículos do college é atribuído primeiramente à falha dos docentes
em tornar o assunto relevante do que à mudança de interesses dos estudantes que
estão mais afinados à formação pré-profissional. Por conseguinte, a questão do ensino
torna-se crucial.
O relatório considera as expectativas e exigências profissionais - em resumo, a
crescente importância da pesquisa - como uma séria ameaça ao papel das
humanidades no currículo do college. Há a percepção de uma clara divisão entre os
carecimentos do college e as expectativas da universidade de pesquisa. Esta tensão é
típica para os debates dos anos 1980 e 1990. Vozes conservadoras, não apenas em
humanidades, expressam a preocupação sobre a indevida importância da pesquisa na
acadêmia. Em grande medida, educadores conservadores querem abaixar o
profissionalismo da escola de bacharelado [graduate school], isto é, a universidade de
pesquisa, e destaca o lugar essencial do college para educação superior. Também há
uma certa indisposição contra considerações de mercado e toda compreensão dos
estudantes como clientes ou consumidores. Tem-se de admitir a existência de áreas
como contabilidade, comunicação, ou estudos preliminares de direito, mas não se pode
lhes conceder proeminência no currículo.
Enquanto o relatório de Bennet reiterou mais ou menos uma missão formulada nos anos
1950, o relatório submetido por Lynne V. Cheney, em 1988, ampliou significativamente
seu espectro ao incluir filme e televisão como meios prestativos e apropriados para
ensinar o cânone ocidental. Suas recomendações incluíam o uso de programas
televisivos e filmes para popularizar as grandes obras da literatura. No entanto, não há
um apoio de estudos de mídias per se; o objetivo é, antes, uma recepção popular mais
ampla do cânone tradicional que passe ao largo da especialização entre scholars e do
efeito alienante da teoria literária. Ambos são vistos como resultado lógico da ascensão
da universidade norte-americana de pesquisa durante a segunda metade do século XX.
Novamente, as expectativas e as exigências do programa da graduate school colidem
com a ideia de uma educação geral para a undergraduate school. Essa tensão é, antes,
percebida como uma ameaça às humanidades do que um problema de mediação entre
as mais avançadas formas de scholarship e a sala de aula da undergraduate school.
Essa sensação de ameaça é devida, em parte, à compreensão conservadora da política
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curricular na universidade contemporânea. O relatório de Cheney acusa, em 1988, que
o uso da literatura na sala de aula restringe-se ao uso político: “Verdade, beleza e
excelência são tidos como irrelevantes; questões de qualidade intelectual e estéticas
desprezadas”.32 Aqui,ela adentra a esfera das guerras culturais dos anos 1980, a
calorosa controvérsia sobre a civilização ocidental. Questionar o cânone ocidental é
visto como uma heresia, e aqueles que o fazem são considerados como radicais
indesejados. Nos escritos de Roger Kimball e Allan Bloom, essa polêmica é muito mais
eloquente. Ambos atacam as mudanças que tiveram lugar durante os anos 1970 como
perigosas aberrações impostas à universidade por radicais de esquerda tais como
Elaine Showalter, Houston Baker, e Fredric Jameson.33
No contexto desse ensaio, os elementos específicos dessa polêmica - por exemplo, o
ataque frontal a Paul de Man e sua desconstrução - são de menor interesse. O que é
digno de nota, no entanto, é que ambos, Kimball e Bloom, percebem a crise da
universidade como uma crise das humanidades. (A óbvia diferença entre eles é que
Bloom é intimamente familiar com a área, enquanto o conhecimento de Kimball é de
segunda mão). Em contraponto, os críticos conservadores da universidade alemã
sublinhavam as ciências sociais e a filosofia política como o cerne do movimento de
protesto. Mais ainda, o movimento estudantil alemão propunha reformas estruturais
radicais, enquanto no caso norte-americano a estrutura básica da universidade nunca
foi desafiada. Ao invés disso, os ativistas demandavam mudanças no currículo por meio
de novos programas em que tópicos e problemas que não tinham espaço no currículo
antigo pudessem ser ensinados. Da perspectiva conservadora, os programas mais
notórios e perigosos eram estudos feministas, black studies, estudos pós-coloniais,
áreas cuja natureza política era manifesta. Nesse sentido, a defesa da composição
estabelecida das humanidades significava salvaguardá-las da intromissão da política.
Assim Kimball cita Richard Rorty dizendo que “tinha chegado uma nova cultura norteamericana de esquerda feita do desconstrutivismo com novos historiadores, pessoas
nos estudos de gênero, estudos étnicos, estudos de mídia, uns poucos marxistas
remanescentes e por aí afora. Essas pessoas gostariam de usar os departamentos de
inglês, francês e literatura comparada das universidades como palco para sua ação
política” (TR, xii). A noção de palco nos dá a entender que o assunto é tido como
secundário em relação à função primordial de transformar a universidade em um campo
de batalha político. O rancor da direita contra a politização das humanidades tinha de
ser visto em um contexto mais amplo da vigente despolitização das ciências sociais que
já havia ocorrido em um estágio anterior. Tocado para fora das ciências sociais, o
pensamento radical havia se mudado para as humanidades.
O que torna as humanidades o centro da crise identificada é, acima de tudo, a
preocupação com valores tidos como necessários para a sociedade democrática e, em
segundo lugar, a ideia de uma educação liberal como preparação para formações
profissionais posteriores. Em resumo, a defesa do currículo tradicional das humanidades
é ao mesmo tempo entendido como uma defesa da democracia; aqueles que propõem
e introduzem mudanças são hostis à democracia ocidental. Ao construir a defesa das
humanidades como uma defesa da democracia norte-americana, Kimball confere à sua
agenda conservadora uma urgência que vai bem além da discussão acadêmica. Ao
mesmo tempo que ele concede que não há nenhuma ameaça de revolução política na
universidade dos anos 1990, ele aponta para o que ele vê como um perigo renitente, a
saber, a reestruturação do currículo por membros radicais do corpo docente - mas agora
para durar. Daí que só o retorno à tradição ocidental e seu cânone estabelecido
garantiria estabilidade política. É assumido tácita mas acriticamente, por sinal, que o
cânone ocidental é em si mesmo conservador, e, portanto, a instrução baseada nesse
cânone tem de patrocinar objetivos políticos conservadores.
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Humboldt redescoberto: Bloom, Readings e Nussbaum
A busca por restaurar o status quo ante é um movimento tipicamente
conservador. Mas a questão definitivamente mais séria e mais interessante é como a
defesa das humanidades é concebida em termos de suas subjacentes pressuposições
filosóficas e pedagógicas. Há mais do que a acusação de subversão? (TR, 166-67).
Enquanto o estudo de Kimball permanece no nível da polêmica e da insinuação, Closing
of the American Mind (1987) de Bloom oferece não só uma exposição filosoficamente
mais embasada de sua posição, mas também uma relação [account] mais completa das
questões pedagógicas envolvidas. Sem nenhuma dúvida, a noção de uma educação
liberal tomada como a fundação de todos os estudos universitários está no centro do
projeto de Bloom. Embora ele não introduza o conceito explicitamente, o termo
alemão Bildung pode ser a classificação mais apropriada. Em Bloom, a ideia de uma
educação liberal é intimamente ligada ao cânone ocidental e sua extensão pedagógica
no curso dos Grandes Livros. Em suas palavras: “Um bom programa de educação liberal
abastece o amor do estudante pela verdade e a paixão para viver uma boa vida”.34 A
questão da boa vida transcende, claramente, as questões acadêmicas no sentido
estrito. Bloom privilegia as humanidades em relação às cincias sociais e naturais
como o cerne da educação liberal, porque elas dizem respeito aos valores humanos
essenciais. Diferentemente da maioria dos humanistas conservadores, no entanto,
Bloom concentra-se na filosofia, especialmente na filosofia antiga, mais do que na
literatura. Sua tentativa de resgatar a universidade contemporânea se assenta
primordialmente, como seu mentor Leo Strauss já havia advogado, na interpretação de
Platão. O momento decisivo da pedagogia de Bloom, portanto, é o diálogo entre
professor e estudantes sobre filosofia antiga. Ler os antigos sob a orientação do
professor experiente abre o caminho para a verdade e para a boa vida.
No discurso norte-americano sobre educação no college, o método dialógico, contudo,
também pode ser encontrado em autores que partilham muito pouco com Bloom. Isso
seria verdade para Martha C. Nussbaum, bem como para Bill Readings. Em Cultivating
Humanity (1997), Nussbaum propõe defender as humanidades por meio de um método
dialógico de instrução.35 Isso também se aplica, porém de um modo mais complexo, a
Readings, cuja severa crítica da universidade contemporânea em The University in
Ruins (1996) remonta indiretamente a Humboldt.36 Esses estudos apareceram quase
uma década depois das guerras culturais e, portanto, respondem por um conjunto de
problemas bastante diferente. Isso é particularmente válido para Readings, enquanto
Nussbaum ainda pode ser lida como uma réplica à mensagem conservadora de Bloom.
O conceito de Readings de universidade corporativa põe em destaque as verdadeiras
mudanças organizacionais nas universidades norte-americanas durante os anos 1980,
transformações que não tiveram um papel significativo nas controvérsias da década
anterior. Para Readings, a nova universidade corporativa redefiniu a si mesma de
acordo com as diretrizes de um empreendimento comercial em que o sucesso é medido,
antes, em termos de investimento de capital e eficiência do que em termos
de transmissão de valores liberais ou conservadores. O novo tipo ideal, a que todas as
universidades existentes só podem se assemelhar parcialmente, tornou-se apolítico não
porque ele quer preservar o cânone da civilização ocidental, mas porque ele transformou
todos os elementos do currículo em mercadorias. Isso inclui Dante, Shakespeare, e
Goethe tanto quanto estudos de gênero e estudos pós-coloniais. Nesta universidade, o
estudante tornou-se um cliente que olha para sua educação como um investimento préprofissional. Esta versão neoliberal da universdade, em que o centro de gravidade se
deslocou para a administração central, é igualmente indiferente às ideias da esquerda
radical e dos contra-ataques da direita. Ela rejeita a noção de comprometimentos
[commitments] ideológicos em nome da accountability financeira e realizações
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[accomplishments] profissionais. É, por sinal, digno de nota que os críticos
conervadores e neoconservadores dos anos 1980 não perceberam ou responderam às
efetivas transformações da universidade norte-americana. Por volta dos anos 1990, o
oponente de uma educação tradicional liberal não era mais o estudante radical ou um
professor de inclinação esquerdista, mas um administrador que define as reformas
curriculares em termos de estudantes inscritos [student enrollment] e créditos cursados
[credit output].
Ao colocarmos a questão de que perspectiva esse modelo de universidade liberal pode
ser criticado, nós fazemos, então, uma descoberta inesperada. Antes de tudo, as
humanidades, como no caso de Bloom, mais do que as ciências naturais, são a última
linha de defesa, porque estas podem argumentar em prol de sua relevância em termos
de utilidade social. Em segundo lugar, e mais importante, em sua defesa das
humanidades, ambos, Nussbaum e Readings, fazem uso de ideias centrais para o
projeto de Humboldt. Apesar de pertencerem a campos ideológicos diferentes e,
portanto, defenderem programas e modelos curriculares diferentes, eles partilham a
concepção de quem é o oponente e quais são as forças destrutivas na universidade
contemporânea. Eles estão preocupados com a transformação silenciosa da
universidade em uma coleção de escolas profissionais e colleges preprofissionais.
Especialmente para Readings, essa universidade se tornou uma parte da indústria de
serviços. Como ele registra: “por sua parte, a universidade está se tornando uma
corporação burocrática transnacional” (UR, 3). Nesse quadro, a administração central
da universidade tomou o papel do malfeitor. A tese é que essa administração cortou, ou
está, cortando, a lgação entre educação e democracia que era uma parte essencial da
educação superior nos Estados Unidos.
O elemento notável dessa resistência é a proximidade das ideias de Humboldt. Em
nome da educação liberal, esses autores se opunham a uma concepção pragmática da
educação com uma ênfase na formação profissional e pré-profissional. O mercado de
trabalho não é o objetivo pretendido. Mais ainda, o método da educação não é voltado
para transmissão de conhecimento ou mesmo de métodos científicos e teóricos que são
importantes para a descoberta científica e conquistas acadêmicas [scholarly
achievements]. Ao invés disso, o cerne comum é um processo de aprendizado dialógico
entre professores e estudantes. O centro é uma comunidade de estudantes, no
sentido lato do termo, que partilha por meio do diálogo a aprendizagem e a progressão
que não é limitada a aspectos cognitivos. Readings introduz o conceito de ensino
descentrado [decentered teaching] para marcar a distância com a universidade
contemporânea de pesquisa: “Ensino descentrado começa com a atenção à cena
pragmática do ensino. Isso é para recusar a possibilidade de qualquer ponto de vista
privilegiado de modo a tornar o ensino alguma outra coisa que não a auto-reprodução
de um sujeito autônomo” (UR, 153).
No caso de Nussbaum, a estrutura dialógica de ensino é ainda mais
pronunciada. Ela escolhe o diálogo socrático como o modelo para a educação de
cidadãos críticos no college. Mas, explicitamente, não é o Sócrates de Platão que ela
invoca. Ao invés disso, ela se refere ao Sócrates histórico, que questionava as tradições
de Atenas fazendo perguntas inesperadas e subversivas. Diferentemente de Bloom, que
quer basear a educação (política) dos estudantes na República de Platão e entende o
estudo do cânone ocidental como uma autêntica [authoritative] introdução às ideias com
quais um jovem carece se familiarizar, Nussbaum pensa os diálogos socráticos como
um meio de se abordar não apenas a civilização ocidental mas também as culturas nãoocidentais. Sócrates se torna o educador de um mundo feito por conflitos sociais e
culturais, de uma realidade sem tradições seguras a que a universidade possa
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reivindicar. Nessa situação, o objetivo tem de ser “uma comunidade raciocinante”
[reasoning community] (CH, 19).
A presença intelectual de Humboldt e Schleiermacher no discurso contemporâneo sobre
a universidade norte-americana é digna de menção, apesar de não se poder afirmar
com certeza que Bloom e Nussbaum estejam cientes dessa relação (Readings,
claramente está). Para a crítica da universidade neoliberal, isto é, a universidade de
excelência concentrada na eficiência e na accountability, a ideia de uma comunidade
acadêmica definida por um diálogo constante entre professor e estudante torna-se um
apetrecho crucial. O paralelo com a situação alemã dos anos 1960 é difícil passar
desapercebido. De uma maneira similar, Humboldt era invocado para criticar as
reformas universitárias em curso que enfatizavam a formação profissional e a noção de
contrapartidas [output]. A idea de Bildung como um meta plano auto-reflexivo [selfreflective metalevel] foi introduzida pela esquerda para se opor às tendências
“tecnocráticas” da reforma universitária. Simultaneamente, também temos de assumir
as dessemelhanças decorrentes da diferença cultural e de uma situação histórica
significativamente transformada. A esperança por reformas institucionais fundamentais
que definiu a década entre 1965 e 1975, na República Federal, não tinha equivalente
nos debates norte-americanos dos anos 1980 e 1990. Aqui, o foco se deslocou de
reformas institucionais para reformas curriculares e de ensino. O conceito de
universidade de pesquisa, no entanto, que sempre foi parte do modelo humboldtiano,
não desempenha mais um papel de destaque nas reflexões de Bloom, Nussbaum e
Readings. Mais explicitamente, Nussbaum quer revitalizar a ideia de uma educação
liberal no contexto do college, enquanto Readings vê a universidade de pesquisa como
parte da universidade de excelência contemporânea que comprometeu a noção de
pesquisa por torná-la parte da produção industrial. Em resumo, não é o lado do modelo
de Humboldt, que os historiadores destacaram tradicionalmente quando escrevem
sobre a universidade alemã, que recebe maior atenção. É, antes, a noção de uma
comunidade acadêmica crítica, autônoma, voltada para o aprendizado que fica no
centro. Se a universidade norte-americana (enquanto uma universidade constituída
de college, graduate school e profissional schools) pode ser resgatada de alguma forma
(o que Readings considera duvidoso), isso tem de ser feito de dentro para fora. Não há
confiança de que reformas estruturais vão conseguir uma transformação de verdade, já
que as mudanças estruturais que ocorreram efetivamente nas universidades norteamericanas usaram o modelo de negócios e procuraram a aliança com o mundo
comercial. Elas fortaleceram a posição da administração central em detrimento dos
docentes e redefiniram a noção de autonomia acadêmica em termos antes financeiros
do que intelectuais. Para os proponentes da universidade corporativa, a ideia de
Humboldt de universidade é parte de um passado que não pode e não deve ser
recuperado, pois, se levada a sério, ela colidiria com o futuro alinhamento da
universidade e a indústria a serviço da utilidade social. Para Readings em particular, o
modelo histórico de universidade humboldtiana, que inclui a ideia de Wissenschaft e de
pesquisa autônoma, não pode ser restaurado, já que a universidade de pesquisa
existente está irremediavelmente corrompida por seu entrelaçamento com o mundo
corporativo. Ao invés disso, ele concentra-se na noção central de ensino dialógico. O
engajamento com o futuro das humanidades da parte de Nussbaum e Readings não
inclui o componente de pesquisa da universidade.
Na constelação alemã, os proponentes da modernização no movimento de reforma
universitária opuseram-se, implícita ou explicitamente, ao modelo humboldtiano, tendoo como inapropriado para o futuro. Eles lutaram contra ambas versões, a conservadora
e a da esquerda utópica, e voltaram-se para as necessidades da moderna sociedade
industrial. Em outras palavras, eles optaram pelo lado profissional. Nós encontramos
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uma atitude semelhante entre os proponentes da universidade neoliberal nos Estados
Unidos? Claro que se deve ter em mente que os proponentes norte-americanos de
eficiência e accountability (auxiliada por uma forte administração central) não
encararam o legado de Humboldt do mesmo jeito que seus aliados alemães, já que o
modelo norte-americano de universidade de pesquisa, apesar de ter uma dívida com
suas origens alemãs, privilegia a inovação na pesquisa e formação profissional.37 A
clara divisão entre college e graduate school no sistema norte-americano encoraja por
certo essa ênfase, já que o aspecto de uma educação liberal pode ser atribuído
ao college, deixando a formação científico profissional para a graduate school. Foi
Talcott Parsons, em seu estudo clássico sobre a universidade norte-americana, que
enfatizou essas diferentes funções, encontrando, através disso, uma maneira de
acomodar Humboldt.38 Mas análises mais recentes da educação superior chegaram a
conclusões nitidamente diferentes. Na visão de Bloom e Readings, a ideia de uma
educação liberal está ameaçada.
Abandonando Humboldt: O modelo neoliberal
Obviamente, não há lugar para Humboldt na universidade de excelência. Mas a
ascensão desse novo tipo permanece um mistério em uma análise puramente
fenomenológica, porque o pano de fundo histórico da universidade contemporânea,
especialmente seu pano de fundo econômico, permanece largamente inexplicado.
Quando se examina a mudança social, política e econômica do meio da educação
superior desde os 1980, o fenômeno observado por Readings pode ser entendido como
parte de uma nova lógica organizacional.39 A pressão estava vindo de diversos lados,
dentre eles, a redução do financiamento estatal [state funding], que resultou em
dependência em relação a anuidades e financiamento privado e, portanto, em
carecimentos crescentes de doadores e patrocinadores para financiar o crescimento,
em geral, e crescimento da pesquisa, em particular. Os contatos mais intensos com o
setor privado levaram, por sua vez, a um deslocamento da pesquisa básica para a
aplicada. O resultado dessas diferentes pressões era bifronte: ele encorajou, se não
tornou necessário, o fortalecimento da administração central no processo decisório em
detrimento do poder docente, e ele invadiu a organização do currículo, ditando-o em
termos dos supostos [perceived] desejos e preferências dos estudantes cujas anuidades
tornaram-se parte crucial do orçamento. Pressionada dessa forma, a própria
administração deslocou-se para um modelo de accountability e eficiência emprestada
do mundo dos negócios. Ela começou a impor formas de controle de qualidade
burocrática que também, e incrementalmente, espalharam-se no interior da esfera do
ensino e do aprendizado. Essas medidas eram primeiramente concebidas para
assegurar a qualidade do ensino controlando as atividades docentes em sala de aula.
As cores sombrias que Readings utiliza para pintar a universidade neoliberal refletem
essa lógica organizacional alterada. Mas, ao mesmo tempo, a universidade de
excelência de Readings é um tipo ideal (negativo), no sentido de Weber, a que as
universidades presentes se assemelham em diferentes graus. Portanto, as notáveis
adaptações que ocorreram nos Estados Unidos não significam que as universidades,
como instituições, tenham esquecido a diferença entre sua missão e os objetivos do
mundo de negócios. Por conta da sua economia modificada, o perigo para elas jaz,
antes, na necessidade de traduzir ideias sobre educação e pesquisa na linguagem do
mundo corporativo para atrair o financiamento necessário e o apoio de legisladores.
Nessa tradução, as ideias de Humboldt tendem a se perder, uma vez que não há
equivalentes econômicos para a noção de comunidade de scholars envolvidos em um
diálogo de ensino e aprendizagem.
Essa perda torna-se bastante aparente quando olhamos o ensaio de Eugene W. Hickok
de 2006: “Higher Education Needs Reform, too”. Para Hickok, a principal preocupação
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é a competitividade nacional em termos econômicos.40Portanto, sua análise enfatiza
diversos fatores que carecem, em sua avaliação, de atenção especial, dentre eles o
custo crescente da educação superior, a extensão e a profundidade do currículo e taxa
de repetência. A resposta é um clamor por mais accountability. A ênfase
na accountability está também presente no artigo de Charles Miller e Genri Malandra
escrito para a comissão sobre “o futuro da educação superior”. Da evidência estatística
disponível, os autores concluem que a educação do college norte-americano é
deficiente em muitos aspectos. Em suas opiniões, mesmo questões básicas de
proficiência atrapalham o sistema. Mas tem-se de notar que a perspectiva dessa crítica
é o mundo exterior, especialmente o mundo corporativo. “Empregadores afirmam que
os graduados do college que contratam não estão preparados para o trabalho
[workplace], carecendo de um novo conjunto de habilidades necessário para o emprego
bem-sucedido e contínuo desenvolvimento de suas carreiras”.41 A resposta a muitos
desses problemas parece ser testes crescentes para assegurar que o conhecimento
necessário foi adquirido. Novamente, accountability é a palavra chave nesse discurso,
porque ela é pressuposta para garantir a bonança da economia nacional. Nas palavras
de Frank H. T. Rhores, ex-presidente da Cornell University: “talento... é agora a
mercadoria mais procurada no mundo. Rankings internacionais comparando educação
podem bem indicar futuros rankings de sucesso das economias nacionais”.42 Suas
recomenações enfatizam corretamente a ligação entre a educação básica norteamericana (K-12)43 e a educação do college, mas ele parece favorecer estender os
métodos de ensino das escolas para o college. Em outras palavras, para ele o college é
uma escola e deve ser tratada como tal. Não se poderia estar mais longe de Humboldt.
Nessas afirmações, a universidade é descrita como um local de formação profissional,
como uma Fachhochschule para propósitos sociais específicos. No mesmo contexto, a
ciência é vista primeiramente em termos de pesquisa aplicada e socialmente útil, o que
significa que o trabalho acadêmico feito em humanidades pode nem sequer ser
qualificado como pesquisa legítima (como argumentam ocasionalmente observadores
internacionais). Assume-se tacitamente que pesquisa deve ser orientada para o
mercado, e, portanto, ela não é verdadeiramente discutida no relatório.
Uma indicação do forte ânimo anti-Humboldt da discussão contemporânea é o relatório
da Comissão de Spellings. O relatório discute os problemas da educação superior em
termos de um modelo econômico em que o investimento tem de ser monitorado. Dentre
os termos chaves, nós encontramos corte de custos, aperfeiçoamento de
produtividade, custo de gerenciamento, e accountability. O processo de aprendizado é
descrito como um valor agregado ao repertório acadêmico do estudante [students’
academic baseline]. De maneira similar, o relatório discute a qualidade do ensino.
Depois de uma breve descrição dos bem-sucedidos novos cursos introdutórios, o
relatório conclui: “Os resultados falam por si mesmos: mais aprendizado a um custo
mais baixo para a universidade. As instituições relatam uma média de 37 por cento de
redução de custo e uma aumento do engajamento e do aprendizado do aluno”.44 Nessa
equação, a força diretriz é, antes, a redução de custo do que a natureza específica do
aprendizado e a mudança do sujeito do aprendizado durante o processo. A intenção do
relatório de Spellings pode ser resumida em atualizar o existente sistema norteamericano de educação superior à luz da crescente competição global. Portanto, a
tarefa é vista primeiramente como um problema de gerenciamento que só pode ser
devidamente abordado depois que os dados faltantes tiverem sido fornecidos e a nova
tecnologia (agora disponível) implementada. O resultado esperado será melhores
estudantes e graduates segundo os termos do modelo econômico subjacente que mede
resultados [achievement] por meio de testes. O conceito de uma educação liberal não
desempenha um papel muito relevante no relatório de Spellings.
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O novo perfil definido no relatório de Spellings já tinha sido antecipado na transformação
da universidade de pesquisa que começou nos anos 1980 e acelerou-se na primeira
década deste século. Enquanto a antiga universidade de pesquisa estava envolvida
simultaneamente em ciência básica e aplicada, e, por conseguinte, transferia tecnologia
ao setor comercial, na nova versão está fortemente envolvida em pesquisa ligada
imediatamente com o mercado: “Universidades tornaram-se agentes significativos de
desenvolvimento econômico... elas agora se sentem compelidas a promover condições
para a geração de desenvolvimento regional” (KM, 181). Este novo desdobramento
implica em uma interação muito mais forte entre pesquisa acadêmica e tecnologia
industrial. Nessa relação, no entanto, a indústria tende a ser o parceiro que toma as
decisões, restringindo à universidade de pesquisa não somente no que diz respeito à
escolha dos projetos de pesquisa, mas também por meio do impacto de uma cultura de
pesquisa que não é definida em termos de transparência e abertura de discussão. A
nova universidade de pesquisa tem de negociar cuidadosamente a reivindicação de
independência e liberdade acadêmicas para seu corpo docente e as necessidades dos
seus parceiros comerciais de desenvolver produtos para o mercado. Em que medida a
universidade se torna um agente da indústria, e em que medida a universidade não se
torna ela mesma um empreendedor? Quando uma universidade observa o seu lugar e
o seu papel na região em que está situada, ela percebe que ela é muitíssimo parte da
estrutura econômica, com obrigações tanto quanto oportunidades por meio de
considerações de pesquisa que beneficiam a região e, dessa maneira, indiretamente, a
universidade.
Da perspectiva do modelo humboldtiano, esse desdobramento recente da universidade
de pesquisa ameaça claramente a definição fundamental de ciência e sua ligação com
o ensino pois a pesquisa (Wissenschaft) deve ser compreendida como uma
investigação autônoma em prol do avanço do conhecimento teórico em meio à
comunidade acadêmica. A trajetória da universidade de pesquisa norte-americana
contemporânea é anti-humboldtiana. Ela pode lidar com a ideia de Wissenschaft de
Humboldt limitando seu uso a certas partes do empreendimento como um todo, a saber,
pesquisa pura e ensino (com uma ênfase no currículo próprio ao undergraduate). Para
ser bem sucedida, a universidade de pesquisa de hoje tem de viver com uma tensão
entre suas próprias ambições empreendedoras, incluindo suas inúmeras ligações com
o mundo comercial, e sua identidade mais antiga como uma instituição dedicada ao
ensino e à exploração científica. A ameaça, no entanto, não para por aí. A evolução
recente da universidade de pesquisa norte-americana também coloca pressão sobre a
compreensão de sua missão educacional. Isso se torna claro no teor do relatório de
Spellings: sua ênfase em habilidades e testes reflete uma situação em que a academia
passou a ser parte de um sistema mais amplo em que a universidade não é mais
claramente separada da indústria e do comércio. Educação superior já é, portanto, vista
em termos de necessidades do mundo corporativo. Nesse contexto, a visão de
Humboldt não pode ser senão um tíbio eco de um remoto passado.
Apesar da severa recessão econômica vigente, engendrando uma crise radical dos
mercados financeiros dos EUA, não ter abonado o mundo corporativo, não é de modo
algum evidente que a agressiva crítica a Wall Street em curso vá minar o modelo
neoliberal. É mais plausível que possíveis revisões das ideias de Spellings e sua
comissão deixem as premissas fundamentais no lugar, já que reparar o estrago causado
para a economia norte-americana (e do mundo todo) parece, antes, requerer um melhor
modelo econômico do que um forte apoio a humanidades e pesquisa científica pura no
contexto de uma universidade crítica e autoreflexiva. O mesmo seria válido para o
cenário alemão. O Processo de Bolonha, que resultou na reestruturação da
universidade alemã de acordo com ideias anglo-americanas de educação superior, é
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baseado em um conceito neoliberal de universidade, e não há sinais quaisquer de que
a crise atual vá levantar questões sobre a direção das recentes reformas. Especialmente
no contexto alemão, em que as conquistas do Humboldt histórico na Reforma Prussiana
de 1810 são bem conhecidas, é fácil desprezar a universidade humboldtiana como
ultrapassada e inadequada para os desafios dos dias de hoje, e seria difícil extrair e
destacar aquelas ideias que ainda são relevantes para a tarefa presente. Somente uma
releitura radical e não ortodoxa dos escritos de Humboldt poderiam realizar tal feito.
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Maria Caramez CARLOTTO

de te fabula narratur: uma
reflexão sobre a construção do
mito Yoani Sánchez pela
sociedade brasileira
Que os mitos se pensam entre si, que sua estrutura seja analisável, não há dúvida, e
Lévi-Strauss oferece uma prova brilhante; mas isso, de certo modo, é secundário: pois
eles pensam primeiramente a sociedade que se pensa neles, e aí reside sua
função.(Pierre Clastres, Arqueologia da violência, 2004, p. 316)
Raramente, a visita de uma personalidade política estrangeira ao Brasil alcançou tanta
visibilidade e suscitou tanto debate como a da cubana Yoani Sánchez em fevereiro de
2013. Nem mesmo representantes de governos controversos, como George W. Bush
ou Mahmoud Ahmadinejad, tiveram um impacto tão amplo no debate público brasileiro
quanto a dissidente cubana. Na sua rápida passagem pelo país, entre os dias 18 e 25
de fevereiro deste ano, Yaoni provocou uma verdadeira polêmica nacional. Motivou
posicionamentos de partidos políticos, movimentos sociais e centrais sindicais. Foi tema
de editoriais e artigos assinados em jornais e semanários de grande circulação. Foi capa
de revistas e tema programas televisivos, agitou as redes sociais e o mundo dos blogs.
No entanto, na polêmica instaurada pelas diferentes vozes do debate, prevaleceu uma
visão algo mitológica da blogueira: ou bem ela seria uma agente financiada pela CIA e
inflada pela direita internacional a fim de destruir o socialismo cubano e enfraquecer
experiências de esquerda, ou bem um símbolo áureo da luta internacional por
democracia, liberdade de imprensa e direitos humanos - uma espécie de Aung San Suu
Kyi caribenha. Em um polo e outro, Yoani Sánchez foi alçada à condição de mito.
Pelo menos desde Lévi-Strauss, sabemos que os mitos guardam uma interessante
qualidade: eles são capazes de revelar, à revelia dos sujeitos, algumas de suas
contradições mais íntimas e menos confessáveis. Os mitos, de uma forma particular,
pensariam aquilo que os sujeitos não querem ou não podem pensar. Como diria Pierre
Clastres, os mitos pensam primeiramente a sociedade e nisso reside sua função
principal.
É possível olhar para a repercussão da visita de Yoani Sánchez na sociedade brasileira
desse ponto de vista, ou seja, enquanto uma construção mitológica. Sobretudo porque,
na polêmica gerada durante a sua visita ao Brasil, discutiu-se muita coisa, menos a real
situação de Cuba e o significado político de Yoani na ilha governada pelos irmãos
Castro. Estava em jogo, antes, o destino e as contradições da própria sociedade
brasileira que, à esquerda e à direita, alçou uma desconhecida ao posto de mito para,
internamente, legitimar determinadas posições. Isso significa que o objeto deste texto
não é Yoani Sánchez e sua ilha, mas a instrumentalização de ambas pelo debate político
nacional. Se pouco tem a dizer sobre Cuba, o mito de Yaoni Sánchez construído pela
sociedade brasileira permite acessar, por outro lado, algumas das nossas contradições
políticas mais essenciais, exatamente como sugeriu Lévi-Strauss e sua análise sobre a
função social dos mitos.
Implícito está, portanto, que não obstante toda a polêmica, permanece em aberto o
desafio de decifrar o mito Yoani Sánchez, ou seja, de construir uma posição
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politicamente consequente em relação a Cuba, na qual a defesa radical da democracia
e a condenação de toda a forma de violência e opressão praticadas pelo regime castrista
não implique a condenação sem mediação da experiência cubana, nem a defesa de
uma adequação pura e simples ao capitalismo atual. A aposta, aqui, é de que a análise
da construção do mito Yoani Sánchez pela sociedade brasileira, ao revelar a dimensão
mitológica das posições predominantes no debate, ajude nessa direção.
Começando pelos partidos políticos, tomemos o mais engajado nos protestos contra
Yoani Sánchez, o PCdoB e sua União da Juventude Socialista, a UJS. Já no seu
manifesto de fundação, entre versos de Titãs, Legião Urbana e Cazuza, vemos a UJS
apresentar a sua filiação à Revolução Cubana:
Em 1917, sob o comando de Lênin e outros revolucionários, o Socialismo provou, na
velha Rússia, que o capitalismo não é eterno. Em poucas décadas o Socialismo alterou
a face do mundo, levando à construção da União Soviética e à vitória de vários povos
do Leste Europeu e da Ásia. Nestas suas primeiras experiências históricas provou que
é superior ao capitalismo ao oferecer direitos sociais e uma nova perspectiva de vida
para a humanidade, mesmo vivendo sob o constante cerco capitalista. Jamais um país
enfrentou tantas agressões. E, ainda assim, foi a URSS que derrotou a agressão
nazista, perdendo 22 milhões de patriotas, abrindo uma época de mais direitos sociais,
democracia e o fim do colonialismo. No entanto, o povo, força principal da revolução,
foi perdendo protagonismo. A democracia e a liberdade foram se reduzindo para os
trabalhadores e a juventude. A vida cultural e científica passou a ser tratada com
oficialismo, fatores que desarmaram as forças revolucionárias, levando ao fim deste
primeiro ciclo socialista na URSS e no Leste Europeu. Mas o tempo não pára. A
resistência e a evolução do Socialismo na China, em Cuba, no Vietnã e outros países,
junto com a luta dos povos em todo o mundo, abrem caminhos da nova luta pelo
Socialismo, em especial na Ásia e na América Latina.
O apego simbólico à Cuba se expressa, também, no próprio logotipo da UJS, que projeta
sobre a sigla da organização, a sombra de Che Guevara, herói de Sierra Maestra. Mas
se no discurso e na imagem, o PCdoB e sua juventude reivindicam diretamente as
experiências comunistas do século XX, na prática, é difícil reconhecer nas proposições
concretas do partido, medidas e políticas que apontem para a reprodução dessas
experiências no contexto brasileiro. Defendem para a ilha do Atlântico políticas que já
não propõem para o Brasil. É como se, à medida que se afasta, com ou sem razão, de
antigas posições, se tornasse ainda mais necessário para o PCdoB buscar, na defesa
incondicional do regime castrista, uma certa "aura de esquerda", panaceia milagrosa
para a angústia da perda de identidade. Não por acaso, coube à UJS abrir a temporada
de execração pública da blogueira; como coube ao mesmo PCdoB o deprimente destino
de tornar-se principal articulador da aprovação de um código florestal retrógrado, para
alguns mesmo criminoso, peça imposta pelo capitalismo agrário brasileiro, o mesmo
apontado no manifesto da sua juventude como a "praga secular do nosso país". Não há
como não reconhecer, portanto, na defesa acrítica do comunismo cubano pelo PCdoB,
uma certa tentativa de negar o sentimento de vergonha, tímida e quieta, de uma inflexão
política carente de convicção.
Mas o PCdoB não só liderou os protestos contra Yoani Sánches, como foi o mais
categórico ao apresentar a blogueira como uma "agente da CIA". Na sua "Nota de
esclarecimento sobre a visita de Yoani Sánchez ao Brasil", a UJS a descreve como "um
instrumento financiado pelo imperialismo norte-americano e europeu com objetivo de
desestabilizar a heroica resistência do povo cubano". A dimensão mitológica da
descrição é proporcional à função simbólica que a defesa acrítica do comunismo cubano
desempenha para o partido.
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Mas o PCdoB só expressa, de modo mais paradigmático, a má-consciência de uma
certa esquerda que, imersa no pragmatismo, parece olhar para Cuba apenas pelo
retrovisor de uma nostalgia ideológica. Nesse sentido, se o PT não se engajou direta e
abertamente nos protestos contra a cubana, nem pronunciou-se de modo unívoco sobre
a visita da blogueira, foi apenas porque não foi possível compactuar uma posição interna
em relação a ela, o que revela a existência de setores, dentro do partido, com posições
próximas à do PCdoB.
Mas isso não passaria de um fenômeno menor da psicologia política nacional, não fosse
sintomático de um problema estrutural da esquerda brasileira hoje, particularmente de
alguns setores do PT. Ou seja, ao invés de promover uma crítica imanente de suas
contradições - contradições que surgiram como resultado esperado da sua experiência
de poder na última década -, essa esquerda teima em recorrer ao passado para forçar
uma conciliação empobrecedora do debate. Como se o fato de ter combatido a ditadura
e lutado para tentar viabilizar um socialismo democrático justificasse, hoje, todo e
qualquer erro. Em vez de valer-se dessas contradições como oportunidade para superar
estratégias problemáticas, recorre a um passado idílico como antídoto para as críticas
e inflexões políticas necessárias. A reação de parte do PT diante da crise do mensalão
foi, nesse sentido, paradigmática: em vez de enfrentar o escândalo como uma
oportunidade para a reflexão sobre sua política de alianças, estratégias de
financiamento e dificuldades inerentes às práticas de um governo progressista em um
contexto partidário conservador, o partido preferiu resgatar a história dos seus membros
na resistência à ditadura, como se isso permitisse eludir o problema. O caráter
claramente político do julgamento, o rancor de classe expresso na cobertura da mídia,
os erros técnicos e a mobilização de uma jurisprudência duvidosa contribuíram para
fortalecer essa postura de contornar o cerne do problema ao invés de atacá-lo na raiz.
O resultado dessa incapacidade política de colocar e enfrentar o problema com
radicalidade é que o governo continua dependente - talvez hoje de forma mais estável do fisiologismo das mesmas forças políticas que combatia.
O PSTU, por sua vez, assumiu postura completamente dos outros partidos de esquerda,
ao soltar uma nota condenando os protestos contra Yoani e a ditadura dos irmãos
Castro, "governada por uma burocracia estalinista desde o início". Na mesma nota, o
Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados ataca os que descrevem Yoani como
"agente da CIA", afirmando que "suposições sobre suas reais motivações à parte, fato
é que a blogueira faz uma crítica correta a partir de um fato concreto: a ausência de
liberdade de expressão e organização em seu país". A condenação à ditadura cubana
se soma a uma condenação da "restauração do capitalismo" imposto pelos ditadores ao
país. Ao identificar a experiência cubana a uma forma de capitalismo como outra
qualquer - afirmação, em geral, contestável - o PSTU, de certo modo, facilita sua
condenação a Cuba, eludindo o peso da crítica ao caráter autoritário de um regime
formalmente comunista.
Ainda no campo partidário de esquerda, o PSOL procurou isentar-se do debate,
evitando a polêmica em torno da visita da blogueira. Limitou-se a reafirmar uma
resolução congressual de apoio à Revolução de 1959, sem condenar nem apoiar os
protestos que ocorriam contra a blogueira. Subsumido a uma lógica da diferenciação,
ao ver a esquerda governista atacar Yoani e o PSTU defendê-la, o PSOL parece ter
ficado sem lugar, optando por um silêncio estratégico e, em certo sentido,
constrangedor. Só para mostrar sua dadivosidade benevolente, o mito não se esqueceu
nem mesmo da extrema esquerda, incapaz de pensar mediações políticas nos
processos de mudanças sociais permanecendo, por isso, algo alheia às disputas
políticas reais.
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No extremo oposto do espectro político, o PSDB foi, junto com o PCdoB, o partido mais
ativo na polêmica provocada pela visita da blogueira. Líderes e representantes do
partido em diversos níveis mobilizaram-se para condenar publicamente os protestos
contra a blogueira, associando-os a uma intolerância à democracia inerente ao PT e,
em menor medida, aos demais partidos de esquerda. Dentro do espectro partidário
nacional, o PSDB foi, sem dúvida, o que mais se pronunciou sobre o caso Yaoni
Sánchez, com mais de uma dezena de notas publicadas em seu portal no mês de
fevereiro.
A proliferação de declarações dos peessedebistas responde, por um lado, a uma lógica
interna de funcionamento do partido que, ao contrário da tradição partidária de
esquerda, não apresenta mecanismos internos de deliberação capazes de consolidar
posições públicas comuns em polêmicas desse tipo, o que leva a uma série de
posicionamentos individuais sobrepostos e redundantes. Por outro lado, o volume de
declarações públicas do PSDB expressa, também, o caráter estratégico que a polêmica
Yoani adquiriu no debate político nacional, particularmente para os partidos de oposição.
Nesse sentido, o que sobressai na posição do PSDB em relação a Yoani Sánchez é a
constante tentativa de associar o seu principal opositor, o PT, à defesa da ditadura
cubana e à restrição da liberdade de Yoani, atribuindo-lhe, assim, uma postura
inerentemente autoritária. Isso fica bastante explícito ao considerarmos as notas sobre
Yoani Sánchez publicadas no site do partido: todas, sem exceção, colocam o suposto
autoritarismo do PT e da esquerda no centro da nota. Um exemplo significativo foi a
análise do Instituto Teotônio Vilela intitulada "Cartilha da intolerância" que, antecedida
por uma foto de Lula e Dilma em um abraço informal, começa afirmando:
O PT e seus simpatizantes voltaram a exercitar sua costumeira intolerância. O horror às
críticas e ao simples exercício do contraditório marcam tanto as agressões e os
protestos que cercam a visita da blogueira cubana Yoani Sánchez ao país, quanto o
panfleto travestido de cartilha em que o partido dos mensaleiros distorce a história
brasileira recente.
O vice-líder do PSDB na câmara dos deputados, César Colnago foi em busca da mesma
polarização quando afirmou:
Extremistas do lulopetismo voltaram a exercitar a velha e costumeira intolerância com a
passagem da blogueira cubana, Yoani Sánchez, perseguida pelo insólito "crime" de
defender a liberdade de expressão, um patrimônio da humanidade.
A presidente do PSDB-Mulher, Thelma de Oliveira, não saiu do tom de ataque ao PT,
abrindo seu artigo "PSDB, aqui se defende a liberdade" dizendo:
A visita da dissidente cubana Yoani Sánchez ao Brasil - apesar de todas as agressões
e constrangimentos provocados por militantes e parlamentares do PT e do PCdoB - é
um divisor de águas na postura que cada partido adota no país. Nesse sentido, foi
esclarecedor para a opinião pública e, em especial, para a nossa juventude, observar o
comportamento autoritário, prepotente e stalinista do PT, do PCdoB e do governo
brasileiro por eles comandado.
Para mencionar um último exemplo da centralidade que o PT assumiu nas análises do
PSDB sobre a passagem de Yoani pelo Brasil, lemos no artigo do deputado Carlos
Roberto (PSDB-SP):
Uma das características mais marcantes de um sistema fascista, que tanto mal já fez a
humanidade nos países onde foi implantado, é a ausência da pluralidade de ideias e
pensamentos. De forma vil, o partido que comemora 10 anos de poder absoluto no Brasil
caminha a passos largos para fazer desta nação um samba de uma nota só. Na semana
passada, o PT patrocinou uma série de eventos que ilustram bem como se constrói uma
ditadura. (...) Porém, os ataques a Yoani mais uma vez confirmam que o PT quer de
todas as formas implantar no Brasil o totalitarismo, tentando impedir que vozes
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estranhas a essa cartilha já esgotada sejam ouvidas. Um amplo projeto de censura,
travestido de controle social da mídia, segue em curso nos bastidores do poder, como
forma de calar os veículos de comunicação que ainda buscam a liberdade de expressão.
O pano de fundo de todo esse movimento não é outro que não seja o plano do PT de
perpetuação no poder.
A intenção, com a apresentação desses excertos, não é deslegitimar a posição do
PSDB, negando um conteúdo genuíno à sua defesa de Yoani, da democracia e da
liberdade de expressão, mas demonstrar, de novo, como a construção da imagem
mitológica da blogueira cubana pela sociedade brasileira subordinou-se à dinâmica
política nacional, atendendo a interesses e preocupações internos que pouco se
relacionavam à real situação de Cuba e à necessidade de reforma do regime castrista.
Ainda como exemplo dessa lógica, a passagem da cubana pelo Congresso Nacional,
que ocorreu por iniciativa do PSDB, foi usada pela oposição para condenar o
autoritarismo político - de Cuba e do PT - e associar a imagem dos seus líderes à Yoani
e à defesa da democracia. O uso político da visita foi tão explícito, que até a Folha de
S. Paulo chegou a afirmar, em manchete: "visita de blogueira cubana à câmara vira
palanque da oposição". Além do senador e pré-candidato à presidência, Aécio Neves,
colocaram-se ininterruptamente ao lado da blogueira os deputados Jair Bolsonado (PPRJ) e Ronaldo Caiado (DEM-GO). O primeiro, famoso por posições controversas como
a defesa da tortura, da censura e da pena de morte, chegou ao extremo de defender a
ditadura militar brasileira para a própria Yoani. Depois de afirmar que o golpe de 1964
havia sido uma "imposição popular", Bolsonaro concluiu: "graças aos militares nós
gozamos hoje de democracia no Brasil", condenando o destino diverso de Cuba. O
segundo, postando de defensor da liberdade de expressão, foi um dos responsáveis
pela tentativa de censura do livro de Fernando Moraes, na Toca dos Leões, como
lembrou em reportagem a revista Carta Capital.
Mais recentemente, o contestado Socialista Cristão, Marco Feliciano (PSC-SP),
famigerado presidente da Comissão de Direitos Humanos do Congresso Nacional,
procurou conquistar a simpatia - ou a piedade? - da opinião pública nacional ao declararse perseguido por seus opositores comparando-se à blogueira cubana. Ao referir-se aos
protestos contra as posições homofóbicas, machistas e racistas que o deslegitimavam
para presidir a câmara de direitos humanos, Feliciano afirmou: "A situação está tomando
dimensões muito estranhas. É assustador, estou me sentindo perseguido como aquela
cubana lá. Como é o nome? A Yoani Sánchez". De novo, é o mito e sua dimensão
simbólica mobilizados para legitimar posições no contexto nacional.
O que dizer dessa direita brasileira que, parecendo acreditar na antiga crença totêmica
da comunicação do sagrado pelo contato físico, se acotovelou para tirar fotos ao lado
da cubana, como se partilhassem a esperança inconfessa de que, desse modo, se
esqueceriam suas afrontas à democracia e aos direitos humanos no Brasil? Como se
não bastasse suas relações de parentesco com a ditadura brasileira, a direita
atravessou o rubicão da democracia e atualizou suas pautas, negando o avanço dos
direitos civis e humanos. De um lugar não muito distante, o PSDB viu na "jovem
idealista" uma oportunidade para atacar o governo - o que, dado o vazio do seu discurso
hoje, mostrou-se uma oportunidade de ouro, porque conferiu um tom nobre e
internacionalizado ao seu discurso provinciano e limitado.
Esteira parecida tomou a grande imprensa brasileira que aproveitou os protestos contra
a blogueira para, tomando o todo pela parte, entoar novamente seu mantra de denúncia
do totalitarismo de toda e qualquer esquerda, como se a construção de formas de
igualdade resultasse, necessariamente, em uma restrição da liberdade. Essa falsa
lógica é a mesma que permite à imprensa alimentar o seu estereótipo de guardiã da
liberdade de expressão contra toda e qualquer tentativa de regulamentação e
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democratização da comunicação no país, uma equação desigual em que a defesa de
um mercado oligopolista controlado por uma dezena de famílias e avesso à
regulamentação pública pretende se igualar à defesa da liberdade de imprensa.
Assim, o mito Yoani revelou, às avessas, o óbvio. Não o óbvio sobre Cuba, mas o óbvio
da perversidade da política brasileira hoje. Porque se tratou, antes de tudo, de um
embate de fantasmas - de projeções ideológicas, invertidas, das contradições próprias
a cada força política. Incapazes de colocar essas contradições no âmbito do debate
público e da crítica, elas são projetadas na questão Yoani. Cada um constrói seu
fantasma e parte para a batalha, mas ninguém parece levá-los a sério: é o tradicional
divórcio entre prática política e ideologia, levado ao extremo. Hoje, como ontem, a
esquerda nada tem a ganhar com isso. E que Cuba não tenha sido discutida a fundo na
passagem de Yoani Sánches pelo Brasil, só o comprova.
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Ruy Fausto

Intervenção no debate sobre o
artigo "De te fabula narratur - uma
reflexão sobre a construção do
mito Yoani Sánchez pela
sociedade brasileira", de Maria
Caramez Carlotto
Discordo essencialmente da estratégia do texto.
A articulista diz que o debate brasileiro transformou a chamada “blogueira” cubana - já
esta denominação é duvidosa, a cubana é, na realidade, como afirma (uma vez) a
própria Carlotto, uma “dissidente” - em “mito”, positivo ou negativo. “A construção do
mito Yoani Sánchez”, diz o título do texto. “Visão algo mitológica da blogueira”. A autora
sustenta que a mitologização teria impedido que se fizesse o que deveria ter sido feito:
discutir “a situação de Cuba e o significado político de Yoani na ilha governada pelos
irmãos Castro”.
Digamos que tudo isso seja verdade. Mas o que faz a articulista? Ela declara, de
imediato, que “o objeto [do seu] texto não é a Yoani Sánchez e sua ilha, mas a
instrumentalização de ambos pelo debate político nacional”. Isto é, Carlotto se dispõe a
falar muito mais do “mito Yoani Sánchez” do que da própria Yoani Sánchez. E tanto,
que apesar da qualidade do trabalho, no final a gente se pergunta: o que importa mais,
na opinião da autora, o “mito” ou a própria Yoani? Mais ainda: ela fala tanto do mito e
tão pouco da pessoa, que nos perguntamos se enfim, para Carlotto, pelo menos nos
limites do seu texto, a pessoa não é - ou não vai ficando - mítica, e o mito não é - ou
não vai virando - realidade... A crítica dos mitos cai na armadilha do objeto, torna-se ela
mesma criadora de mitos e desrealizadora do real. Quanto a falar de Cuba dos Castro
- o não falar de Cuba e dos Castro é, segundo Carlotto, o resultado negativo da
“mitologização” -, o artigo não vai longe: ele não diz quase nada a respeito, fora algumas
fórmulas às quais vou me referir mais adiante. Ora - digamos desde já - transformar
dissidentes em mitos, com os silêncios que isso implica, que pode haver de melhor para
burocratas e “guias”?
A realidade é a seguinte: Yoani Sánchez, que esteve no Brasil em fevereiro desde ano,
é uma dissidente do regime castrista. Não conheço em detalhe suas posições políticas,
mas elas são de centro. Não sei se de centro-esquerda ou de centro-direita, mas Yoani
Sánchez certamente não é de extrema direita. (Aliás, ouvi gente insuspeita, de extremaesquerda, falando bem da sua intervenção em Roda Viva). Uma esquerda democrática
e independente só pode saudar alguém que, socialista ou não - mas certamente não
extremista de direita - se alça contra um regime autocrático e, hoje, muito pouco
igualitário como o regime castrista. Não sei quanto ela sofreu com a repressão, nem
quanto perdeu com a sua atitude. Mas sei o que representa enfrentar um regime
autoritário. É difícil, implica em assumir muito risco. Na situação dela, a maioria de nós
- é preciso dizer - não se disporia a tanto. - A meu ver, isto é o essencial e é o que tem
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de ser afirmado em primeiro lugar, para além do debate sobre a reação deste ou daquele
partido ou personalidade.
Mas, e sobre as atitudes de uns e de outros, no Brasil, quando da visita da dissidente?
Como se sabe - e se vê muito bem pelo artigo - houve reações da direita e da esquerda
(nos dois casos, com muitas nuances e algumas surpresas). Diria para começar que
nos interessa muito mais o que disse a esquerda do que o que disse a direita. A reação
de boa parte da esquerda é propriamente lamentável. Ela ataca a dissidente como
“agente da Cia“, e marionete do imperialismo. E pior: faz tudo o que pode para impedir
que ela se exprima, ação que teve êxito em alguns casos, o que basta par configurar a
gravidade da coisa. Entenda-se o que isso quer dizer. Como há cinquenta anos no
mundo inteiro, e ainda há vinte ou trinta anos atrás em vários países, no Brasil certa
esquerda vira o mundo de cabeça para baixo: defende os opressores (que são também,
à sua maneira, exploradores), contra os que se opõem à opressão. Essa reação não é,
no Brasil, um fenômeno excepcional. Vimos há pouco um manifesto em favor da Coreia
do Norte (!) promovido por um partido de extrema esquerda, que, ao que parece, teve o
apoio, mesmo se não oficial, de muita gente que milita em outros partidos de esquerda
ou se simpatiza com eles. A Coreia do Norte! A gente se pergunta se durante a Segunda
Guerra Mundial ele não estariam com aquele anti-imperialista alemão, grande inimigo
do imperialismo americano, e que não parava de condenar os “plutocratas“. (Dir-se-á
que a Coreia do Norte é um “pequeno país”. Mas não há porque acreditar na inocência
de certos pequenos países). Pois o delírio chegou até aí. Nossa resposta tem de ser a
de realmente desmistificar - não a de “sobremitificar” - essas atitudes mostrando, por
exemplo, o que representa o regime norte-coreano, como no nosso caso, mutatis
mutandis, o cubano, em matéria de opressão e de exploração. Essa gente não distingue
as coisas do nome das coisas. Um regime que se diz socialista haveria de ser socialista.
- En passant, a atitude do PSTU é surpreendente, e também a do PSOL. Não estou
suficientemente informado para poder comentá-las suficientemente. Mas acho um
avanço que o PSOL não se comprometa com denúncias contra a dissidente, e creio
também que foi importante fazer, como ele fez, uma saudação à revolução de 1959. Por
outro lado, e por mais surpreendente que seja, há verdade (ou, pelo menos, verdades)
na declaração que deu a público o PSTU.
Quanto à direita e à extrema-direita. Claro que eles trataram de utilizar a figura da
dissidente, fazendo um carnaval em torno da figura recuperada. Qual deve ser a atitude
de uma esquerda democrática diante deles? Em uma palavra: não cair na armadilha da
direita e da extrema-direita. Isto é, em primeiro lugar, não se pôr a defender o regime
castrista porque a direita e a extrema-direita o atacam. Porém mais do que isso. Não só
não defender o regime castrista, mas ainda não cair na defensiva, não se sentir pouco
à vontade, diante da visita da dissidente, pelo fato de que a direita a
instrumentaliza. Ora, se no artigo de Maria não há propriamente defesa do castrismo,
há evidentemente um certo mal-estar diante da dissidente, mal-estar que não se justifica
e não ajuda a entender as coisas. A dissidente é uma dissidente - não socialista, embora
- de um regime autoritário, e merece a nossa simpatia, como mereciam os russos não de
extrema-direita que se opunham ao stalinismo, fosse eles socialistas ou não. Para
aquém da simpatia, o mínimo que se deveria fazer seria assegurar o seu direito de
palavra e protestar contra os que atentaram contra ele. Mas a posição da articulista em
relação ao regime é curiosa: ela fala mais de uma vez em “experiência cubana”; também
na “necessidade de reforma do regime castrista”; refuta a “condenação sem mediação”
do regime cubano, e se inscreve contra a “defesa acrítica do comunismo cubano”. A
meu ver, há aí muita “consciência pesada” e muita concessão, que não se justificam. O
regime castrista nasceu de uma revolução democrática (que o PSOL faz muito bem em
saudar), revolução à cabeça da qual se alçou pouco a pouco o grupo dos Castro e de
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Guevara. Claro que eles tiveram um papel no processo, mas gradativamente, e já antes
da tomada do poder, foram neutralizando as outras tendências. Depois, contando
também então com o apoio do PC, que, no início, era contrário ao movimento, cedo
transformaram o regime em autoritarismo quase-totalitário. Que significa hoje falar em
“experiência cubana“, e na necessidade de não esquecer as “mediações”? Mediações,
se houve, eles ficaram no passado. Os irmãos Castro. com o apoio de Guevara,
liquidaram o que havia de libertário e pré-socialista na revolução democrática. Quanto
a chamar a história de Cuba sob o castrismo de “experiência cubana”, acho que é
enganoso. A uma experiência muito negativa, na realidade, quase catastrófica, a gente
não dá o nome de “experiência”. O termo se usa, em geral, para os casos em que o lado
positivo está muito presente ou, pelo menos, presente. Não creio em absoluto que seja,
hoje, o caso, na Cuba sob os Castro. Lá não se tem liberdade, e o que sobrou de
igualitarismo é muito pouco para compensar a liquidação brutal dos direitos civis e
políticos. Isto significaria absolver o capitalismo? Ora, até quando vamos acreditar nessa
lógica dual, de terceiro excluído? Para começar, o capitalismo pode ser autocrático
(como o de Pinochet), ou liberal-democrático como o nosso. É claro que, embora a
democracia que existe no Brasil seja muito imperfeita, o fato de haver democracia no
Brasil é uma coisa muito positiva. E o seu espírito, apesar das aparências, é
tendencialmente oposto ao do capitalismo. Defender a existência e o aperfeiçoamento
da democracia é tudo, menos uma defesa do capitalismo. Aliás, seria preciso sublinhar
os aspectos em que a extrema)direita, nostálgica do regime dos generais, se aparenta
à extrema esquerda castrista, radicalmente antidemocrática.
É o que eu teria a dizer sobre o artigo - de resto muito rico e apoiado numa pesquisa
sociológica quase exaustiva - de minha amiga Maria Caramez Carlotto.
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Alexandre CARRASCO

Breve nota sobre "De te fabula
narratur - uma reflexão sobre a
construção do mito Yoani
Sánchez pela sociedade
brasileira", de Maria Caramez
Carlotto
O texto de Maria Caramez Carlotto toma para si um ângulo “de ataque” bastante
particular. Ele deliberadamente toma distância, e uma distância sobretudo material da
personagem em questão, a dissidente cubana Yoani Sánches - uma distância estudada,
vale notar -, para melhor entender o enredo da apropriação da personagem entre nós.
Os riscos da abordagem já foram, em parte, indicados por Ruy Fausto: perde-se o
sentido propriamente material do problema, que não é pequeno: Cuba e o que ela
representa (ou, não mais representa) para as esquerdas. Não entro exatamente no
mérito do ponto de partida de Maria por concordar em parte com os cuidados que ela
toma, e já me explico.
Se se evita dizer quem é Yoani Sánchez, o cuidado não é gratuito. Os heroísmos da
iniciativa de Yoani são opacos e não me parecerem oferecer material suficiente para um
juízo: quem a financia, em que condições tem acesso à internet na Ilha (já que parece
que tem, o que por si só é inusitado), quem a lê e para quem fala, o quê, de fato, “perde”,
e que riscos corre com sua militância, se é que perde alguma coisa, e se é que corre
mesmo algum risco. Há inúmeros dissidentes em Cuba, restaria entender o que lhe daria
certo estatuto especial, pelo menos para a direita organizada no Brasil, já que veio a
seu convite, talvez a suas expensas.
Sem querer parecer, nem pretender ser diversionista, diria que se é para tomar
materialmente a personagem, não há de se furtar em saber disso e circunstanciar
melhor sua dissidência. Em abstrato, toda dissidência a um regime com claros traços
de regime policial é bem-vinda. Diria mesmo que o direito à dissidência é direito humano
a ser permanentemente reconhecido, no que não vou muito além do óbvio. Em concreto,
temos o episódio das fotos com o deputado Bolsonaro, seguido de passeio no
Congresso Nacional brasileiro em convescote carnavalesco com ele e outros de sua
jaez. O mesmo deputado partidário da tortura, da homofobia (um dos temas contra o
qual há inúmeros dissidentes lutando em Cuba), da ditadura militar (é militar de pijamas)
e parte de seu eleitorado vem daí igualmente.
Isso diminui a importância da dissidência? Por certo que não, mas põe muitas dúvidas
acerca da natureza de nossa personagem. Ademais, não custa lembrar a situação da
América Latina e as liberdades que toma certo Departamento de Estado.
A cada um o que lhe convém, portanto.
Entre nós, sabe-se quem lhe dá audiência: o pior da direita brasileira, o que não é pouca
coisa a considerar.
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Pouco se sabe quem é ela, e a personagem midiática que ela se fez ou fizeram dela,
em parte pelo menos, foi construída com sua anuência. E segue a mil e um encontros
da Internacional Reacionária mundo afora, como, por exemplo, a SIP (Sociedade
Interamericana de Impressa). Vale dizer: um direito que lhe cabe e contra o qual nada
há a dizer, em sentido formal. Faço uma ressalva: suas posições, em geral, são de
centro, como já foi observado. Parece-me, porém, insuficiente tomar posições
individuais como determinante último para definir natureza política da personagem. O
que não invalida, evidentemente, o direito à dissidência. O que ela representa,
naturalmente, escapa ao escopo de suas boas intenções. Tanto para as posições que
professa, quanto para a dissidência que pratica, há, parece-me, melhores personagens.
Faço esse enorme preâmbulo (enorme para os fins desta nota) com dupla intenção:
primeiro, se não me disponho a nenhuma solidariedade ou compromisso à personagem,
igualmente recuso qualquer tipo de “censura” ou violência de qualquer ordem a que ela
poderia ser submetida em nome de seja lá o que for. Segundo: tomar distâncias da
personagem não me obriga, de maneira nenhuma, a imediatamente apoiar os que se
declaram seus inimigos ou opositores.
Esse raciocínio parece trivial, mas não é. E dele Maria tira muito boas conclusões.
De todo modo, não é por por meio desses materiais que Maria dá sentido ao problema.
Partindo do mito e de seu avesso - o que é narrado e aquele que narra - ela toca em
um ponto (entre outros tantos, assim parece) cego de nosso dispositivo político: um tipo
de discurso de oposição ao outro, reconhecido e praticado seja à direita, seja à
esquerda, dogmático e excludente, que, ao evitar posições médias e “alternativas”,
bloqueia qualquer reflexão e perde inevitavelmente o objeto. Assim foi o Fla-Flu em
torno de Yoani Sánchez: ela, inadvertidamente ou não, passou a ser a porta-bandeira
do outro, normalmente inimigo. Para a esquerda, “agente da CIA”, para a direita,
“irrepreensível resistente da tirania castrista”. Ao explorar algumas engrenagens dessa
máquina cega, Maria mostra o quanto se perde no esforço (cego) de salvaguarda um
ponto de vista moral, a Cuba gloriosa, que em nada incide sobre as contradições da
experiência brasileira recente da esquerda. Assim, nada se aprende, nada se conhece,
mas apenas se repete o mito. Há, além disso, além dessa vontade por disputa quase
nominalista, como que uma disposição orquestrada a esse bloqueio, de modo a que
certos atores forçam deliberadamente o discurso monolítico, a ponto de paralisar
qualquer discussão, e salvaguardar, claro, terceiros e quartos interesses.
Nesses termos, perdem todos, menos os discursos hegemônicos, de um lado e de outro.
Aqui, pode-se dizer que o mito não se conta. Apenas se repete.
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Maria Caramez CARLOTTO

Comentários sobre "De te fabula
narratur - uma reflexão sobre a
construção do mito Yoani
Sánchez pela sociedade
brasileira"
No espírito de debate que caracteriza a Revista Fevereiro, seguem duas notas breves
sobre os dois comentários ao meu texto.
Em primeiro lugar, o comentário de Ruy Fausto traz um argumento bastante perspicaz.
Segundo ele, a denúncia que eu faço em meu texto - de que o debate brasileiro teria
transformado a dissidente cubana em mito e, com isso, bloqueado a discussão
substancial sobre Cuba - poderia ser mobilizada contra o meu próprio movimento
argumentativo. Ou seja, assim como o debate público nacional, eu teria "perdido o
essencial" - a realidade, segundo Fausto - ao conceder à dissidente cubana o estatuto
de um mito, analisando-a como tal. Em um caso e outro, a "mitologização", ao passar
sem mais da realidade ao mito, implicaria a perda de todo o potencial crítico. Não há
como negar a pertinência do argumento de Fausto, mas é possível apontar, nele, um
ponto cego: a estranheza em relação à minha estratégia argumentativa assenta-se no
não reconhecimento da possibilidade de que os mitos - ou, se quisermos, as
representações sociais - constituam, eles também, uma realidade, passível de serem
analisados como um objeto "real", assim como Yoani, Cuba, a democracia, o socialismo,
a maçã de Newton ou os planetas de Galileu. As representações sociais são, elas
também, parte constitutiva da realidade, delimitando, como outras estruturas, um
"espaço de possíveis" do mundo social. Esse é um dos giros copernicanos das ciências
sociais. O meu texto parte desse pressuposto, e assume que as representações sociais
mobilizadas no Brasil sobre Yoani são tão importantes quanto ela própria, e ainda que
possam dizer pouco sobre Cuba e suas contradições, revelam muito sobre a estreiteza
da nossa própria vida política. O objetivo do meu texto era refletir sobre a
impossibilidade das principais forças políticas brasileiras - que eu limitei aos partidos de se posicionarem de forma consequente e radical sobre Cuba e a relação entre
socialismo e democracia. Meu objeto, deliberadamente, não era Cuba, mas o Brasil,
refletido no debate nacional sobre Yoani Sánchez. Assim, se eu evitei o debate sobre
Cuba, foi de caso pensado, e não por uma "armadilha" do meu próprio argumento. É
legítimo criticar essa estratégia, como o fez Fausto, apontando o que o meu texto não
fez - ele, de fato, não discutiu Cuba e Yoani. Mas resta saber por que essa mesma
crítica é incapaz de olhar para o que o texto fez, ou melhor, para o que o texto
efetivamente propôs. No mais, não há no meu texto, de fato, qualquer sombra defesa
do castrismo, ao contrário. Mas igualmente não há, penso eu, qualquer "mal- estar" em
relação a Yoani. Faltou a Fausto apontar as passagens que o levaram a essa conclusão,
para que eu pudesse contra-argumentar de forma mais contundente. A evasiva me
deixa como alternativa, apenas, uma declaração de intenções.

www.revistafevereiro.com

70

Revista Fevereiro
POLÍTICA

TEORIA

CULTURA

ISSN 2236-2037

Alexandre Carrasco parece ter compreendido mais claramente a minha proposta, que
era analisar a pobreza do debate brasileiro em torno de uma questão tão essencial
quanto a relação entre socialismo e democracia, particularmente na experiência cubana.
Carrasco reconhece que o meu objeto é "um tipo de discurso de oposição ao outro,
reconhecido e praticado seja à direita, seja à esquerda, dogmático e excludente, que,
ao evitar posições médias e 'alternativas', bloqueia qualquer reflexão e perde
inevitavelmente o objeto". De fato, eram esses discursos que eu gostaria de tomar como
objeto, mostrando como eles expressam uma lógica política tacanha, incapaz de
escapar da dimensão mitológica dos problemas. Mas Carrasco dá um passo além e
enxerga na distância que eu tomo em relação a Yoani Sánchez e a Cuba uma precaução
de natureza política. Segundo ele, "se evita dizer quem é Yoani Sánchez, o cuidado não
é gratuito. Os heroísmos da iniciativa de Yoani são opacos e não me parecerem oferecer
material suficiente para um juízo". Pode-se concordar ou discordar politicamente desse
argumento, mas ao aceitá-lo como justificativa principal para o meu percurso no texto
corre-se o risco de, implicitamente, concordar com os pressupostos que orientam a
crítica de Ruy Fausto, a saber: que a análise do mito Yoani Sánchez, expresso do
debate brasileiro sobre a personagem, é um objeto menor. Dizer que eu analiso os
discursos porque não é politicamente seguro analisar o objeto pode ser uma forma mais
sutil de deslegitimar a análise das representações sociais, que é o que eu
deliberadamente escolhi fazer.
E escolhi fazer não porque, como diz Fausto, eu tenho um mal-estar em relação a Yoani
ou, como sugere Carrasco, porque a dissidente cubana deve inspirar cuidado, mas
porque eu reconheço um valor intrínseco nesse tipo de abordagem, uma abordagem de
tipo sociológico, que analisa as "representações sobre o real" com o mesmo empenho
com que analisa a própria realidade, porque não reconhece a validade dessa oposição.
Não deixa de ser interessante, portanto, que Fausto e Carrasco, partilhando a mesma
perspectiva disciplinar, partam do mesmo pressuposto, mesmo tomando posições
opostas
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Ruy FAUSTO

na sequência do meu texto
"Esquerda/Direita: em busca dos
fundamentos e reflexões críticas",
e do seu postcriptum (Como uma
resposta a Vladimir Safatle)
"Podemos não saber o que é o bem absoluto, o que é a norma absoluta, e mesmo o
que é o homem ou o humano e a humanidade, mas o que é o inumano nós o sabemos
muito bem. E eu diria que hoje o lugar da filosofia moral está mais na denúncia contra o
inhumano do que em tentar situar de algum modo, de uma forma não comprometida e
abstrata,
o
ser
do
homem"
(Adorno, Probleme der Moralphilosophie (1963), Suhrkamp, 1996, p. 261, eu grifo).
"As objeções [ao saber especulativo], se elas estão realmente ligadas à coisa à qual se
as dirige, são determinações unilaterais (...) Essas determinações unilateraissão
momentos do seu Conceito; eles surgiram pois na exposição deste último, no lugar
momentâneo delas, e a dialética imanente do Conceito deve mostrar a sua negação"
(Hegel, Über Göschels Aphorismen..., Sämmtliche Werke [Glockner], XX, p.304305, citado por G. Lebrun, La Patience du Concept, essai sur le discours hégélien, Paris,
Gallimard, 1972, p. 221, eu grifo).
Índice
1. Introdução
2. Estilo dos textos. As discussões (ou não-discussões) no nosso meio
3. Revoluções. Bolchevismo. A ideia de tentativa
4. Democracia
5. Safatle, Zizek, Badiou
6. Adorno vs certos autores à la mode
7. Análise de algumas das dificuldades dos textos de Safatle (a propósito de Adorno,
Kant)
8. Alguns problemas maiores
9. Concluindo
1. Introdução
Publiquei, nos três últimos números de Fevereiro (2011, 2012),um longo texto, na
realidade, um livro em primeira redação, cujo título é “Esquerda/Direita. À procura dos
fundamentos e reflexões críticas”. Já havia dado a público a primeira das três partes, e
trabalhava nas duas outras, quando Vladimir Safatle me enviou a primeira versão de um
pequeno livro seu, ainda inédito, a respeito da esquerda. Quando as duas primeiras
partes do meu texto já haviam saído, Safatle me enviou o seu livro, já então,
publicado1 que continha algumas diferenças em relação à primeira versão. A leitura
deste confirmou a impressão inicial De fato, parecia que, involuntariamente, eu
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escrevera um texto, em muito boa parte, oposto ao que Vladimir produzira. Eu insistia
na ideia de uma diversificação das lutas pela emancipação, que começa tendo como
pano de fundo o combate pela igualdade, e vai se enriquecendo, depois, com a luta
contra os totalitarismos, a exigência do reconhecimento das diferenças, e o grande
desafio ecológico. O mínimo que se pode dizer do texto de Vladimir é que ele não bate
nessas teclas; antes, faz um apelo a que a esquerda retome sua vocação primeira, a de
hastear a bandeira da igualdade, que ela teria em alguma medida abandonado.
Não estou certo de que acrescentaria ao meu artigo alguma coisa sobre o livro de
Safatle, se tudo ficasse por aí. Mas, na versão publicada, havia uma nota, em que o
autor polemizava comigo. Resumindo, ele me acusava de “criminalizar as revoluções”;
mais ou menos, de supor que as revoluções levam, desde o início, em si, o vírus da
burocratização e da degenerescência. Isso deve ter precipitado a minha decisão.
Acrescentei à terceira e última parte de meu texto, que estava prestes a publicar, o que
chamei de postscriptum. Não uma análise detalhada do livro, e muito menos do conjunto
das publicações de Vladimir, mas uma pequena nota polêmica, que continha duas ou
três coisas. Tratava-se de chamar atenção para o fato de que eu escrevera um longo
artigo o qual, sem que esse fosse o meu objetivo, era uma espécie de contrapartida do
livro dele. Em segundo lugar, eu me esforcei por responder mais diretamente às críticas
de Vladimir no que se refere às minhas ideias a respeito “das revoluções” (como dizia
ele). Nesse sentido, o meu postscriptum era uma resposta/réplica, e o que veio depois,
de parte dele, foi uma tréplica, sendo o presente artigo, uma resposta a essa tréplica.
(Isso não é o mais importante, mas convém não esquecer, para que tudo fique claro).
Em terceiro lugar, eu fazia algumas breves considerações sobre o tratamento que, no
livro, e para além dele, Vladimir dava a certos autores. - Como Vladimir me havia
mostrado o seu livro em primeira versão antes da sua publicação, eu me achei na
obrigação de enviar meu texto com o seu posfácio, antes que viesse a público.
Cerca de setenta e duas horas depois de publicada, no número 5 de Fevereiro, a
terceira e última parte do meu longo artigo, Vladimir dá a público uma resposta ao
meu postcriptum (ponto importante: do corpo do artigo, do scriptum, ele praticamente
não diz nada). Essa resposta ele a publica numa conhecida revista “de cultura”, mas a
envia também a um número importante de endereços, inclusive, com a minha
autorização, a um grande número de leitores da nossa revista. Acho que, tecnicamente,
a resposta de Vladimir foi uma pouco excessiva (o “meio não é a mensagem”, mas
certamente altera o sentido desta) de um duplo ponto de vista: em termos temporais,
porque lançada um pouco rapidamente demais (como escrevi, não se deu aos meus
leitores nem um “tempo - mínimo - de reflexão”), e em termos quantitativos - ela foi
enviada a um número de leitores um pouco grande demais para o meu gosto. Parte
dessas considerações eu indiquei numa nota publicada em linha. A esse respeito, a
única coisa em que eu gostaria de insistir aqui é que, quando essas discussões passam
à mídia, e principalmente a certa mídia, entra-se numa espécie de jogo de perdeganha. Pode-se apresentar o que se pensa serem os melhores argumentos, pode-se
discutir, do modo que nos parece o mais sério, as teses do interlocutor, pode-se usar
das fontes da maneira que nos parece mais responsável - de qualquer modo e apesar
disso, entra-se numa lógica midiática de confronto, que tem um efeito colateral nocivo:
o polemismo atrai os leitores de um modo tal (eu diria, de um modo torto), que eles
acabam tomando o acessório pelo essencial, esquecendo os textos de referência aos
quais a polêmica remete e que a sustentam. Ora, qualquer que seja a seriedade do
debate, o principal não está no debate, mas nos textos e na teoria de base; por isso
mesmo, o meu postscriptum era em parte autonegativo: ele convidava o leitor a ler
(bem) o artigo. E, como Safatle não toca no conteúdo do corpo do meu artigo, acho que
aquele efeito nocivo e reforçou. Quantas pessoas leram o meu texto, no qual trabalhei,
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permito-me dizer, uns cinco ou seis meses? Não creio que muitas. Em compensação,
quantas pessoas me falaram do “debate com o Vladimir”? Incontáveis. Todo mundo
sabe disso. Que solução dar a esse impasse, que é fruto de um “paradoxo constitutivo
da mídia”, ou de certa mídia. Não responder? Seria pior. Como escrevi no
pequeno aviso que pus em linha, decidi não antecipar a minha resposta, guardando-a
para este número 6 da Revista. E dar a ela um caráter em parte teórico. Aqui vai ela.
Gostaria que ela não tomasse o caráter de uma intervenção em debate da mídia, mas
o de diálogo e discussão com um colega. E, para além disso, de ser um texto tentando
desenvolver questões teóricas, sem dúvida, importantes, no quadro do pensamento
contemporâneo. Bem entendido, falo estritamente em meu nome. A Revista não é
responsável pelo que escrevo e assino. Começo pelos aspectos mais propriamente
polêmicos, centrados sobretudo em Uma esquerda que não teme dizer o seu
nome. Porém, em seguida, tento falar de forma mais geral: primeiro, ainda que mais ou
menos brevemente, sobre o sentido do conjunto do trabalho de Vladimir, e depois sobre
algumas questões teóricas e políticas, básicas, que estão por trás de todo esse
desenvolvimento. Volto aos escritos de Safatle no final.
2. Estilo dos textos. As discussões (ou não-discussões) no nosso meio
As discussões (ou não-discussões) no nosso meio - Começo por algumas questões em
parte formais, mas que não são, creio eu, sem interesse. A resposta de Vladimir,
embora erudita, na aparência pelo menos, é bastante agressiva. Sem dúvida, o tom do
meu postscriptum não era angélico. Sempre procuro evitar um estilo mais duro, mas
isso, quando se trata de gente frágil ou muito jovem. Não só não era esse o caso de
Vladimir, mas já há tempos se fixara entre nós (ou fui eu que fixei?) um estilo um
pouco violento, mas que até aqui, supunha-se (eu supunha, pelo menos), fazia parte do
jogo. A acrescentar, o que veremos melhor depois, que as questões em tela não eram
problemas de erudição, mas, literalmente, “questões de vida ou morte”. De qualquer
modo, se o tom foi por demais áspero ou irônico ele não tinha (nem tem) a intenção de
desvalorizar o conjunto do trabalho de Vladimir, e nem o seu livro sobre a esquerda.
Mas a intervenção de Safatle, dizia, é, salvo erro, bastante agressiva. Lá eu apareço
(mesmo se não literalmente) como arcaico, também como infantil (isto literalmente), e
alguns dos meus argumentos são postos em paralelo com os de gente de extremadireita? Não vou fazer disso um bicho de sete cabeças. Se toco nesse assunto, é
também porque ele me permite encadear com o que se lê no início da resposta (ou
tréplica) de Vladimir. Ele diz que a discussão comigo seria impossivel, porque eu o teria
desqualificado, acusando-o de chafurdar no universo da competição universitária. Mas
a esse propósito, acho melhor citar: “Escrevo - diz Vladimir - (?) para afirmar a
impossibilidade de haver um verdadeiro debate entre nós ou talvez para constatar que,
no fundo, nunca houve entre nós algo parecido a um debate. Só uma sucessão de malentendidos. É triste, mas há de se conviver com isto na vida intelectual e passar a outra
coisa. /Depois de fazer sua resenha [sic, mas não importa, RF] de meu livro, Fausto
deplora que algo como uma ‘incipiente filosofia crítica instalada em terras sulamericanas’ tenha sido perdida por pessoas como eu [itálico de RF]/ Pessoas, a seu
ver, que estariam afogadas no ‘ambiente hiper-competitivo que reina em certas
universidades’ e que teriam liquidado nossas possibilidades críticas. De minha parte,
não creio ser o caso de ‘defender-se’ de colocações desta natureza. Apenas creio que
isto é o sintoma da impossibilidade de Fausto realmente ouvir questões e elaborações
intelectuais que não são as suas”.
Essa passagem me deixa literalmente abasourdi, como dizem os franceses: atordoado
e consternado. Porque quando falei em ambiente hipercompetitivo e em gente que o
alimenta, de forma alguma me referia a Vladimir. Eu visava outra gente. Não sei de onde
ele tirou o “pessoas como eu”. A leitura que Vladimir fez do meu texto não só me
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surpreende, mas me é enigmática. E por quê? Porque ele sabe muito bem 1) que eu
tive experiências muito violentas de competição, dentro da universidade; e 2) que nunca
(jamais, em tempo algum, como se dizia antigamente) o acusei de ser um fanático da
competição.2 Muito pelo contrário. Até onde sei, ele nunca pecou por esse lado.
Observo, ainda, que escrevi há alguns anos um texto a respeito do assunto: “Sobre os
lobbies na Universidade”,3 texto que Vladimir apreciou. E para completar as razões da
perplexidade: logo que tomei conhecimento da sua resposta, eu o adverti
imediatamente, de que, sem prejuízo de divergências eventuais sobre outros pontos, no
que se refere à competição universitária havia simplesmente mal-entendido de parte
dele. Por que ele insistiu em enveredar por aí, é, para mim, um mistério.
No contexto desse mal-entendido sobre o sentido das minhas considerações sobre a
competição universitária, Vladimir se refere a uma questão importante, que é o das
discussões entre nós (universitários ou, em geral, intelectuais). Digamos duas palavras
sobre a oportunidade dessas discussões, para além da questão do perde-ganha
midiático, de que já tratei. É incrível como poucas vezes discutimos ideias entre nós.
Acho que, entre as pessoas da minha geração, e de algumas das gerações posteriores,
houve só uma séria discussão teórica: a que teve lugar entre os meus colegas Oswaldo
Porchat e Bento Prado Jr., em torno do tema da filosofia e do senso-comum. Fora isto,
as críticas em geral são mal recebidas. Principalmente os epígonos se apressam em
desqualificá-las. Em geral, o que se tem é um rumor de recusa absoluta, e um total
silêncio por escrito.4 Se falei dos males da competição sem princípio, que domina certos
setores da vida universitária, deveria acrescentar a detestável sociabilidade em torno
de gurus, que é o seu complemento. Um tipo de sociabilidade esterilizante para a teoria
e de efeitos nefastos para um julgamento lúcido, em matéria teórica ou em política,
julgamento de que muito necessitamos. Nota bene: para evitar mal-entendidos, deixo
claro que Vladimir Safatle não tem nada a ver também com essa última referência.
3. Revoluções. Bolchevismo. A ideia de tentativa
Pois vamos ao mais. Tenho certa dificuldade em discutir as teses de Safatle - as teses
do seu livro sobre a esquerda e para além deste.5 É que, salvo engano, as suas
posições têm mudado em alguma medida nos últimos tempos (há um “já” em sua
intervenção em linha, que parece confirmar que houve mudanças, desculpe-me se me
engano). Ora, uma questão prévia é a de saber o quanto ele mudou e quando. A
discussão fica às vezes difícil.
Os problemas propriamente substantivos que levanta o seu livro, pelo menos os que
indiquei em meu postscriptum, giram em torno da questão do fracasso das revoluções
do século XX, da democracia, e, depois, do estatuto teórico ou político de tais ou tais
figuras do pensamento ou do subpensamento contemporâneos. Esses pontos se
interesectam em parte, e se intersectará, por isso, o desenvolvimento que darei a eles
O tema do fracasso das revoluções no século XX é relevante em A esquerda que não
teme dizer o seu nome. E eu me ocupei dele no meu postscriptum. É a esse propósito
que o texto em linha se alça ao tom mais violento: “(?) de todas as críticas que Fausto
endereça a mim aquela que é a mais prenhe de má-vontade diz respeito a minha
pretensa: ‘filosofia mallarmeana-vulgar, que pensa a história como um jogo de dados’.
Ele se refere a minhas discussões a respeito dos fracassos históricos e dos movimentos
de efetivação política de ideias de refundação social. A este respeito, julgo ser sinal de
desrespeito acreditar que poderia imaginar coisas tão toscas quanto ‘Stálin tentou, Mao
tentou, Pol Pot tentou? Não deu certo. Vamos tentar de novo?’. Se Fausto realmente
acredita que eu poderia pensar algo dessa natureza, recomendo que ele deixe de me
tratar como idiota. O último que falou algo parecido a respeito de meu livro foi um
jornalista português de direita, José Pereira Coutinho. De Fausto, eu esperava um pouco
mais”.
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De que se trata? Ao falar da experiência do século XX,6 Safatle bate principalmente num
tema e num argumento amplamente utilizado pela dupla Zizek/Badiou. A de que uma
ideia “precis(a) inicialmente fracassar para posteriormente se realizar” (ETDN, p. 84, cf.
p. 62). E de que portanto, é preciso tentar de novo. O tema, de fato, está muito presente
em Alain Badiou e Slavoj Zizek. Eles invocam um texto famoso de Beckett, que Safatle
utiliza como epígrafe em um dos seus livros.7 Zizek serve-se do texto para pensar o que
seria a situção atual das lutas revolucionárias na sua relação com o passado, isto é,
para com o comunismo dito real. Mas o que importa aqui é que, ao apelar ao “falhe de
novo, erre melhor”, Zizek acaba estabelecendo com isso, queira ele ou não (na
realidade, ele quer), uma espécie de continuidade de fato e de direito entre o
totalitarismo maoista-stalinista e as tarefas do presente; o que tem o efeito de limpar, a
barra, mesmo se parcial ou contraditoriamente, desse mesmo totalitarismo. De fato,
quem diz tentemos “de novo” e “melhor”, mesmo se reconhecendo com isso que houve
fracasso, estabelece uma linha de continuidade entre o passado comunista e o que
deveria ser a esquerda no presente.8 Mas, o que escreve Safatle?: “(?) valeria a pena
perguntar se aqueles que desqualificam o século XX como era da violência desmedida
em nome do novo estariam dispostos a responder a uma questão fundamental, a saber:
quantas vezes uma ideia precisa fracassar para poder se realizar? A efetivação de uma
ideia nunca é um processo que se realiza em linha reta. Por exemplo, durante séculos,
o republicanismo foi considerado um retumbante fracasso. Ser republicano no século
XIII significava defender uma ideia que havia apenas produzido catástrofes e o
enfraquecimento do Estado. Hoje, dificilmente encontraremos alguém para quem o
republicanismo não seja um valor fundamental. Ou seja, o republicanismo precisou
fracassar várias vezes para encontrar seu próprio tempo, para forçar o tempo a
aproximar-se de sua realização ideal. Isso apenas demonstra como, graças à
internalização de seus fracassos, ao fato de ela ter aparecido ‘cedo demais’, a idéia
pôde efetivamente se realizar” (ETDN, p. 62, grifo de RF)9 .
O estilo é o mesmo, e as consequências também. O socialismo do século XX, que foi
predominantemente um socialismo totalitário, seria como o republicanismo no século
XIII, ele anuncia coisas muito melhores? Mas eu não estaria caricaturando o
pensamento de Safatle? Afinal, ele escreve, em seguida: “Não se trata aqui de ignorar
os crimes e massacres que foram feitos em nome dos ideais de esquerda no século XX,
nem de relativizá-los, lembrando que, se for para contar crimes e massacres, a esquerda
certamente não fica na frente dos seus oponentes. As duas estratégias são
equivocadas. Trata-se, na verdade, de dizer que a melhor maneira de evitá-los é
compreender o que deve ser conservado e reconstruído no interior de nossos ideais,
aquilo que neles não se reduz à figura do crime e do massacre” (ETDN, p. 63). Muito
bem. Mas a explicação é insuficiente. Insuficiente, porque, denunciando ou não crimes
e massacres (Badiou e Zizek também denunciam, darei exemplos), Safatle põe sob uma
mesma rubrica - a dos “nossos ideais” - o que queremos e devemos fazer hoje, e o que
se fez no universo do chamado socialismo real. Ora, isso é um engano, e um engano
com consequências sérias. É que o burocratismo totalitário não foi um socialismo que
cometeu erros e até praticou crimes. Ele foi outra coisa, e deve ser estudado como
tal. Ao não fazer isto, Vladimir mergulha no universo de certas tendências de esquerda,
que faziam, e ainda pretendem fazer, a crítica do stalinismo, mas ficavam no meio do
caminho. Penso no trotskismo, em particular.10 Foi pensando no que escrevem Zizek e
Badiou - e é inútil negar a proximidade entre o procedimento de Safatle e o deles, darei
mais provas disso logo mais adiante -, que me permiti perguntar:“Stálin tentou, Mao
tentou?”. Pol Pot tentou? Sobre Pol Pot, isto é, os Khmer rouges, leiamos um texto de
Zizek. Acho que a questão merece uma longa citação: “Há pois violência e violência, e
a questão não é de desqualificar a priori toda forma de violência, mas de saber de que
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forma se trata. (...) Bernard-Henri Lévy se propõe explicar em que a experiência
aterradora dos quatro anos do domínio dos Khmers rouges no Kampuchéa (1975-1979)
teve tanta importância para a esquerda; esta experiência nos obriga[ria] a afastar
definitivamente a idéia standard segundo a qual, até aqui, as revoluções fracassaram
por ‘falta de radicalismo’, porque elas permitiam compromissos com o que se tratava de
derrubar, e não seguiam a sua lógica até o fim. Uma coisa que se pode dizer dos Khmers
rouges é que eles foram até o fim do fim, até a extremidade derradeira de uma
transformação social tão impulsionada quanto se poderia imaginar: as cidades foram
despojadas dos seus habitantes, o dinheiro e o mercado abolidos, todos os processos
de educação bloqueados para criar um Homem Novo a partir do nível zero. A própria
célula familiar foi proibida (apressou-se em retirar as crianças dos seus pais) - e o
resultado foi um pesadelo. Entretanto, para ir a contra-pelo dessa observação
aparentemente convincente, dever-se-ia continuar afirmando que os Khmer Rouges, em
certo sentido, não foram suficientemente radicais; levando ao extremo a negação
abstrata do passado, não inventaram nenhuma forma nova de coletividade, não fizeram
mais do que substituir a ordem antiga por um regime primitivo de contrôle igualitário e
de exploração implacável, no qual as relações sociais foram reduzidos ao paradoxo
mais elementar da obscenidade do poder - o poder dos Khmers rouges tratou
efetivamente a si mesmo como se ele constituisse uma obscenidade ilegal: o ato de
pesquisar a estrutura do poder de Estado era considerado como criminoso. Os líderes
se chamavam anonimamente ‘Irmão Número um’ (...) ‘Irmão Número Dois’ etc, e o
partido governante respondia pelo simples nome de ‘Angka’, traduzido em geral por
‘Organização’ - as conotações gangsterisantes são aqui plenamente justificadas, não só
em referência aos crimes cometidos, mas também na medida em que temos uma
organização tratando a si mesma como se ela fosse uma oficina secreta, uma Cosa
Nostra de obediência maoista”.11 Zizek pode falar de “gangsterismo” - o que de resto é
muito insuficiente; perto de Pol Pot, un gangster é quase um honête homme -, pode ele
falar em “crimes cometidos”, pode falar em “obscenidade”. Isso tudo diz muito pouco
sobre a política Khmer Rouge; o essencial é que, no texto de Zizek, não há uma
condenação do genocídio. Observem-se as frases, que, sem dúvida, resumem a sua
posição e contêm o que é essencial nela: os Khmer Rouges “não foram suficientemente
radicais; levando ao extremo a negação abstrata do passado, não inventaram nenhuma
forma nova de coletividade”. A primeira é propositalmente demagógica; a respeito dela,
remeto, em primeiro lugar, ao que escrevi no final do meu artigo “Sobre a teoria da
história da Zizek” (em Fevereiro 5). Sobre a subordinada da segunda, em que ele diz
que o genocídio foi “negação abstrata” (ainda que “em certo sentido”), deve-se dizer que
ela contém um “eufemismo especulativo”.12 A principal (os Khmers rouges “não
inventaram nenhuma forma nova de coletividade”), é a cereja no bolo, ou o pivô do que
Zizek tem a dizer - ou não dizer - sobre Pol Pot: é através dela que se completa, por
simples substituição (através de passagem a “outra coisa”), a ocultação semântica do
genocidio.13
Mas voltando ao nosso argumento. Vê-se que a perspectiva da “tentativa que falhou”
nos leva, por um caminho sutil, a entender mal o que foi o fenômeno totalitário, e, na
realidade, a fazer concessões a ele. Daí a minha passagem a respeito de Mao, Stalin e
Pol Pot. A resposta de Safatle é dupla. Ele escreve: 1) você pensa que eu sou idiota; e
2) isso é parecido com o que escreveu Fulano, jornalista ou intelectual de extrema
direita. Ora, à vista dos textos aduzidos, acho que eu mereceria uma resposta mais
séria. Reivindicaria do leitor pelo menos a aceitação da ideia de que, se aplicada ao
chamado “comunismo real” - e não há dúvida de que Safatle pensa, principalmente,
nisso -, e apesar dos protestos de não conivência com os horrores (que, já disse,
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existem também, e com certa frequência, em Badiou e Zizek) esse discurso do “errar
melhor” e do “tentar de novo” arrisca mistificar, de forma sutil, a posição do problema.14
Aqui é preciso discutir, sem mais subterfúgios, a questão das revoluções ou das
revoluções do século XX, melhor do que a da Revolução. Safatle me acusa de
“criminalizar” as revoluções (ou de criminalizar “toda a extensão da história das
revoluções”). Quais foram as revoluções do século XX? Que caráter tiveram E - questão
prévia - quantos dos acontecimentos históricos, ocorridos no século XX que levam esse
nome foram efetivamente revoluções, isto é, merecem esse nome? Porque finalmente,
no centro do problema das revoluções do século XX está a questão do bolchevismo. A
respeito disto, em particular sobre a natureza do movimento de outubro de 1917, já falei
no postscriptum. O que ocorreu em outubro de 1917 foi um levante de um movimento
ultraminoritário que dificilmente pode ser chamado de revolução.15 Pois o modelo
instaurado pela tomada do poder pelos bolcheviques em 1917 - sem dúvida, houve
primeiro o leninismo e depois o stalinismo, mas não há só descontinuidades entre os
dois - determinou, de maneira direta, o curso dos movimentos posteriores. Em primeiro
lugar, o processo chinês, depois o vietnamita, o cambodgiano e o laociano. Em forma
diferente, o iugoslavo e, num registro ainda mais distinto, o cubano. O “pecado original”
do bolchevismo impregnou todos esses movimentos. Como na Rússia, mas agora de
forma ainda mais imediata, a revolução se apresentou, muito cedo, como ditatura
autoritária, e pouco depois totalitária, disposta a reprimir todas as oposições de forma
implacável. Esse fenômeno histórico tem de ser examinado de perto. Ora, é do
bolchevismo que devemos falar e não das revoluções em geral, ou em abstrato. O
impacto do bolchevismo, e depois do stalinismo, foi forte e caraterístico demais para
que se possa tratar da sequência de revoluções ou pseudorrevoluções inspiradas no
bolchevismo, como algo da ordem de um análogo do conceito (hegeliano), que “ao
tentar determinar a efetividade, produz necessariamente o contrário da sua intenção
inicial” (ETDN, p. 63). O que se teve no século XX - refiro-me ao que ocorreu depois de
1917, e na sua esteira - não foram tentativas de realizar o socialismo. Sobre o fundo de
um movimento revolucionário real, o que houve, desde o início (sem dúvida, com
diferenças entre o período leninista e o stalinista, mas não sem que existisse uma
continuidade nada desprezível entre eles) foi a instauração de um regime que, não era
- nem tendia para - alguma coisa que se pudesse chamar de socialismo. Se nos
instalamos no universo dos fracassos e das tentativas não há como não concluir que
aqueles regimes e os seus dirigentes tentaram alguma coisa, embora não tivessem
conseguido obtê-la. Para quem escreve um livro que pretende apelar para
um sobressalto da esquerda, o que evidentemente exige muita clareza sobre o sentido
do que aconteceu no século XX, isso é muito insuficiente, e leva às maiores confusões.16
Não há como substituir a análise por meia dúzia de epígrafes (de Beckett, de Borges,
ou de Elliot, pobres grandes autores que não têm culpa disto). Nem resolver à peu de
frais a questão do seu significado fazendo intervir conceitos ou semiconceitos
lacanianos do tipo “o grande outro” etc (ver Zizek, para esse tipo de jogo). Esse estilo é
o antípoda da análise crítico-histórica séria. Quanto ao leninismo, a atitude de Safatle é
em geral de simpatia, embora ele trate pouco do assunto de forma suficientemente
direta. No final de A paixão do negativo, ele incorpora, à última hora, se não me engano,
um desenvolvimento sobre Lenin. Na páginas iniciais de A esquerda que não teme dizer
o seu nome, agradece a seu pai por ter-lhe dado o nome de Vladimir?. Detalhe sem
importância? Piscada de olho para o leitor? Não sei. De qualquer modo, não basta. Isso
é muito pouco, para quem quer escrever um livro conclamando a esquerda a assumir
seus princípios básicos.17
4. Democracia
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Quanto ao tema da democracia. Safatle critica a democracia representativa e propõe
democracia direta. Quando encontramos um defensor da democracia direta e crítico da
democracia representativa, é preciso sempre se perguntar exatamente qual é a posição
que ele defende. Porque crítico da democracia representativa e defensor da democracia
direta é, por exemplo, alguém como Castoriadis. Mas o bolchevismo também criticava
a democracia representativa e dizia propor uma democracia direta. Qual a posição de
Safatle? Ela não me parece clara. Na primeira versão do seu livro, que me foi enviada,
havia uma passagem em que ele responsabilizava os democratas, que não teriam
sabido defender a democracia, pelo fim das instituições democráticas em países como
a Rússia. Quaisquer que tenham sido as responsabilidades de uns e outros, é passar
rápido sobre o papel que teve o bolchevismo na liquidação da democracia na Rússia.
Mais do que isso: é assumir a atitude de quem diz que democracia é coisa deles, não
nossa. Na segunda versão, acho que essa passagem desapareceu ou se atenuou. Mas
ficam problemas. Para decidir de que tipo de crítico da democracia representativa se
trata, é preciso apelar para o que diz um autor a respeito de um certo número de
questões. Uma delas - voltamos ao parágrafo anterior - é a sua atitude diante do
“passado comunista”. Quem continua rezando pela cartilha leninista, dificilmente é um
democrata plenamente assumido. Outro elemento a pôr no dossier é o papel que atribui
Safatle ao plebiscito como alternativa à democracia representativa. A esse respeito,
remeto de novo ao que escrevi no postscriptum: o plebiscito pode complementar e até
corrigir a democracia representativa, mas não a substitui, e quando a substitui é uma
arma perigosa. Nesse sentido, é válido duvidar dos ideais democráticos de quem vê no
plebiscito - mesmo se no quadro de uma problemática democracia eletrônica - a
alternativa à democracia representativa. (O exemplo da Islândia é entusiasmante, mas,
além da incerteza que existe sobre o futuro político da Islândia, lá continua havendo
democracia representativa. Esta foi melhorada, aperfeiçoada, mas, de forma alguma,
substituída pela democracia direta). Um outro ponto seria a atitude diante dos “direitos
do homem”. Observe-se que, no seu livro, cada vez que se trata dos direitos “do
indivíduo”, na realidade, dos direitos do homem, o autor dá ênfase (para criticá-los) ao
individualismo e ao direito de propriedade18 (muito à maneira do muito infeliz “A questão
judaica” - in Anais Franco-alemães - de Marx, ver a crítica de Lefort), e omite
praticamente a questão do direito de expressão e das outras liberdades fundamentais.
A acrescentar que, em mais de um dos seus escritos - ver as resenhas, principalmente
as dos livros de Zizek e Badiou, que cito mais abaixo - ele se põe a questionar os
“princípios formais” e os “ideais normativos de justiça” etc etc. Tudo isso cria pelo menos
muita incerteza quanto à atitude de Safatle em relação à democracia. É provável que
Safatle tenha feito progresso no que se refere a esta questão, mas, como disse, não sei
exatamente quanto nem quando.
5. Safatle, Zizek, Badiou
Mas afinal, que podemos dizer da relação entre Safatle, de um lado, e Zizek e Badiou,
de outro? Sem dúvida, podemos encontrar observações críticas em relação a eles já em
textos mais ou menos antigos de Safatle. Assim, em seu artigo “Lenin com Lacan”19 em
que resenha a tradução da coletânea de textos de Lenin, editada, com um prefácio e
um posfácio, por Zizek20 -, ainda que em meio a apreciações favoráveis ao livro e elogios
a Zizek, “um dos nomes mais significativos da atual geração de teóricos da esquerda” , Safatle não deixa de se insurgir contra o endosso mais ou menos indiscriminado da
violência por parte deste, endosso que vai de par com loas “à grandeza intrínseca do
stalinismo”. Entretanto, não vemos traços dessas críticas na resenha das coletâneas de
textos de Mao e de Robespierre pelo mesmo autor,21 que Safatle publica
no Estado, quatro anos depois.22 O texto conclui afirmando que “Zizek demonstra até
onde vai sua capacidade de apreender a complexidade da aposta política na ‘reinvenção
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de um terror que emancipa’”. Porém, se ainda subsistir dúvida sobre a atitude de Safatle
em relação à dupla, que se leia o número que uma revista de cultura dedicou a Zizek e
Badiou, número em que Safatle tem uma posição proeminente. Lá se pode ler com todas
as letras o que ele pensa dos dois autores.23 Ao dar tal crédito, junto à opinião pública
brasileira, àqueles dois autores, Safatle e seus amigos prestaram um péssimo serviço o pior que poderiam prestar - à esquerda brasileira, principalmente à juventude de
esquerda, juventude muito vulnerável ao que há de mais funesto nas ideologias
neototalitárias europeias.
Desde já, deixo claro que não se trata de questionar a possibilidade de citar um texto de
um autor, sem estar de acordo com outros textos do mesmo autor.24Se assim fosse, as
citações seriam quase impossíveis. Mas citações não são inocentes, e conforme o caso,
podem ter implicações no que se refere à atitude do autor que cita para com o autor
citado. Assim, ao tratar da questão da governabilidade, isto é, da capacidade da
esquerda em governar de forma acertada, Safatle se refere a Zizek. Ora, mesmo se se
trata - ou pelo próprio fato de se tratar - de um problema muito importante, é de se
perguntar: valeria a pena se referir a Zizek nesse contexto? Há no texto de Safatle aqui, e em outros pontos -, uma espécie de fusão entre os temas da governabilidade
em condições de vitória eleitoral, e em condições de revolução. A referência a Zizek
envolve a revolução, a continuação de Safatle sobre o mote de que “a esquerda não
sabe governar”, faz pensar antes na situação pós-vitória eleitoral. Mas, para além disso,
vale a pena lembrar de Zizek nesse contexto? Leia-se o que ele escreve sobre Chávez
em Em defesa das causas perdidas, em especial o que ele parece aconselhar a Chávez
nesse livro. Ele quer que Chávez radicalize a sua política, aparentemente em termos de
repressão e de liquidação das liberdades. Ora, se a referência a Zizek não prejulga a
aceitação de todas as teses desse autor -, na medida em que ela se situa no campo de
um problema preciso (para o qual, como acontece frequentemente, Zizek dá várias
respostas, contraditórias - mas sem deixar de privilegiar algumas, as piores), é claro que
o texto de Safatle pode confundir o leitor. Da mesma forma, Safatle escreve algumas
páginas antes: “Uma das questões mais delicadas sobre a esquerda diz respeito à sua
maneira de lidar com o passado recente. Alain Badiou comprendeu bem que poderia
enunciá-la de uma maneira sucinta: o que significou o século XX? Ou seja, como
compreender as experiências de ruptura que marcaram a especificidade do século que
passou? Longe de um simples problema histórico, tal questão expõe a maneira como
nos vinculamos aos processos de efetivação de uma ideia que, com certeza, ainda
guarda seu conteúdo de verdade” (ETDN, p. 61). Bem entendido, Safatle não se
compromete aí com todas as respostas de Badiou (mesmo se, logo mais adiante - id, p.
64 - ele cita elogiosamente um texto do mesmo Badiou [texto que introduzirei mais
adiante] e que lhe é bem característico e essencial), mas faz dele, sim, o porta-voz da
grande interrogação, o que já é lhe dar uma posição privilegiada.25 - Se no livro de
Safatle, há, como já disse, muito não-dito que é preciso explicitar, ele tem, também,
alguma coisa de eclético. Ora, entre o ecletismo e a dialética, a diferença é
considerável.26 De resto, por detrás do ecletismo, há uma linha dominante inconfundível.
6. Adorno vs certos autores à la mode
Se importa discutir a relação entre o que escreve Safatle e os escritos de Zizek e Badiou,
tão importante ou mais é saber onde está Safatle - mas também, em alguma medida,
onde está, pelo menos Zizek - em relação a Adorno. Safatle reclama que, num postfácio
que visava A esquerda que não teme dizer o seu nome, eu tenha escrito alguma coisa
sobre a sua relação com Adorno.
Diz que não fez referência a Adorno em seu pequeno livro. A questão seria secundária,
pois não tratei só de ETDN no postcriptum, mas a verdade é que, ao contrário do que
diz nessa intervenção em linha, ele se refere sim a Adorno em seu livro. Poucas vezes,
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mas num dos casos, eu diria, de maneira estratégica.27No meu poscriptum, falei de um
“sequestro de Adorno” pelos pós-modernos (ou pela caricatura deles28 ). Eu pensava
em Zizek, não em Badiou. Safatle replica dizendo que Zizek e Badiou fazem críticas a
Adorno. Sem dúvida, Zizek crítica Adorno,29 mas faz também um uso fácil dele 30 (volto
mais adiante ao “sequestro de Adorno”).
Vou abordar aqui principalmente a questão da maneira pela qual Safatle apresenta o
pensamento de Adorno. Em primeiro lugar, respondo a uma questão prévia. Ele me
acusa de recusar o confronto entre Adorno e o pensamento francês. Nada disso. Aliás,
nem poderia. Foucault se refere explicitamente à Escola de Frankfurt (os textos são
conhecidos). Se Safatle tivesse gasto um momento para refletir sobre o meu scriptum,
não se limitando ao postscriptum, veria que em dois excursos, críticos embora, eu me
ocupo do confronto entre a teoria crítica e o pensamento francês. O problema não é
confrontar ou não confrontar. Mas com quem se confronta, e como. No meu artigo eu
falava de uma certa promiscuidade, nos escritos de Safatle, entre Adorno, de um lado,
e Zizek e Badiou, de outro. Ele me responde que só raramente articulou Adorno e Zizek,
e que quando o fez foi para mostrar “como Adorno pode nos auxiliar a criticar a teoria
da violência de Zizek”. Ora, aqui se impõe uma discussão importante. A primeira coisa
que eu diria é que se ele não confrontou Adorno e Zizek deveria ter confrontado. Na
realidade, como se vê, ele confronta, mas para transformar Adorno em interlocutor,
crítico embora, de Zizek.... Não há como não se explicar precisamente, e em detalhe,
sobre as relações possíveis entre um e outro. Para começo de discussão, poderíamos
afirmar o seguinte. Adorno se opõe aos Zizeks e companhia: 1) Pelo fato de que ele é
um pensador rigoroso e sério, enquanto que o discurso desses últimos - ver os meus
textos em que os examino em detalhe - é eivado de sofismas, aproximações e
demagogia; 2) Adorno é um adversário intransigente dos totalitarismo, os outros nadam
nas águas do totalitarismo, é o mínimo que se poderia dizer; 3) Adorno é crítico do
humanismo mas não anti-humanista. Voltarei a esse ponto, essencial. Quem passa por
cima desses pontos liquida a crítica adorniana, e, bem ou mal, opera sim um
verdadeiro sequestro do pensamento de Adorno, e um desvirtuamento da sua
significação mais profunda. Mas dir-se-á: Safatle não está obrigado a entrar nesses
problemas. Ele investe o pensamento de Adorno para criticar o capitalismo
contemporâneo. Se os escritos de Zizek também servem a essa crítica, que mal há em
utilizar um e outro, mesmo que haja diferenças entre eles ou que eles eventualmente se
oponham (aqui e ali)? Ora, a questão é um pouco mais complicada e nos leva bastante
longe. Minha hipótese - já indiquei - é a de que não existem certas divergências entre
Zizek e Adorno, mas que, mesmo se, aqui e ali, se pode encontrar no miúdo pontos de
convergência (e mesmo isso é discutivel), há uma oposição radical entre os
dois.31Digamos de um modo geral: Adorno é um grande crítico do capitalismo, em
particular da ideologia capitalista, privilegiando até certo ponto, o que nos interessa aqui,
essa ideologia tal como ela se mostra na mídia. Ora, sob muitos aspectos, os escritos
de Zizek representam a quintessência do produto midiático. Ora, dirão: da mídia sim (ou
talvez), mas não da mídia capitalista. É o argumento que provavelmente está na cabeça
de Safatle. Mas o argumento é enganoso. Aqui sou obrigado a entrar na discussão do
novo caráter da ideologia, que é aliás objeto do livro de Safatle Cinismo e falência da
crítica32. O leitmotiv do livro é o novo caráter da ideologia capitalista, que se manifesta,
entre outras coisas, por um grau importante de transparência, ou, de modo mais
complexo, pela coexistência entre transparência e obscuridade. O livro começa por uma
referência a Adorno, e o pensamento de Adorno aflora em vários momentos. Mas
também Zizek está lá, um pouco por todo lado. De novo, perguntar-se-ia: que mal há
nisso? Há aí um problema. É que, a meu ver, a nova ideologia não se caracteriza apenas
pela transparência ou pela transparência-obscuridade descrita por Satafle, a partir de
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Adorno. Ela se caracteriza também, provavelmente, por uma espécie de destruição da
ideia de verdade.33 E isto por meio um de discurso pletórico de recuperação de toda
sorte de temas e teses, numa espécie de vertigem neo-sofística que, destruindo a ideia
de verdade, liquida toda possibilidade de crítica. Ora, se a minha hipótese é verdadeira,
Zizek, com suas palavras de ordem demagógicas (“Hitler não foi suficientemente
longe”), com a salada teórica em que se encontram todas as teses e os seus contrários
(exemplo: elogio da grandeza do stalinismo, e coup de chapeau a Lefort, porque ele
explicou que a democracia formal não é apenas formal etc etc), é uma peça importante
dessa nova ideologia. Nesse sentido, a ideologia capitalista se caracteriza por ser e não
ser pró-capitalista: ela incorpora tudo, até a temática anticapitalista, e totalitária. (A
acrescentar: se a dimensão “crítica do capitalismo” também existe em Zizek, não se
deve esquecer que o que ele opõe ao capitalismo - ao capitalismo liberal-democrático são formas totalitárias, ou semitotalitárias, que não são melhores do que aquele). Ora,
esse aspecto não escapou a Adorno, e não seria dificil encontrar textos de Adorno que
estão muito próximos do que acabo de escrever. Por outro lado, já que Safatle quer falar
do cinismo, acho que a categoria se aplica bem a Zizek e às suas “palavras de ordem”
do tipo da que citei. Safatle conhece o cinismo propriamente capitalista e o cinismo de
certa social-democracia, mas o cinismo dos neototalitários, isso ele não conhece nem
reconhece. O resultado é que ele escreve um livro sobre ideologia e cinismo em que
esses últimos aparecem do lado do sujeito, como combatentes do lado da crítica, como
aliados dela, mas não do outro lado (onde pelo menos eles deveriam também aparecer):
como objetos, expressões do cinismo e da ideologia, que, enquanto tais, deveriam cair
sob a férula da crítica. E, atenção, essa insuficiência não é pouca coisa. Ela vira tudo
de pernas para o ar, e acaba servindo à ideologia. É a impressão que se tem à leitura
do livro de Safatle. Talvez o essencial nesse contexto seja descobrir que a mudança na
ideologia é muito maior do que Safatle supõe, e que essa mudança exige uma crítica
muito mais radical e muito mais abrangente, de caráter ao mesmo tempo teórico e
político. Voltando a Adorno. Quem passa por cima desses pontos liquida a crítica
adorniana, e, bem ou mal, opera sim um verdadeiro sequestro do pensamento de
Adorno, um desvirtuamento da sua significação mais profunda. Adorno com Zizek não
é Adorno. É, em primeiro lugar, perder de vista, a dimensão de um e de outro; e, com
isto, o significado de cada um deles. Quanto a fazer do primeiro o freio para os delírios
maiores do segundo, é agravar ainda mais o caso. Ao fazer de Adorno o crítico de Zizek
(sem tocar nos abismos, mencionados, que existem entre eles) põe-se os dois num
mesmo plano, com o que se perde a medida das coisas. Não por acaso, essa perda de
medida - tentarei mostrar isso melhor em outro lugar - é essencial à definição da nova
ideologia e à caracterização do ethos da mídia contemporânea.
7. Algumas dificuldades do discurso de Safatle (a propósito de Adorno e Kant)
A discussão sobre Adorno nos oferece um fio para levar mais adiante a crítica de Safatle,
e, generalizando, para discutir em forma mais livre, menos presa à polêmica, certos
pontos de ordem teórica e política, que serão o objeto desse item 7 do presente texto.
A) A propósito da leitura de Adorno que faz Safatle, há vários pontos a desenvolver. Em
primeiro lugar, é preciso notar o quanto Marx está ausente dessa leitura. Safatle fala o
tempo todo de Adorno e de Lacan, trata bastante de Lacan e Hegel, mas sobre a relação
entre a crítica adorniana e a crítica da economia política, assim como sobre a relação
com Marx, em geral, não diz quase nada. Ora, o pensamento de Adorno
está envolvido nessa crítica. Não que a sua crítica se confunda com ela, mas está
marcada por ela mais do que por qualquer outra fonte. Nesse contexto, aparecem em
Adorno alguns temas essenciais. Um deles é o da troca de equivalentes (como a da
troca de não equivalentes), à qual Adorno volta muitas vezes. O outro é precisamente a
questão do humanismo. É impossível pensar o problema do humanismo em Adorno - a
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sua crítica do humanismo - sem se referir a Marx, e sem pensar (pensar, realmente)
qual foi a posição de Marx a respeito. Ora, nada disso se encontra em Safatle. Em mais
de uma ocasião, ele observa que Adorno escreve que o homem ainda não está presente
(na história). E o leitor tem a impressão de que Safatle interpreta essa ausência, de
extração marxiana, como convergindo com as teses anti-humanistas de Zizek e de
Badiou (um Adorno mal lido funciona precisamente como termo médio entre Marx e
Zizek!). Ora, a diferença é enorme, embora pareça sutil. Ela, de certo modo, é
mesmo sutil;a dialética é feita de sutilezas, mas de sutilezas que decidem tudo, e que
permitem se orientar em questões que são literalmente de vida ou morte. Realmente, o
leitor de Safatle teria dificuldade em distinguir as duas críticas do humanismo (a dos
anti-humanistas e a dos não-humanistas estranhos ao anti-humanismo). Safatle põe
como uma das epígrafes de um dos capítulos do seu livro Grande Hotel Abismo, por
uma reconstrução da teoria do reconhecimento34 uma passagem de Probleme der
Moralphilosophie35em que Adorno reproduz a resposta que deu aos fundadores da
União Humanista, os quais o haviam convidado a entrar para a Sociedade: “Se o seu
clube se chamasse União inumana, talvez eu estivesse pronto a entrar nela, mas numa
que se auto-denomina (sich selbst nennt) humanística, eu não poderia entrar”
(Probleme, p. 251). A citação abre um capítulo do livro de Safatle que se chama: “Há
uma potência política no interior do inumano” (capítulo em que se trata da animalidade,
da monstruosidade e de outras coisas que tais)36 . Apesar das aparências em contrário,
o uso de Adorno que faz aqui Safatle é abusivo. Vejamos primeiro em que contexto
Adorno introduz aquela passagem, e qual a modalidade do discurso que a sustenta. A
referência se insere no contexto de uma argumentação que se revela explicitamente
antinômica entre a necessidade de utilizar certos termos e a impossibilidade de utilizálos porque sua expressão tem efeitos semânticos e práticos opostos aos que deveriam
resultar dela (os que corresponderiam ao objeto que eles visam imediatamente, ou que,
pelo menos, deveriam visar): “(...) existe aí [nessa reflexão em torno da Resistência,
RF], como momento ‘suprimido’ (aufgehoben), tanto a crítica da moral abstrata quanto
a crítica daquele cinismo (...) é claro que algo como uma vida justa (richtige) não é
pensável, se não nos ativermos (festhalten) igualmente à consciência (Gewissen) e à
responsabilidade (Verantwortung). Nesse ponto mesmo, efetivamente e com a maior
seriedade, estamos numa situação antinômica. É preciso se ater ao normativo, à autocrítica à questão do justo (richtige, correto) e do falso, e ao mesmo tempo à crítica da
instância (Instanz) que confia (sich zutraut) nesse tipo de autocrítica. Eu emprego aqui
a contragosto a expressão “Humanidade” (Humanität), pois ela pertence às expressões
que tornam coisificadas (dingfest) e falsificam as coisas mais importantes de que se
trata, pelo próprio fato de serem expressas (dass sie ausgesprochen werden).37 Seguese a resposta à União humanista. O que precede essa resposta - o que acabamos de
ler -, e, mais ainda, o que a sucede, explicita bem todo o problema, e com isso o caráter
da resposta. Estamos diante da dialética do humano e do anti-humano, cujo primeiro
modelo está na crítica a Kant que faz a Fenomenologia do espírito de Hegel. A
linguagem do humano, escreve Adorno, bloqueia, falsifica (eu diria, com Hegel, mas é
a mesma coisa: se interverte no seu contrário). Por isso ela não pode ser utilizada.38 Mas
isso por acaso significa que a linguagem do inumano serve? A resposta ao clube
humanista poderia sugerir que sim, mas todo o contexto mostra que não. De resto,
Adorno escreve de forma característica “talvez eu estivesse pronto a entrar”. A resposta
aos humanistas é um witz dialético, ele exprime uma figura dialética. Dela não se pode
concluir de forma alguma que Adorno assume o inumano, nem muito menos que ele
acredita em alguma coisa que vá na direção da tese da “potência política no interior do
inumano”. E se ainda subsistir alguma dúvida releiamos um texto do final da mesma
aula 17, em que se encontra a resposta aos humanistas, texto que utilizei como epígrafe
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do presente artigo: “Podemos não saber o que é o bem absoluto, o que é a norma
absoluta, e mesmo o que é o homem ou o humano e a humanidade, mas o que é o
inumano nós o sabemos muito bem. E eu diria que hoje o lugar da filosofia moral está
mais na denúncia contra o inumano do que em tentar situar de algum modo, de uma
forma não comprometida e abstrata, o ser do homem.”39 Esse texto é uma verdadeira
advertência contra os que querem ler a dialética do humanismo e do anti-humanismo,
como bandeira anti-humanista. Reificar o anti-humanismo, glorificar a potência
política contida no anti-humanismo, como se fosse o resultado dessa dialética, é um
erro colossal, tão grande quando tirar dela uma filosofia humanista, senão maior. Mas,
logicamente, em que consiste esse erro? O procedimento de Safatle tem o sentido de
uma dogmatização do discurso adorniano, isto é, de uma subrepção da dialética em
Adorno, o que não é pouca coisa. O preço que se paga por fazer convergir Adorno e
Zizek (apesar das pequenas críticas, correções, e atenuações etc), é simplesmente o
da dialética. Porque a crítica dialética visa precisamente suprimir os dois opostos do
entendimento. Ela recusa as oposições do entendimento que não permitem a passagem
de um extremo ao outro, passagem que não implica, de forma alguma, em relativismo.
Essa recusa de duas posições extremas vamos encontrar no núcleo do pensamento de
Frankfurt, e em particular de Adorno, mas, para além dele, em todos os grandes textos
dialéticos (em Adorno, por exemplo: crítica dos defensores da cultura, mas também
crítica dos seus críticos, crítica do eu, mas também crítica dos críticos do eu,
reivindicação do imediato [o suplemento] diante das regras morais, mas ao mesmo
tempo afirmação dessas regras junto com o imediato, crítica da normatividade, mas
também afirmação dela - Safatle pelo contrário denuncia dogmatica e antidialeticamente
a filosofia normativa - etc etc); o modelo disso, já disse, é a crítica hegeliana
do Aufklärung e da Superstição, mas há muitos outros exemplos. Quando não se
percebe esse duplo movimento, é a dialética que se vai.40 Nesse contexto, eu diria, no
que se refere a Safatle, que se ele vai bastante longe na compreensão da dialética principalmente o seu primeiro livro importante, A paixão do negativo, Lacan e a
dialética,41 contém muitas passagens dialeticamente rigorosas -, essa dialética é, por
assim dizer, regional. Quando passa ao plano das teses filosóficas mais gerais, Safatle
é tudo menos dialético. De fato, apesar das críticas pontuais, sua dependência para com
a “filosofia do inumano” representa inelutavelmente um compromisso não com a
dialética, mas com o entendimento.
Um último aspecto a propósito dessa leitura de Adorno é que ela não leva em conta
suficientemente o trajeto, isto é, as inflexões cambiantes da obra de Adorno. Ou,
precisando, que ele dá um peso, a meu ver, demasiado grande e acrítico a esse livro
brilhante mas problemático que é a Dialética do Aufklärung.
B)Este último fato, mais o peso do lacanismo, leva, a meu ver, a uma outra dificuldade,
sobre a qual insisto, tanto pelo seu interesse geral, como pelo fato de que ela converge
com o malentendido anterior, o da leitura do texto de Adorno como se ele promovesse
o inumano (um quiproquó que, como acabo de dizer, vem pelo menos sob certo
aspecto, de um insuficiência no investimento da dialética). Refiro-me ao que Safatle, na
esteira do “Juliette ou Aufklärung e Moral”, in Dialética do Aufklärung de Adorno e
Horkheimer,e do “Kant com Sade” de Lacan, pensa sobre Kant. Trata-se de estabelecer
uma convergência “entre a moralidade kantiana e a perversidade sadiana”.42 Em Kant e
em Sade haveria um imperativo (respectivamente, moral e de gozo) que se imporia em
forma absoluta, por sobre toda empiricidade que lhe oferecesse resistência (o domínio
do patológico em Kant, certas determinações empíricas como as diferenças entre os
corpos em Sade43 ). Com o progressivo sucesso da Dialética do Aufklärung essa leitura
se tornou famosa - o que se justifica, ela tem interesse e algum tipo de fundamento -,
mas também tornou-se uma espécie de vulgata (veja-se por exemplo, o tom um pouco
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desenvolto da crítica de Safatle ao livro de Roudinesco).44 Mas até onde vai esse
paralelo? A questão nos leva muito longe, e, claro, não pode ser desenvolvida aqui o
quanto ela mereceria. De minha parte, acho que se pode reconhecer não só a
originalidade, mas a verdade, digamos, regional, daquela tese. Há um elemento de
coerção moral em Kant que converge com aquela espécie de lei coercitiva erótica que
se encontra nos textos de Sade. Entretanto, o paralelo parece se basear numa leitura
muito incompleta senão parcial de Kant. Tanto em “(...) Aufklärung e Moral” (in Dialética
do Aufklärung),como no texto de Lacan (ao que parece, Lacan conhecia o que
escreveram Horkheimer e Adorno), dá-se destaque a dois elementos, na ética kantiana:
a noção de universalidade, e, principalmente, a ideia de coerção. É em torno dessas
noções que gira, nos dois textos, a interpretação do kantismo (deixo de lado, aqui, as
diferenças). Ora, há um elemento essencial que, a meu ver, foi omitido, e que, se levado
em consideração, altera muito as coisas. De fato, poder-se-ia dizer, nos referindo
principalmente aos Fundamentos da metafísica dos costumes, que, além dos conceitos
de autonomia e de liberdade, com que se completa a exposição, há três temas decisivos
na ética de Kant: sem dúvida, os da universalidade e da lei - e portanto da coerção -,
mas também o dos meios e fins. A universalização e a lei estão principalmente na
primeira e na terceira formulação do imperativo categórico. Os meios e os fins estão na
segunda. Ora, meios e fins estão muito pouco presentes no texto de Adorno e
Horkheimer, e estão ausentes do texto de Lacan. O que representa a segunda
formulação? Há uma vasta bibliografia a respeito, e, evidentemente, eu não poderia
entrar aqui em detalhe nessa discussão, que é de um interesse muito grande, senão
decisivo, e que ultrapassa de longe o nível dos problemas de ordem historiográfica.
Nos Fundamentos, Kant explica que se “em todas as fórmulas, se encontra ‘uma forma
(...), uma matéria (Materie) (...) e uma determinação completa (vollständige Bestimung)
(...)”,45 a primeira põe em evidência a forma, a segunda a matéria e a terceira
a determinação completa. É essa expressão preferencial da matéria que fica faltando.
(Observar como o texto de Horkheimer e Adorno insiste em que a razão é puramente
formal: “(...) ela não estabelece fins com conteúdo (Inhaltlich)”46 . De fato, o privilégio do
formalismo como que resume os da universalidade e da lei (coerção). Essa omissão é
essencial à tese da convergência com Sade, pelo menos se se pretender que a tese diz
a verdade do kantismo. De fato, se deixarmos de lado o imperativo como exigência de
tratar a humanidade também como fim, é algo muito importante que cai fora. Com
alguma liberdade, eu diria que o que Kant chama de matéria tem alguma coisa a ver
com o que constituiria uma espécie de conteúdo do imperativo.47 E o teor desse
conteúdo é, a rigor, o inverso do princípio sadiano. Num caso, exige-se tratar o outro, e
a si próprio, (também) como fim. No outro, exige-se o direito de tratar o - corpo do - outro
como se quiser, sem limitação alguma, portanto sem nenhuma exigência de ter sempre
em vista a consideração de que o outro é um fim em si mesmo. Aqui, seria bom lembrar
que Kant nunca disse que não se pode tratar do outro como meio, ele escreve que não
se deve tratá-lo só como meio, o que é diferente.48 Se se pode falar em convergência
entre Kant e Sade, é uma convergência no plano da forma (não estou dizendo que a
forma não importa, e principalmente em se tratando de Kant), mas digo que a forma tem
de se completar com o que ele chama de matéria (é Kant mesmo que afirma essa
necessidade: estude-se com cuidado a passagem da primeira formulação à segunda, e
ver-se-á como ele destaca o que falta enquanto não se chegou à segunda). E quando
passamos à segunda, não vejo como não concluir que a convergência Kant e Sade se
revela divergência. A exigência de pensar sempre o outro também como fim vai a
contrapelo do discurso sadiano. O pensamento estruturalista e pós-estruturalista é tão
marcado pelo privilégio da forma que omite de maneira brutal o que está dado no
conteúdo. E nesse conteúdo há uma exigência (uma das formulações do imperativo)
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que é literalmente pisada pelos totalitarismos do século XX.49 Nesse sentido, ele é muito
atual, e quem o omite paga um preço muito alto por isso. A observar que
essa desleitura de Kant vai na direção da inflexão ilegítima do discurso adorniano em
direção ao anti-humanismo, que critiquei mais acima: nos dois casos, um lado não, humanista, mas - anti-anti-humanista (o que não é a mesma coisa), ou antiinumano, se perde. Só que com uma diferença: lá o resultado é incorporar Adorno ao
discurso de glorificação do inumano; aqui, porque aparece a violência individual e, no
plano da política, também, e principalmente, a violência fascista e nazista (ver “[...]
Aufklärunge moral”), o resultado é fazer com que o Aufklärung tenha, sem mais, o muito
ambíguo discurso sadiano como sua verdade.
Porém há quem se lembre da questão dos meios e dos fins em Kant, e não para
desqualificar a tese kantiana. Quem insiste sobre a importância desse tema, e da
segunda formulação do imperativo na moral kantiana, trinta anos depois da Dialética do
Aufklärung, é... Adorno, na Dialética negativa. É verdade que Adorno enfatiza aqui
principalmente a ideia de que o rigorismo kantiano se abre para os homens empíricos e
para o reconhecimento da felicidade. Mas a questão da humanidade (Menschheit) vem
à tona com isso. No segundo item (“Liberdade, para uma metacrítica da razão prática”
da terceira seção, “Modelos”) da Dialética negativa,depois de insistir sobre os traços
repressivos da moral kantiana, e sobre o seu teor inerentemente abstrato, Adorno
escreve: “(...) que, entretanto, em várias passagens, como a notável segunda
observação ao segundo teorema dos princípios da razão prática, a sua humanidade
(Humanität) quebra a norma da coerência. Ele devia pressentir que sem essa inflexão
seria impossivel viver segundo a lei moral. O puro princípio racional da personalidade
deveria convergir com o da autoconservação da pessoa, da totalidade do seu interesse,
incluindo a felicidade. (...) Que nos Fundamentos... e na Crítica da razão
prática aparecem frequentemente termos com conteúdo social, pode ser que isso seja
incompatível com a intenção apriorística. Mas sem uma tal metabasis Kant seria
obrigado a se calar diante da questão da compatibilidade da lei moral com os homens
empíricos. Teria de capitular diante da heteronomia logo que reconhecesse o caráter
irrealizável da autonomia. Se, a serviço da coerência sistemática se quisesse despojar
aqueles termos de conteúdo social (sozial sachhaltigen Termini) do seu sentido simples
e sublimá-los em ideias, não se desprezaria apenas o texto (Wortlaut). Com uma
violência maior do que a que permitiria à intenção de Kant fazer aí alguma coisa,
inscrevem-se neles a verdadeira origem das categorias morais. Se lemos na famosa
variante do imperativo categórico, nos Fundamentos...: ‘Age de tal modo que trates a
humanidade (Menschheit), tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro,
sempre igualmente (zugleich) como fim, e nunca simplesmente como meio’ - pode-se
sempre entender ‘Humanidade’ (Menschheit) potencial humano nos homens só como
ideia reguladora; a humanidade (Menschheit), o princípio do ser humano (des
Menschseins), de forma alguma a soma de todos os homens, ainda não se realizou
(verwirklichen). Entretanto, não se pode deixar cair o suplemento de conteúdo factual
(faktischen Gehalt) [que está contido] na palavra: cada indivíduo deve ser levado em
conta (achten, considerar, respeitar) enquanto representante do gênro Homem
(Mensch), socializado, e não como simples função do processo de troca. É social a
diferença entre meio e fim, acentuada de maneira decisiva por Kant, entre os sujeitos
enquanto mercadoria força de trabalho, dos quais se pode extrair valor, e os homem,
que mesmo enquanto [são] essa mercadoria permanecem sujeitos, em prol dos quais o
mecanismo global é posto em funcionamento, mecanismo que os esquece e só satisfaz
lateralmente. Sem essa perspectiva, a variante do imperativo categórico se perderia no
vazio”.50 Assim, se a Dialética negativa não desautoriza a Dialética do Aufklärung, ela a
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completa, senão corrige.51 Deixo para outro lugar o comentário mais desenvolvido que
um texto como este exigiria.
8. Alguns problemas maiores
a) Sobre a hegemonia da literatura midiática na Europa. Sem abandonar a referência
aos textos de Safatle, e, em geral, a crítica aos filósofos do inumano, mas tentando
generalizar um pouco, vou tratar de três pontos em conexão com as questões que
levantamos até aqui. Esses problemas são: a) o do caráter geral dos escritos de autores
como Badiou, Zizek e outros, e, mais do que isto, o do que poderia significar o relativo
prestígio de que goza, no mundo, esse tipo de autor e de literatura; b) a questão do
humanismo e do anti-humanismo, em suas conexões com o discurso dialético, tomada
agora em forma mais geral, e incorporando alguns elementos que não vimos até aqui.;
c) o problema político, em particular o do que deveria fazer hoje a esquerda.
No meu entender, personagens como Zizek ou Badiou52 representam um fenômeno
relativamente novo, e de significação social - ou sociológica - considerável.
De fato, de uns trinta anos para cá, constitui-se na Europa uma literatura teórica - em
grande parte pseudoteórica - que se impôs ao grande público, e que, em boa medida,
veio ocupar o lugar do que se faz (ou fazia) de mais sério em matéria de teoria, e de
filosofia em particular. Se eu quiser apelar para a minha experiência vivida - que, claro,
pode sempre ser ilusória - quando vim pela primeira vez à França, nos anos 1960, as
livrarias exibiam textos de grandes autores (Sartre, Merleau-Ponty etc) no setor de
filosofia. Passados uns vinte anos, a coisa mudou de figura. Vendem-se grandes
autores, mas o que se exibe de maneira mais imediata ao público são figuras midiáticas
de um tipo característico. Embora eles não sejam de forma alguma ignorantes ou pouco
informados, seus trabalhos não resistem a um exame mais rigoroso. São textos de brilho
fácil, e de grande efeito, não no melhor sentido da expressão. E além de muito
presentes na mídia, esses autores escrevem e publicam muito. São autores de sessenta
livros.
Se as duas figuras de que se tratou nesse artigo se situam à esquerda da esquerda, a
meu ver elas fazem parte de um gênero de literatura, globalmente de esquerda, mas
compondo um leque de posições, que vai da extrema-esquerda (da esquerda) até a
direita-da-esquerda, comportando outras nuances, eventualmente uma variante
libertária. Bernard-Henri Levy - pelo menos enquanto autor de livros como O testamento
de Deus -, e, com ele, os chamados “novos filósofos” que brilharam nos anos 1970 e
1980, fazem parte dessa família, e foram os seus primeiros representantes, sua primeira
aparição. Nela, eles representaram, e ainda representam, a direita-da-esquerda. Zizek
e Badiou, seus opostos têm mais coisas em comum com eles do que se poderia pensar:
Zizek e Badiou são, na mesma família, a extrema-esquerda (da esquerda). É provável
que alguém como Michel Onfray deva ser incluído no mesmo gênero (reservo em parte
o meu juízo, porque o li muito pouco): se vale a hipótese, ele encarna a variante
libertária, ou pseudolibertária. Em relação a todos eles, acho que deve valer a norma
geral. Não se trata de excluí-los, de fazer silêncio sobre tudo o que escrevem - deve-se
citá-los, evidentemente, se se encontrar nos seus escritos passagens que merecem ser
citadas -, mas, antes de mais nada é preciso prestar atenção ao gênero sociológico a
que eles pertencem, e pelo mesmo movimento, ficar atento ao que vale - ou não vale a sua produção teórica. Não posso examinar aqui em detalhe esse movimento,
simplesmente chamo atenção para um fenômeno que me parece novo.
Duas palavras apenas para o que esse fenômeno pode significar para nós; nós que, se
aparentemente já não fazemos parte do mundo subdesenvolvido, pertencemos, de
qualquer modo, ao bloco dos chamados emergentes. No interior da situação brasileira,
penso em particular no mundo universitário, privilegiando o caso da filosofia. Até aqui,
fomos muito tributários do mundo europeu, o que teve aspectos positivos e negativos.
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Positivos: aprendemos muito com eles em matéria de rigor de leitura e outras coisas. O
negativo foi a atitude de hiper-valorização do que faziam os europeus, o culto do
professor europeu, que teve e tem inconvenientes maiores. Mas, até certo momento, a
produção europeia nos oferecia: 1) o pensamento dos grandes autores; 2) a literatura
universitária, por exemplo, os livros de história da filosofia, literatura honesta, útil,
mesmo se, frequentemente, sem grandes voos.
Com o tempo, eu não diria que surgiram grandes autores no Brasil, mas diria sim que,
pouco a pouco, a produção nacional foi se alçando, em certos domínios, ao nível dos
europeus, e em alguns casos os ultrapassou. Frequentemente, nosso autores e
universitários não se dão muito conta disso, e professam um respeito um pouco
excessivo em relação à produção europeia. Mas isso não tem maior inconveniente. Mais
tarde ou mais cedo, eles tomarão consciência de que o que se faz lá neste ou naquele
setor, não é melhor do que o que se faz aqui. (Claro que globalmente ainda subsistem
importantes diferenças.)
Ora, é nesse contexto que surge o fenômeno do aluvião midiático. E aí o perigo é
evidente. Se não nos dermos conta de que apareceu uma coisa nova, contra a qual
devemos ter bem alertas as nossas antenas críticas, corremos um risco real de
retrocesso. Esse risco existe no pensamento europeu e mundial, mas no nosso caso
ele é sobredeterminado pela tradição de respeito, e de respeito excessivo, pelo que se
faz fora. Nesse sentido, ter consciência de que até aqui escapamos dessa onda e de
que, sob certo aspecto, estamos melhor armados do que eles, é simplesmente urgente.
A atitude contrária, que consiste em recolher sem crítica o conjunto da produção
europeia, juntando o pior e o melhor - o que resta de pensadores mais a melhor
produção universitária de um lado, e de outro a literatura dos autores de sessenta livros
- é propriamente suicida. Aproveitemos a distância de que estamos dos grandes centros
- distância, repito, que é um fator ao mesmo tempo negativo e positivo - mais o fato
importante de que há, entre nós, um germe de história intelectual com alguma
autonomia, para mobilizar as forças críticas diante do que é, um pouco, um fenômeno
de decadência do pensamento europeu. A nossa fraqueza de subdesenvolvidos ou de
emergentes pode ser força.
Castoriadis escreveu, no momento em que surgiu a literatura dos novos filósofos, que
“a presença efetiva [da] verdade” (...) era “arruinada tanto pelo totalitarismo como pela
impostura publicitária”. A “impostura publicitária” era o que ofereciam os “novos
filósofos”. E ele continuava: “Mais insidiosa, a impostura publicitária, não é, a longo
prazo, menos perigosa do que a impostura totalitária. Por meios diferentes, uma e outra
destroem a existência de um espaço público de pensamento, de confronto, de crítica
recíproca. De resto, a distância entre os dois não é tão grande, e os procedimentos
utilizados são frequentemente os mesmos”. Por outras palavras, comentando O
testamento de Deus de B.-H. Levy - o texto de Castoriadis sucede a uma crítica do
mesmo livro por Pierre Vidal-Naquet - o que Castoriadis diz (em 1979) é que ficamos
entre a violência midiática de tipo publicitário e o discurso totalitário; mas que no fundo
os dois fenômenos convergem. O diagnóstico de Castoriadis, se revelou,
infelizmente, mais do que verdadeiro: premonitório. Com uma diferença. Hoje não
temos mais a alternativa, ou impostura midiática publicitária ou discurso pró-totalitário,
mesmo se convergentes. Com Badiou e principalmente Zizek - de minha parte, eu não
hesitaria em dizer (para as comprovar essa tese, ver também os meus artigos) - temos
impostura midiático-publicitária mais discurso pró-totalitário. Tudo numa mercadoria só.
A alternativa virou conjunção. O fenômeno é muito sério e mereceria ser estudado mais
de perto.
b) Sobre humanismo, anti-humanismo e dialética. Esses foram temas centrais desse
texto. Porém conviria dizer alguma coisa mais geral sobre os dois. Onde está o erro ou
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o sofisma da moda do inumano? Talvez se pudesse resumir a dificuldade (ou o engodo)
dizendo que se o inumano, claro, existe, isto não significa que devamos assumir o
inumano. Entenda-se assumir plenamente, isto é, em linguagem mais técnica pôr o
inumano. Diferentemente, levar em conta o inumano (já explico - ou volto a explicar - o
que isso significa) é não só válido, mas essencial. Pôr o inumano é um desastre, teórico
e prático.
O que se pode e deve fazer com o inumano? Digamos que há dois (ou três) níveis em
que o inumano aparece, mas nesses dois (ou três) casos ele não deve ser posto, ou
plenamente posto. Por um lado, ele está presente já no quadro da crítica clássica, isto
é, da crítica marxista. Aí ele aparece afetado pela supressão (Aufhebung), ou seja, sob
figura da supressão (aufheben) do humano (de forma alguma afetado pela simples
negação do humano). Sua presença negada se impõe, dada a interversão invitável
do humano no interior de um campo semântico e prático de inumanidade (
a supressão do humano bloqueia essa interversão). Esse humano negado - é fácil ver é o da violência como contra-violência.53 Até aqui, a crítica clássica. Para além dela, e
também para além do caso da sublimação pela arte e pelo jogo (aqui reaparece
a negação, mas sob outra forma), o inumano surge propriamente como limite do
humano ou como um lado, sem dúvida irredutível, mas ao mesmo não mais do
que parcial da condição humana. O deslizamento em direção ao inumano é uma
possibilidade inscrita no homem, mas não esgota nem define a sua essência. “Levar em
conta o inumano” remete a uma crítica não anti-humanista do humanismo, crítica da
visão idílica da maioria dos humanismos que não vêem esse lado negativo senão como
deformação de uma natureza humana - que se supõe essencialmente boa - pelo peso
das condições sociais. (A psicanálise, como se sabe, contribuiu muito para a crítica
dessas ilusões, que, em boa medida, estão presentes na visão marxiana das coisas.
Mas o passo essencial nessa direção foi dado, no interior do pensamento de
esquerda pelo menos, por Frankfurt). A natureza humana contém várias possibilidades,
e hoje é evidente que o lado da agressividade e da violência não será simplesmente
erradicado - embora possa ser muito neutralizado (aqui não apenas no sentido
da sublimação pela arte ou pelo jogo) - se as condições sociais mudarem. Mas a lição
que se tira daí não é a de que é preciso construir uma filosofia fundada no inumano, e
sim de que é preciso renunciar a ideias como por exemplo a da sociedade transparente,
que estava no fundo do projeto marxiano.54 Mas enfim, tudo isso posto, a assunção do
inumano, pelos autores à la mode é, de qualquer modo, simplesmente uma inépcia. E
uma inépcia que tem algo a ver, entre outras coisas, sem dúvida, com a sua
incapacidade em investir a dialética. O anti-humanismo é um dogmatismo, no sentido
em que esse último termo indica o oposto ao pensamento dialético. A propósito desses
problemas, gostaria de lembrar a contribuição de um autor, a que já me referi, autor que
não está ligado diretamente à tradição dialética, mas que diz o essencial, no plano do
conteúdo, mas também, à sua maneira, no da forma (por forma entendo sua orientação
em termos da lógica do discurso): Castoriadis. Uma das coisas mais interessantes no
pensamento de Castoriadis é que, precisamente, se ele não faz nenhuma concessão
às modas do inumano e do anti-humano, nem por isso reza pela cartilha do
humanismo. Veja-se o que ele escreve sobre as ilusões relativas à natureza
humana (ilusões professadas pelo que se caracteriza em geral como humanismo): “[A
psiquê] é forçada a abandonar - ou, antes, a enterrar - o que para ela se identifica ao
sentido em troca da possibilidade (da quase necessidade) de interiorizar e investir o que
a sociedade lhe oferece à guisa de sentido: as significações imaginárias sociais. Mas
isso quer dizer também que, a partir desse momento, a psiquê é habitada por uma
irradicável negatividade,contra a sociedade, contra os outros, contra a realidade, contra
essa máscara social, ela mesma, que a obrigaram a vestir - isto é, contra ela mesma
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como pessoa social. De onde o caráter não erradicável no nível do núcleo duro psíquico,
do ódio, das tendências agressivas e destruidores e/ou de um masoquismo
fundamental. Até aqui as instituições sociais afrontaram esse problema criando
derivativos intra ou extrasociais, como a competição e a guerra. Pode-se e deve-se
encontrar outras vias, mais humanas, para realizar essa função. Mas jamais se deveria
supor um ser humano naturalmente bom, somente corrompido pelas influências
perniciosas da sociedade - ilusão catastrófica partilhada pelos anarquistas, pelas
feministas, e por diversos militantes radicais contemporâneos e certos psicoterapeutas.
Temos razões (nous sommes fondés) para lutar por uma mudança de sociedade, por
instituições verdadeiramente democráticas, para expulsar a produção e a economia do
lugar central e dominante que elas vieram a ocupar no mundo contemporâneo, por uma
educação orientada para a autonomia e não somente para a aquisição de competências
profissionais. Mas é preciso olhar de frente a realidade - aqui, fundamentalmente, a
realidade psíquica: uma sociedade muito mais humana é possível e desejável, mas um
ser humano angélico não é nem uma coisa nem outra [nem possível, nem desejável,
RF]”.55 E, entretanto, Castoriadis não assume de forma alguma o inumano, e é um
crítico radical - mas não dogmático - do lacanismo. Na discussão sobre a psicanálise, a
posição de Castoriadis é notável, porque ao contrário do que ocorre na literatura
midiática de extrema-esquerda, ele rejeita tanto a psicanálise adaptativa quanto o
lacanismo (sem deixar de reconhecer os méritos que tem - ou teve - este último). Essa
mensagem, já disse, vale pelo conteúdo e também pela forma (lógica). Se Castoriadis
não vem de uma tradição dialética, ele não se perde num polo ilusório por causa da
recusa do outro. Acho que, num artigo sobre um autor tão receptivo à crítica de um dos
lados da servidão (crítica unilateral, que por isso mesmo, se cristaliza em ideologia a
serviço do outro lado), o seguinte texto de Castoriadis merece uma longa citação:
“Desde alguns anos, há uma conversa (on bavarde)na França sobre o desejo do
analista. Mas, o ‘desejo do analista’, pouco importa (on s‘en moque). O que importa - e
que essas falações visam ocultar - é a visada, a vontade, o projeto do analista. É falso
e mistificador dizer que o analista não quer nada para o seu paciente(...) Claro, ele
não quer isto ou aquilo (...) Mas ele quer que o paciente se desaliene, que ele se
automodifique, sabendo, tanto quanto é possível, que ele transforma a relação entre o
seu inconsciente e o seu consciente, que ele leva aquele à expressão e este não
ao domínio (maîtrise), mas à lucidez e à atividade (...) Desse ponto de vista
Glover/Nacht [psicanalistas conservadores, RF] e Lacan é a mesma coisa (c‘est blanc
bonnet et bonnet blanc).Os dois [Lacan, de um lado, Glover e Nacht, de outro, RF]
funcionam e só podem funcionar juntos, como peças complementares do sistema da
época. O que escapa ao equivalente psicanalítico do cretinismo burocrático mascarado
sob a tecnicidade e o saber do des-falar (dé-parler) e do des-ser (dés-être),mesmo se,
e principalmente, quando se mascaram por trás da cientificidade, a estrutura,
o matema e o blefe grotesco (abismos de ignorância não por acaso - à juste titre presupostos nos ouvintes!) de uma álgebra e de uma topologia do inconsciente: mesmo
e principalmente quando eles têm a coragem (le front) (supremo desafio perverso) de
falar de ética da psicanálise”.56 Está tudo aí.
c) O problema político.O terceiro ponto que eu gostaria de desenvolver é o problema
político. Volto aqui, um momento, ao texto da polêmica com Safatle (de que me ocuparei
ainda, no tópico final), mas só como um ponto de partida. Safatle escreve: “Em dado
momento (...) ele [eu, RF] diz, a respeito de minha defesa da importância de
compreender o que esteve em jogo nos projetos estéticos e políticos vinculados à
temática do ‘homem novo’ (...): [Safatle cita o meu texto, RF:] “Falta a Safatle como aos
seus modelos um mínimo de consciência das tendências à regressão histórica, que
emergem frequentemente dos projetos escatológicos de ‘salto’ no futuro”. Eu [Safatle]
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diria, de minha parte, que falta a Fausto um mínimo de consciência das tendências à
regressão histórica que emergem dos projetos de defesa dos limites atuais de nossa
democracia parlamentar. Ou seja, há simplesmente uma incapacidade de compreender
como regressões podem ocorrer nas estruturas políticas vinculadas a processos de
racionalização social”. Aqui voltamos ao tema central do meu artigo
(“Esquerda/direita...”). Mas em resposta a Safatle, posso acrescentar o seguinte. Como
escrevi no início deste artigo, o movimento socialista se dividiu em duas tendências; e
essa divisão deve ser o ponto de partida de toda crítica ou balanço da esquerda. Em
linhas gerais, pode-se dizer que nenhum dos dois ramos produziu um bom resultado. O
lado comunista deu em estados autoritários, depois em estados totalitários, e, em
seguida à crise, em Estados híbridos (esses verdadeiros ornitorrincos) capitalistasburocáticos ou totalitários-capitalistas. Esse processo teve como resultante a
desmoralização da ideia de socialismo. E o outro lado? A social-democracia teve o
grande mérito de defender a democracia, mas a sua história está marcada por erros e
também por crimes. Começa com o apoio à política nacionalista durante a primeira
guerra mundial, anos depois se perde em socialismos colonialistas (Guy Mollet), ou
favoráveis às aventuras da direita americana (Blair) além de pôr em prática uma política
econômica muito próxima da dos neoliberais (idem, entre outros). A acrescentar que a
social-democracia professou uma ideologia produtivista, mesmo se, em geral,
relativamente progressista em termos culturais. Mas, apesar de tudo, o balanço da
social-democracia é historicamente menos desastroso, pelo menos se considerarmos
as suas grandes figuras (Kautsky erra muito no início da guerra, porém logo abandona
o velho partido, e forma, com outros, um partido social-democrata independente; o
socialismo nórdico teve uma política independente [o que talvez tenha custado a vida a
Olaf Palm]; a política de Blum teve os seus erros, mas eles não tiveram o caráter
desastroso do conjunto da política de Guy Mollet ou de Blair). Do lado comunista, o que
houve de positivo deve ser buscado nos seus dissidentes, e antes dos anos 1920:
essencialmente no jovem Trotski antibolchevique, e em Rosa Luxemburgo (cf. o
meu scriptum). Entretanto, é verdade que, hoje, no estado em que se encontra, a socialdemocracia, pelo menos a oficial, é sinônimo de bloqueio. Bloqueio e regressão. Mas
isso não significa que devamos fazer concessões ao lado comunista ou
neocomunista. É preciso reunir ao mesmo tempo um grande radicalismo no plano
econômico e social, com um máximo de aspiração democrática. De fato, o problema
político, hoje, é o de que, cada vez que se pretende radicalizar a política da esquerda,
afloram modelos autocráticos. Nesse sentido, a evocação do nome de Mélenchon,57 por
Safatle, é um engano. Não que Mélenchon não tenha méritos. Eles se revelaram
principalmente durante a campanha eleitoral para a presidência da França. O seu
discurso radical arejou a fala excessivamente contida do candidato vitorioso. Mas as
posições de Mélenchon são duvidosas no plano das liberdades. Toma posição contra
os dissidentes cubanos no parlamento europeu, defende a China na questão do Tibet,
vai à Venezuela participar da campanha do seu amigo Chávez58 etc etc. Esse modelo
não serve. Não só ele é insuficiente no plano teórico e político, mas em termos práticos,
pelo menos na Europa, é inviável. Ninguém confia em partidários de Castro ou de
Chávez. E com razão. Assim, as posições políticas de Safatle são no fundo
excessivamente clássicas. Precisamos de uma visada que é relativamente nova: a união
do radicalismo e da democracia. Difícil? Sim, mas não impossível.
Não é aqui o lugar de apresentar programas, mas como é urgente pôr as cartas na
mesa, indiquemos as grandes linhas do que, a meu ver, seria preciso fazer: no plano
econômico e social, é necessário, sem dúvida, insistir na nacionalização dos bancos,
dos serviços públicos, da indústria farmacêutica, e, se houver, da indústria de guerra;
no desenvolvimento da economia cooperativa, na cogestão, na liquidação de pelo
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menos as piores formas de despotismo de indústria (é uma ilusão pensar que opressão
no interior do lugar e do processo de trabalho pertence ao passado); projeto ecológico
coerente: abandono do nuclear, programa de redução drástica das emissões de CO2;
democracia, a mais ampla, representativa sim, mas combinada com formas de
participação direta, incluindo consultas à população sobre as questões mais
importantes; em geral, esforço para alterar o ethos das sociedades existentes criando
condições “para que se possa respirar” melhor, nos dois sentidos da expressão.
9. Concluindo
Concluindo, volto ainda uma vez, e mais de perto, ao pensamento e ao livro de Safatle.
Que ele seja ou não partidário de Zizek e Badiou isto é, que ele seja ou não
especificamente badiouista ou zizekiano, não é, exatamente, o mais importante. O
essencial é que ele professa uma filosofia do inumano. Isso é explícito,59 e nesse sentido
suas ideias pertencem genericamente ao universo de Zizek e Badiou.60
Retomemos - para terminar - alguns pontos. Começando pelo mantra da “contagem dos
mortos”. Como disse no início, Safatle pensa na contagem, não nos mortos.61 Quem diz
isso, finalmente não mede tudo o que significa esses mortos para o balanço da esquerda
no século XX. O argumento é absurdo: porque não se sabe exatamente se foram 30 ou
35 milhões os mortos, por exemplo, do “grande salto para a frente (!)”, de Mao, o
problema é diluido (“seriam 50, 100...”, diz Safatle, fazendo uso de uma ironia bem
duvidosa em se tratando dessa matéria). Isso não é sério. Houve milhões e milhões de
mortos em nome do socialismo. Apresentar tudo isso como uma questão de “contagem
dos mortos”, vai junto com a ideia de que coisas como o “grande salto para a frente”
foram tentativas no caminho da realização do socialismo (essa formulação ele pelo
menos já endossou). Para mim, são massacres não tentativas. Quanto ao argumento
de que do lado de lá não foi melhor, seria preciso lembrar: o movimento socialista não
foi inventado para empatar com o capitalismo ou com formas que resultam da sua
decomposição. Se nos tranquilizarmos com o argumento de que os outros também
mataram milhões, é a natureza do projeto socialista de emancipação que se esvai.
O núcleo problemático de tudo isso é uma filosofia que invoca o inumano. A tese
fundamental dessa filosofia - sem dúvida numa forma radical - está na Ética de Badiou.
A espécie humana, em si mesma, não teria mais dignidade do que, digamos, uma
espécie de insetos (Cf. a Ética de Badiou62 ). De fato, se milhões de insetos são
sacrificados, importa pouco. Sem dúvida, estabelecida essa igualização, Badiou faz
valer em seguida o que, na realidade, são exceções, os chamados “eventos” (situações
em que o homem se infinitiza). A revolução francesa, Galileu, a música de Mozart, o
amor, e.... a revolução cultural chinesa...63 Não vou responsabilizar Safatle
pelas fórmulas de Badiou (pela espécie de filosofia do inumano que Badiou encarna,
embora à releitura de certas passagens de Grande Hotel Abismo..., eu já tenha as
minhas dúvidas), mas genericamente, Safatle professa a mesma filosofia do inumano.
E, apesar das críticas pontuais, professa também a mesma atitude global em relação à
experiência comunista do século XX.
Dir-se-á que Safatle dá alguns passos, alguns deles desde há muito tempo. Ao que
parece, esses passos tendem a se tornar mais frequentes.64 Safatle não reza pela
cartilha castrista (nem chavista, como já vimos) o que é um mérito. Além disso, é um
fato, permite-se ensaiar alguns caminhos críticos. Diria mesmo, como já disse, que seu
livro está no limite do ecletismo. Numa discussão pública, com dois outros universitários,
a respeito de livros de Zizek e Badiou, ele chegou a afirmar que seria preciso pensar
“num Estado justo, que respeitasse a liberdade e a igualdade” (isso depoisde uma
intervenção genérica em que voltava ao mantra da “contagem dos mortos” e recorria ao
argumento casuístico da “ideia que leva séculos a se realizar”, argumento que rediscuto
em seguida, para terminar). Ora, a ideia de “Estado justo, respeitoso da igualdade e da
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liberdade” é compatível com o conjunto das teses de Safatle? No plano filosófico e
antropológico, ele quer o “inumano”, “o homem novo”, e cultiva “o obscuro desejo de
nos livrarmos de nós mesmos” (ETDN, p. 64), no plano político tem uma posição não
mais do que reformista em relação à experiência comunista do século XX, além de não
perder ocasião para reafirmar (mesmo se, em geral, à sua maneira oblíqua) o seu juízo
essencialmente positivo em relação ao leninismo. Se a tese da necessidade de
conquistar o Estado que Safatle afirmou no mesmo contexto é, sem dúvida, compatível
com o projeto comunista e leninista (e mais do que isso, lhe é inerente), a ideia de
Estado justo, enunciada naqueles termos, não o é, certamente. O único Estado justo
para Lenin é a ditatura do proletário, cujo forte não é a defesa da liberdade. Safatle não
se preocupa, parece, com tal contradição. Ele continua utilizando argumentos do
seguinte tipo, como resposta à pergunta o “que significou o século XX?” (pergunta que
ele introduz a partir de Badiou, o campeão da “ideia do comunismo”): o republicanismo
no século XIII era uma ideia abstrata, e aparentemente irrealizável. Hoje todo mundo o
aceita. Foram necessários muitos séculos e muitas vicissitudes, para que ele se
realizasse. É o que teria acontecido com a ideia ... (que ideia? a ideia de
esquerda do século XX, “século do advento da outra humanidade”, como diz Badiou: só
pode se tratar da ideia comunista). Muito bem. Só que o republicanismo não foi a única
ideia política dos séculos que nos precederam. Houve muitas outras ideias, por
exemplo, movimentos messiânicos, que de algum modo concorriam com ele, e que não
se realizaram. Inversamente, o comunismo não foi a única ideia na história do socialismo
e da emancipação. Na realidade, ele foi uma tendência. E sob a sua forma leninista uma
forma muito específica, embora viesse a ser a forma vitoriosa. Mas Safatle tem uma
visão monista da história. Se, para ele, a ideia comunista talvez não envolvesse todo o
projeto de emancipação, certamente o representava bem, e portanto, um dia teria de se
efetuar. E se, pelo contrário, ela fosse uma variante, e uma variante que se revelou
desastrosa, em boa parte uma excrescência, do grande movimento de emancipação? A
esquerda que não teme dizer o seu nome não discute o que teria de discutir: o
comunismo, em particular em sua forma dominante, o leninismo (suas origens, seu
significado). Para um livro que pretende recolocar a esquerda sobre os seus princípios
- já disse, e repito, concluindo - isso é muito insuficiente e perigoso. E se o livro, sob
certo aspecto, é um avanço, em relação ao que Safatle publicou antes, sob outro, ele
não só não avança, mas até recua, porque, conservando os mesmos princípios, produz
ainda mais ambiguidade. O fato de que ele multiplique as explicações e concessões
(não só nesse livro, também, por exemplo, em Grande Hotel Abismo...65 ) não elimina o
fundamental. O mal já está feito. Para a prova disto, ver o número citado da revista
de cultura, em suas resenhas dos livros dos dois autores, e not least o próprio Grande
Hotel Abismo..., Safatle e seus amigos abriram as portas para que a filosofia e a política
do inumano (na figura da filosofia e a política dos dois compadres) penetrassem
amplamente entre nós, ganhassem legitimação e direito de cidade. Triste resultado.
Um livro em torno da situação atual da esquerda - devo dizer que foi o que tentei no
meu artigo - deve fazer coisa bem diferente do que pretendeu Safatle. Claro que é
preciso reafirmar o tema da igualdade. Mas: 1) afirmá-la a partir de uma discussão
profunda, autocrítica, e pondo todas as cartas na mesa, da questão do totalitarismo e
do destino da esquerda no século XX. Tal atitude não implica em masoquismo, nem é
defensiva. Mas ela tem de ser clara: o claro-escuro do lado bom e do lado ruim do
comunismo, não basta nem serve; 2) dando todo o peso que merece à questão
ecológica. Na realidade, estamos à beira de uma catástrofe (se isso é “catastrofismo”,
eu reivindico o catastrofismo). O que não serve é a esquerda se limitar a reafirmar seus
princípios igualitaristas, e denunciar - como Safatle sempre fez - os movimentos verdes.
Se estes são frequentemente decepcionantes, não é verdade que, na Europa, pelo
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menos, eles tenham se ligado à direita. Por outro lado, mesmo sob forma capitalista, não
tenho medo de dizer, fenômenos como o abandono do nuclear (veremos em que dará
o projeto de redução também das emissões de CO2) pela Alemanha, são fatos positivos.
Afinal é o destino da vida humana no planeta que está em jogo, e a esquerda não pode
ser indiferente a isso. 3) continuando a pôr em primeiro plano as lutas em torno das
diferenças, as quais estão na ordem do dia, com o recrudescimento dos
fundamentalismos antifeministas e com as mobilizações contra os direitos dos
homossexuais (França). A esquerda tem de continuar a se abrir, e muito, para esses
problemas. Enfim, precisamos de uma esquerda que afirme princípios, é claro. Mas
esses princípios são hoje bem mais do que o da igualdade (de resto, já a ideia clássica
continha a crítica da opressão, inclusive dentro da fábrica). A propósito, há certa verdade
em que não se deve abrir mão de certas coisas, e há também verdade na ideia de que
se deve aceitar riscos. Mas o risco a aceitar não é o do terror zizekiano (aliás, para
Zizek, não é risco, é benção) nem o das gracinhas da chamada revolução cultural
chinesa, tão apreciada por Badiou. O risco que a esquerda deve aceitar é o da quebra
do consenso e o da derrota eleitoral. O que significa: ela deve se dispor a tomar medidas
radicais, por exemplo, uma verdadeira reforma fiscal, uma verdadeira conversão
energética, um verdadeiro progresso democrático etc, aceitando a possibilidade de
perder eleições, e com elas, o poder. Diga-se de passagem, o medo de quebrar o
consenso - medo que se mostrou desastroso, pois levou precisamente ao resultado
contrário ao que se visava - mostrou bem os limites da política do atual governo
socialista francês. Mas a solução, já indiquei, também não está no estilo e nas propostas
da extrema esquerda. Radicalismo e democracia devem andar juntos.
O aceno democratizante no plano da política cotidiana, que emerge aqui e ali no
discurso de Safatle, acabará por romper a carapaça, isto é, sua filosofia anti-humanista
e sua “grande política” que não se dispõe a fazer uma crítica radical do comunismo?
Difícil saber. Por ora, ficamos a meio caminho; a mensagem é pelo menos muito
ambígua. Divulgada pelo impressionante aparelho midiático de que o autor dispõe,
estou convencido de que essa mensagem, em sua forma atual, e, mais do que isso, em
suas bases teóricas atuais, representa menos um avanço do que um obstáculo para um
balanço sério da esquerda (e a fortiori da esquerda no Brasil). Sem dúvida,
nela desponta um lado realista e quase-democrático. Encore un effort....
(Com agradecimentos a Ricardo Crissiuma e Mônica Stival. Sem responsabilidade)
abril/maio de 2013

Referências
¹ Vladimir Safatle, A Esquerda que não teme dizer seu nome, São Paulo, Três Estrelas, 2012. Abreviarei por ETDN.
A intervenção de Safatle se encontra em www.revistacult.uol.com.br, “Vladimir Safatle rebate à crítica de Ruy
Fausto’. O meu “Direita/ Esquerda...” saiu nos números 3, 4 e 5 desta revista (respectivamente, junho de 2011,
janeiro de 2012 e outubro de 2012; o postcriptum está neste último número).
En passant, observação de ordem técnica sobre nossos textos em linha. Descubro que muitos leitores se
atrapalham com o uso das notas de fevereiro. É preciso clicar sobre o número da nota no texto, o que faz aparecer,
no alto, nas notas, o conteúdo da nota em questão. Terminada a leitura da nota, deve-se clicar no número da
nota nas notas. Ela nos reconduz ao texto. No alto, estará o número da nota de que partimos, e o ponto a que
havíamos chegado na leitura.
Discutível é, talvez, a atitude de Safatle para com a mídia, ou o uso, talvez excessivo, que faz dela. A meu ver,
devemos pôr limites quantitativos e qualitativos nas nossas intervenções na mídia. Mas isso é outra coisa.
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Atualmente em meu livro Outro dia, São Paulo, Perpectiva, 2010.
O fato de que, algumas vezes, houve um tom irônico nas críticas não desculpa essa atitude. Irônicos ou não, os
textos em geral terminavam fazendo balanços muito elogiosos dos autores em questão. (Aliás a farpa, ou a sua
violência, é às vezes involuntária. Aproveito a ocasião para dizer que, em um desses textos polêmicos de que fui
autor [visando os escritos de um outro colega], corrigi uma delas na publicação em livro; tratava-se de uma frase
involuntariamente infeliz, o resto assino e reafirmo). Defendo o direito à ironia: ela tem um lugar e um papel
nessas discussões e se justifica. Só é preciso evitar os excessos e, digamos, certa ironia maldosa.
Se é sem válido, examinar o conjunto dos textos de um autor, e não só um dos seus livros, no caso presente, isso
é válido a fortiori, dado o número de não-ditos que o seu livro contém. Darei alguns exemplos mais adiante.
Sem dúvida as referências de Safatle ao passado da esquerda não visam só ao comunismo, já que ele menciona,
também, pelo menos Allende, e de forma bastante elogiosa (ver ETDN, p. 56 e 56). Há também uma menção das
diferenças relativamente pequenas de salários nos países nórdicos (ETDN, p. 25). Mas o comunismo é
evidentemente a referência central. Para uma análise rigorosa do passado da esquerda, cabe - como tentei fazer
- separar a história do comunismo da história da social-democracia. Safatle começa por aí (ver ETDN, p. 11). Mas
não segue por esse caminho. Na realidade, é preciso fazer uma crítica específica a cada um desses dois “destinos“.
Cf. V. Safatle, Grande Hotel Abismo, por uma reconstrução da teoria do reconhecimento,São Paulo, WMF
Martins Fontes, 2012, p. 275. Ver S. Beckett, Worstward ho: “All of old. Nothing else ever. Ever tried. Ever failed.
No matter. Try again. Fail again. Fail better” (en linha).
Não posso analisar aqui, em detalhe, os textos de Zizek e de Badiou, a respeito. Fi-lo em parte, nos dois artigos
que publiquei a respeito deles em Fevereiro (ver Fevereiro, numeros 1 e 5),e devo continuar a fazê-lo nos próximos
artigos que consagrarei ainda aos dois personagens. Como já indiquei, nesses textos e em outros, reconstituir
a lógica desses senhores é de grande importância. Aqui me limito a citar algumas passagens, com breves
observações: “Nossa defesa das causas perdidas não nos compromete com nenhum jogo do estilo ‘toda Causa
tem primeiro de ser perdida de maneira a enxertar sua eficiência como causa’. Pelo contrario, o objetivo é deixar
para trás, com toda a violência necessária, aquilo a que Lacan ironicamente chamou de ‘narcisismo da causa
perdida’, e aceitar corajosamente a plena atualização da Causa, incluindo o risco inevitável de um desastre
catastrófico. Badiou tinha razão quando, a propósito da desintegração dos regimes comunistas, propôs a
máxima: “mieux vaut un désastre qu‘un désêtre”. Melhor um desastre da fidelidade para com o Evento, do que
um não-ser indiferente em relação ao Evento. Parafraseando a memorável frase de Beckett, à qual devo voltar
adiante muitas vezes, depois de falhar, deve-se ir para a frente e falhar melhor, enquanto a indiferença nos faz
mergulhar cada vez mais profundamente no pântano do Ser imbecil (imbecilic Being)” (Zizek, In Defense of Lost
Causes, Londres-New York, Verso, 2008, p. 7). Observe-se a ambiguidade radical do texto: Zizek não quer
“nenhum jogo do estilo ‘toda a Causa tem primeiro de ser perdida...’, quer “deixar para trás (..) com a violência
(sic) necessária (...) ‘o narcisismo da causa perdida’, mas, ao mesmo tempo, aceita a máxima badiouana de que
é melhor um “désastre do que um desêtre”, oque se insere no culto do “Evento” (“a fidelidade para com o Evento”
(!!), bla, bla, bla e mitologia), e “a aceitação do risco inevitável de um desastre catastrófico” (!). A referência a
Badiou remete ao livro Conditions: “Compreendamos que a culpabilidade da filosofia ao seguinte, que mais vale
um desastre do que um des-ser (desêtre)”.(Alain Badiou, Conditions, Paris, Seuil, 1992, p. 230, grifo do autor).
Esse discurso geral sobre o “errar melhor” ou sobre o “desastre e o des-ser” visa (entre outros) as figuras concretas
de Mao e de Lenin: “(?) isto [trata-se de um pretenso recuo de Kant em tirar todas as consequências da sua
‘revolução ética’, RF] se aplica à relação entre a Revolução Cultural Chinesa e a atual explosão do sistema
capitalista como a sua ‘verdade’: esta explosão é também o signo de que Mao recuou não tirando todas as
consequências da Revolução Cultural, isto é, que o espaço para a explosão capitalista foi aberto por este
compromisso, pelo fato de que Mao não quis empurrar até o fim, não quis guardar plena fidelidade à ideia da
Revolução Cultural. E a lição, nos dois casos, no de Kant como no de Mao, é a mesma, a saber, aquela que tiramos
do Worstward Ho de Beckett ‘Falhe de novo. Falhe melhor’”(Zizek, In Defense of Lost causes, op. cit., p. 210). Até
aqui, se trata de Mao. No seguinte texto, de Mao e de Lenin: “Lembre-se da palavra de ordem de Mao ‘de derrota
a derrota, até a vitória final’, que ecoa a divisa já citada de Beckett: “Tente de novo. Falhe de novo. Falhe melhor”.
/ Nesse sentido preciso, Lenin era um Beckettiano avant la lettre: o que ele propôs basicamente para ser feito
pelos bolcheviques, na situação desesperada do final da Guerra Civil não foi diretamente “construir o socialismo”,
mas falhar melhor do que o estado burguês ‘normal’” (id., p. 361, grifo do autor). Quaisquer que sejam as críticas
e as reservas que ele emite aqui ou lá aos feitos do socialismo totalitário e dos seus corifeus - críticas que são,
frequentemente, paradoxais, pois elas dizem o que dizem mas também o seu contrário -, o resultado final é bel e
bien certo tipo de continuidade e de justificação do passado comunista. Sobre Pol Pot, ver mais adiante.
“(...) vemos hoje um grande esforço em apagar essa história, isso quando não se trata de apenas criminalizá-la
como se as tentativas do passado em escapar das limitações da figura atual do homem devessem ser
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compreendidas, sem sua integralidade, como a simples descrição de procesos que necessariamente se realizariam
como catástrofes” (ETDN, p. 65, eu grifo). Cf. p. 63 (eu grifo): “(...) o conceito, ao tentar determinar a efetividade
(...)”, frase que, mais adiante, cito na integralidade.
Curiosamente, Safatle aponta um vezo de ex-trotskista, no que escrevo, e em consequência um impacto (embora
em forma negativa, isto é, de rejeição) do trotskismo. E faz valer a sua condição de pessoa de outra geração, que
estaria longe e acima disso tudo. Mas se há impacto do trotskismo, ou de um pensamento próximo do trotskismo,
sobre alguém (no caso, um impacto positivo, de aceitação), é sobre Safatle, não sobre mim. De fato, as ideias
dele sobre o comunismo estão bastante próximas do que eram (ou são) as posições trotskistas. O mais arcaico
de nós dois, o mais velho, se me permito dizer assim, não é aquele que parece ser?
Zizek, Vivre la fin des temps, (trad. francesa de Living in the end Times), Paris, Flammarion, 2010, p. 522 (Zizek
grifa “não foram suficientemente radicais”, “a si mesmo”, “a si mesma”).
O genocídio vira “negação abstrata”. Observo que essa expressão - e não tão curiosamente - nós mesmos, eu
mesmo usava a propósito da violência stalinista (ver o final de Marx, Lógica e Política I, (1983) ensaio 1). Só que
com duas diferenças em relação a Zizek (além do fato de não se tratar de Pol-Pot). A primeira, é que embora
caindo na esparrela dessa fórmula dialética enganosa (quando aplicada a esse caso), jamais a prolonguei em
comentários interpretativos do tipo, “eles foram insuficientemente radicais”, ou “não foram suficientemente
longe”. Fórmulas de pura demagogia midiática, destinadas a “épater”, e que mostram o quanto Zizek, esse
pseudo-crítico da mídia é, na realidade, um dos seus melhores representantes... A segunda diferença é que, se
nós falávamos, eu falava de “negação abstrata” a propósito da violência stalinista, isso ocorreu em... 1975,
quando foi escrito o ensaio em questão. Alguns poucos anos depois - ver uma entrevista de 1983, dada a um
jornal de São Paulo, reproduzida no meu livro Outra dia, op. cit; a minha ruptura com esse tipo de expressão data
na realidade de 1979/80 - eu me auto-criticava por ter usado essa fórmula. Assim, se utilizávamos, se eu utilizava
a fórmula em 1975, no final dos anos 1970 já não acreditava nisto. Quanto a Zizek, ele escreve em 2012... Para
ver como esses “pensadores” à la mode não têm nem mesmo o mérito da novidade. Trata-se de retomar uma
velho discurso “reformista” em relação ao totalitarismo, agora sob a forma de um produto altamente vendável
no mercado.
“E aqui eu gostaria de lembrar da passagem da resposta de Safatle, em que ele me tacha de infantil por
distinguir amigos de inimigos (“Este jargão amigo/inimigo parece-me, na verdade, uma maneira infantil de tratar
de tema desta natureza”). Se a terminologia é dele - tirada de Schmitt - e não minha, eu não hesitaria em dizer
que considero senão um inimigo pelo menos um adversário a combater, quem lida de forma tão irresponsável é o mínimo que se poderia dizer - com um dos grandes horrores do século (horror - circunstância agravante vindo de um campo que era, originariamente, o da esquerda). Se essa atitude de indignação diante da impostura
é infantil, francamente, prefiro não ser adulto?
Reforçando a sua temática da “tentativa” e do “errar melhor”, Safatle remete ao uso, por parte de Adorno, das
expressões de Beckett. De fato, também Adorno fala do “errar bem”, tentar de novo etc. Mas, primeiro, ele o faz
no plano da moral (ver a referência em ETDN, p. 83-84), não no plano político. E o que é mais importante: ele de
forma alguma utiliza esse tema para atenuar retrospectivamente a responsabilidade do totalitarismo de
esquerda, lido como “tentativa”. A referência a Adorno é, entretanto, bem útil, para dourar a pílula.
É verdade que ele vinha precedido de uma grande mobilização camponesa e operária, e que os operários
tenderam progressivamente a apoiar os bolcheviques, principalmente nas eleições para os sovietes locais e as
dumas locais. Mas isso não significa que as massas operárias (sem falar nas camponesas) apoiassem um
movimento em favor de um governo unipartidário em outubro. O golpe de outubro se fez certamente, sob o fundo
de uma grande mobilização, e, nesse sentido, ele foi sem dúvida um golpe sui generis, ou se se preferir, até uma
revolução, mas uma revolução imediatamente traída. Nicolas Werth, grande especialista francês da história
russa, fala, muito percucientemente, em “quiproquó de outubro”.
Já falei em linha sobre a maneira conciliadora, com que o autor se referiu, em discussão pública, à questão das
origens do Goulag e sobre a sua tentativa de reabilitar a ideia de “homem novo”. Sobre esse último ponto, só
acrescentaria, como complemento, que o “homem novo” foi também uma bandeira do fascismo mussoliniano.
Rosa Luxemburgo põe no papel a discussão sobre o bolchevismo, já em 1918? A acrescentar que o jovem Trotski
- mas também, em parte, a própria Rosa - já o fizera em 1903.
Ver ETDN, p. 45-46, “(...) conjuntos liberais de valores (direito à propriedade, afirmação do individualismo etc)
(...)”. Outros textos (cf p. 63, 67, 68) não vão, essencialmente, mais longe.
In Margem esquerda, ensaios marxista, nº 6, São Paulo, Boitempo Editorial, 2005.
Às portas da revolução - escritos de Lenin de 1917, Boitempo, 2005. A versão em português contém ainda uma
“Introdução à edição brasileira” de Zizek.
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Respectivamente Zizek, Sobre a prática e a contradição, e Virtude e terror, publicados em português pela Zahar
(2008).
“Invenção do terror que emancipa“, Estado, 11 de janeiro de 2009. Não há como não citar amplamente esse
texto (os grifos são meus): “(...) Zizek - escreve Safatle - procura estabelecer uma articulação original entre política
e teoria do sujeito (...) se trata de interrogar o sentido da ação revolucionária no interior do projeto moderno de
reconhecimento das exigências de uma subjetividade que não pode ser compreendida nos quadros normativos
do humanismo. (....) Zizek quer mostrar como os fatos decisivos da história política mundial desde a Revolução
Francesa foram animados pelo advento de uma noção de subjetividade que não podia mais ser definida através
da substancialização de atributos do ‘humano’ e cujos intereses não permitiam ser compeendidos através
da lógica utilitaristada maximização do prazer e do afastamento do desprazer. Ao contrário, a partir da
Revolução Francesa, sobe à cena polítia um subjetividade ‘inumana’ por recusar toda e qualquer figura normativa
e pedagógica do homem, por recusar de maneira ‘terrorista’ os hábitos e costumes, por não se reconhecer mais
em natureza e em determinação substancial alguma. Assim, se Zizek pode olhar para Robespierre e dizer que ‘o
passado terrorista deve ser aceita como nosso’ (...) trata-se de insistir que o verdadeiro problema político legado
desde o advento da modernidade é: como construir estruturas instiutucionais universalizantes capazes de dar
conta de exigências de reconhecimento de sujeitos não-substanciais que tendem a manifestar como pura
potência disruptiva e negativa? (...) A sagacidade de Zizek, apoiando-se aqui em reflexões de Alain Badiou,
consistiu em mostrar como essa experiência disruptiva, inscrita na essência da conduta do sujeito foi o motor da
nossa história recente. História revolucionária na qual se imbricam violência, criação, destruição, procura e que,
principalmente, não pode ser lida apenas como uma sequência de lutas pela redistruibuição da riqueza e de
generalização de direitos. Recalcar esta história, como se fosse questão de uma sucessão de catástrofes (o
comunismo, o terror, as ilusões de ruptura do modernismo, etc) como se o tempo devesse ser avaliado a partir
da contagem de mortos (...) no fundo, dirá Zizek, maneira de entificar uma política limitada pelo respeito a
princípios formais gerais que, simplesmente, não conseguem mais dar efetividade alguma ao que um dia esteve
contido na ideia de democracia. Princípios que não têm fôrça para impedir, por exemplo, processos como a
generalização do estado de exceção como prática ‘normal’ de governo. Maneira de, no limite, reduzir a política
a uma ‘assustadora reunião de homens assustados’ unidos não mais pela possibilidade de ‘reinventar a ordem
da vida cotidiana’, mas apenas pelo medo. Medo em relação ao crime, ao terrorismo, aos imigrantes, ao Estado
excessivo com seus impostos, às catástrofes ecológicas”. - Que dizer desse texto? Acho que o que se lê aí
é enorme. Politicamente, é um elogio do terror e, apesar de um parágrafo ligeiramente ambíguo que vem em
seguida, também do totalitarismo (observar o desprezo pela “contagem dos mortos”: o problema, Vladimir, não
é a “contagem”, são os mortos...). Teoricamente sou obrigado a dizer que considero isso tudo uma
salada teórica de muito mau gosto, e de consequências propriamente nefastas. O elogio do terror vem ligado à
crítica do humanismo, como se todo crítico do terror fosse humanista, humanismo que por sua vez vem, sem
mais, ligado, ao utilitarismo, à maximização do prazer etc etc,. Tudo para terminar - depois de passar pela recusa
do normativo e do “respeito a princípios formais” - pela crítica do “estado de exceção” (como se o ideal político
que se depreende desse texto não implicasse num super-Estado de exceção...). Não há, em tudo isso, uma única
frase verdadeira e, eu diria, nem uma pitada de lucidez política. Claro que a direita explorou esse texto para fazer
passar a sua própria mensagem de violência. Mas só uma inepta lógica dual do terceiro excluido se recusa criticar
um texto porque a direita também o criticou (de outro jeito). Se fosse assim, teríamos que fazer o elogio do
Stalinismo, como de resto, já vimos, Zizek o faz. Esse texto é a pior coisa que Safatle já escreveu.
Só pude obter a versão on line do número em questão, e não a versão em papel que conheço bem. Mas lá já se
encontra o suficiente, sob a assinatura de Safatle ou de seus amigos. Por exemplo: “Grosso modo, podemos dizer
que Badiou compreende muito bem que a política não pode ser guiada por exigência de realização de ideais
normativos de justiça e consenso que já estariam presentes em alguma dimensão da vida social. Pois isso nos
impede de desenvolver uma crítica mais profunda que nos permita questionar a gênese de nossos próprios ideais
de justiça e consenso. Ou seja, a crítica não pode ser apenas a comparação entre situações concretas
determinadas e normas socialmente partilhadas. Essa é, no fundo, uma crítica de juizado de pequenas causas
que se contenta em comparar normas e caso. Antes, a verdade crítica tem a força de se voltar contra nossos
próprios critérios de justiça e consenso democrático, já que ela se pergunta se nossa forma de vida não é mutilada
a ponto de se orientar por valores resultantes de distorções patológicas./ Daí porque Badiou não teme sequer
fazer a crítica da democracia parlamentar como forma mutilada de vida social que tenta esvaziar a possibilidade
de todo acontecimento radical, assim como não teme fazer a crítica da colonização da política pela ética. Pois se
trata de mostrar como a experiência contemporânea da ética é assombrada pela temática da finitude do
indivíduo, desse indivíduo exposto ao sofrimento, à morte, às catástrofes históricas das múltiplas formas de
campos de concentração. Em suma, indivíduo que deve ser primeiramente reconhecido na sua condição de vítima
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em potencial. Como se a ‘humanidade’ do homem só aparecesse quando o interrogamos na sua condição de
vítima” (Vladimir Safatle, “De que filosofia do acontecimento a esquerda precisa?”, grifos de RF).
Mesmo porque não estou absolutamente dizendo que Zizek é nulo, ou que Badiou é ignorante (este é
professor agrégé etc). Diria mesmo que, em seus primeiros livros, Zizek revela ter entendido, pelo menos a ideia
geral da Lógica,de Hegel. Por outro lado, principalmente, nos seus primeiros livros, há desenvolvimentos
discutíveis mas à sua maneira sérios, no campo da debate sobre a psicanálise; e, nos livros posteriores, há
momentos de lucidez, e elementos válidos. Mas se isso ocorre, é um pouco porque lá se encontra tudo, num
moinho sofístico cujas leis é preciso estudar. Mas o que é decisivo é a linha dominante dos textos. O lado sofístico
e irresponsável de Zizek vai se impondo em seus livros posteriores. E, no plano político, a sua mensagem (se me
permitem o oxímoro) é - e, ao que parece, sempre foi - de uma “clara ambiguidade” neototalitária. Como já
adverti o leitor, e agora dou as referências precisas, as indicações críticas que forneço aqui, devem ser
completadas, pelo que escrevi em meus artigos “A ofensiva teórica do anti-humanismo” (Fevereiro nº 1, maio de
2010) e “A teoria da história de Zizek” (Fevereiro, nº 5, outubro de 2012). Um terceiro texto, “A lógica frágil do
anti-humanismo”, versão escrita de uma conferência pronunciada em Curitiba, na Universidade Federal do
Paraná, em outubro de 2012, no quadro de um colóquio sobre a filosofia francesa contemporânea, deve sair em
livro coletivo contendo os trabalhos apresentados ao Colóquio.Tenho em preparação mais dois artigos sobre a
dupla.
Dir-se-á que me contradigo, já que no postcriptum falei de citações de Lefort, que deixam na sombra o fato de
que o núcleo do pensamento de Lefort vai contra o que pensa aquele que cita. Mas os dois efeitos podem coexistir.
No conjunto dos livros e artigos de Safatle, as referências a Lefort são excepcionais e externas, e, por isso, servem,
simplesmente, ao argumento e são como que incorporadas a este. As referências aos dois autores, que são
quantitativamente consideráveis, e em que se decalca a conceituação e a temática destes, tem o efeito contrário,
de legitimação. A contradição, se contradição existe, está, aqui, creio eu, menos na crítica do que em seu objeto.
Ela é mais objetiva do que subjetiva. Há, salvo erro, alguma coisa de razões de advogado na maneira pela qual
Safatle vai incorporando aliados aqui e ali.
Uma análise detalhada do estilo de Safatle revela coisas curiosas, que não posso deixar de registrar, em se
tratando de um autor certamente muito atento aos procedimentos midiáticos. Além da dedicatória do livro,
provavelmente não inocente, que comentei acima, é de se perguntar que função tem (ou se trata de mero
exercício gratuito?) a epígrafe (de Brecht): “Melhor morrer de vodca do que de tédio?”. “Vodca” é, salvo erro,
expressão metonímica que remete à Rússia. É à superioridade da experiência russa que a epígrafe quer destacar?
A observar, por outro lado, como o jargão teórico de Badiou e Zizek se introduz também nas entrelinhas do textos.
Por exemplo, respectivamente: “(...) um acontecimento verdadeiro não garante a sequência das suas
consequências” (ETDN, p. 74 eu grifo). Ou “A história é o processo que transforma contingências em
necessidades”(ETDN, p. 75, eu grifo).
Ver acima meu comentário sobre a referência de Safatle (ETDN, p. 83-84) à presença em Adorno do tema
beckettiano do “tentar de novo”, e sobre a função dessa referência.
Outra questiúncula. Safatle me critica por ter chamado Badiou e Zizek de “caricaturas do pós-estruturalismo“.
O problema da denominação é pouco importante, mas já que ele o levanta, eu diria o seguinte. Os autores em
questão merecem sim a denominação de “caricaturas do pós-estruturalismo”, no duplo sentido de que eles
caricaturam certos estruturalistas e macaqueiam também certos pós-estruturalistas. Para me limitar a dois
exemplos, vejam a utilização que faz Zizek de Althusser e de Deleuze em Em defesa das causas perdidas. Tratei
em parte do assunto no segundo dos meus artigos sobre Zizek e Badiou, em Fevereiro n. 5.
A esse respeito ver, principalmente, os dois primeiros capítulos de Zizek, Ils ne savent pas ce qu‘ils font,
le synthome idéologique, (trad. francesa),(s/l), Point Hors Ligne, 1990.
Assim, em certa passagem do seu posfácioàcoletânea de textos de Lenin de 1917 op. cit. p. 188, Zizek compara
a Dialética negativa de Adorno com o Materialismo e Empiro-criticismo de Lenin... Sobre os textos que
acompanham essa coletânea de escritos de Lenin e que contém uma verdadeira defesa tanto do stalinismo como
em geral dos pelotões de fuzilamento “de esquerda”, e onde Zizek tem a coragem de afirmar, ao mesmo tempo,
que a “revolução” de 17 foi necessária, entre outras coisas, para garantir a liberdade de imprensa..., permito-me
indicar a resenha que publiquei, no suplemento Mais! da Folha, em 2005 (agora, sob o título “Lenin, outubro, o
charme discreto da ortodoxia”, em meu livro A esquerda difícil, Perspectiva, 2007)).
Vê-se que proponho uma estratégia quase inversa à de Safatle, no que concerne ao tratamento a dar a certo
tipo de autor: recusa no atacado, aceitação pontual no varejo, quando e se for o caso.
São Paulo, Boitempo, 2008.
Estou utilizando fórmulas aproximadas e provisórios. Será preciso voltar ao tema.
Op. cit., p. 217.
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(Problemas da filosofia moral), editado por Thomas Schröder, Frankfurt, Suhrkamp, 2010 (1996). O volume
contém uma série de aulas de Adorno sobre a moral.
Para ficar claro que a minha crítica não vai além do que diz o texto de Safatle, seria bom indicar desde já uma
passagem que cito mais adiante in extenso, na qual Vladimir escreve com todas as letras e contra toda a
verdade que há em Adorno “uma extremamente relevante defesa do inumano” (Grande Hotel do Abismo..., op.
cit., p. 222, eu grifo).
Id, Problème der Moralphilosophie, p. 250-251.
Cf. o que Adorno escreve sobre a relação de Marx e Engels com a utopia: “[Marx e Engels] eram inimigos da
utopia, no interesse mesmo da sua realização”, (Gesammelte Schriften 6, Negative Dialektik, Frankfurt,
Suhrkamp, 1990 (1973), p. 316, Dialectique Negative, trad. francesa du grupo de tradução do Colégio de
Filosofia..., Paris, Payot, 1978, p. 252 . “Espírito do mundo e história natural. Digressão sobre Hegel, “contingência
do antagonismo?”, eu grifo). (Em mais de um passo, utilizei também a tradução brasileira: Dialética
negativa, tradução de Marco Antonio Casanova, revisão de Eduardo Soares Neves Silva, Rio de Janeiro, Zahar,
2009, aqui, p. 268). Apesar de conter o sintagma “inimigos da utopia”, a frase significa rigorosamente que Marx
e Engels, a rigor, não nem eram partidários da utopia, nem adversários dela (ou as duas coisas, ao mesmo
tempo). A frase tenta responder a uma situação em que a posição da utopia nega a utopia, e Adorno
responde, comme il faut, de maneira contraditória. O discurso de Safatle fica aquém da compreensão dessa
dialética.
Adorno, Probleme der Moralphilosophie, op. cit.,p. 261, eu grifei.
É por essa razão que inseri em epígrafe um texto de Hegel que contém um tema hegeliano recorrente, o do
caráter ilusório das leituras do discurso dialético que só enxergam um lado deste. Embora o o objetivo daquele
texto seja responder a certos críticos da dialética, e no nosso caso não se trata propriamente disso (aqui se lê
errado para endossar não para criticar - porém se erra do mesmo jeito) o texto interessa pela reafirmação do
caráter bilateral da dialética e da crítica dialética.
São Paulo, Unesp, 2005. Pelo menos em parte, o livro se situa na esteira dos escritos sobre a dialética - e também
sobre a dialética e a psicanálise - que vieram a luz no Brasil. Uma característica, confirmada pelas referências e
a bibliografia, e que é, a meu ver, uma qualidade. É importante continuar o que se começou a fazer entre nós.. Devo dizer, por outro lado, que, em Grande Hotel Abismo..., op. cit., p. 189, Safatle cita honestamente uma
passagem de um dos meus textos que implica numa mise en question das suas teses.
Safatle, “Para cada um, o seu perverso, dizia Lenin”, Estado, 29 de junho de 2008. Esse texto é uma resenha
bastante crítica do livro de Elisabeth roudinesco A parte obscura de nós mesmos - uma história dos
perversos (Zahar, 2008). Para o desenvolvimento do tema, ver o capítulo 4 (Parte II) de A paixão do negativo..., op.
cit..
Ver A paixão do negativo, op. cit.,161.
Sem discutir os méritos ou os defeitos deste livro, é claro que, nele, Roudinesco não reza pela cartilha de Lacan
(“nada menos lacaniano”, escreve Safatle). Pecado grave. Quando a autora diz que o modelo comunista não
cessou de estimular “o gozo do mal”, Safatle observa que “o senador Mc Carthy não teria dito outra coisa”.
Kant‘s Werke, ed. da Academia de Ciências Real Prussiana, Berlim, 1911, p. 436, Oeuvres Philosophiques
II, Gallimard, Pléiade, p. 303.
Adorno, Gesammelte Schriften, v. 3, Horkheimer e Adorno, Dialektik der Aufklärung, philosophishe Fragmente,
1984 (1944), Frankfurt am Main, Suhrkamp, p. 108. Dialética do Esclarecimento, tradução de Guido Antonio de
Almeida, Rio de Janeiro, Zahar, 1985, p. 88 (modifiquei a tradução, eu grifo).
Há uma literatura crítica abundante sobre o problema das diversas formulações do imperativo, que, de resto,
são bem mais do que três. Consultei a respeito principalmente os clássicos H.J. Paton, The Categorical Imperativa,
A study in Kant‘s Morality, (New York, Hutchison‘s Un. Library, e Tiptree, Essex, The Anchor Press, 1946), D.
Ross, Kant‘s Ethical Theory, A commentary on the Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Oxford at the
Clarendon Press, 1962 (1954) e Victor Delbos, La Philosophie Pratique de Kant, Paris, Félix Alcan, 1905. É verdade
que em Crítica da razão prática só há uma formulação geral do imperativo que se aparenta mais de perto com a
terceira. No texto dos Grundlegung que se segue à imputação respectiva da forma, da matéria e
da determinação completa (Kant‘s Werke, op. cit., IV, p. 436-437, Oeuvres Philosophiques II, op. cit., p. 306), a
cada uma das três fórmulas que ele havia apresentado, Kant parece privilegiar, num primeiro momento, a terceira
e, depois, a primeira. Porém a terceira corresponde à “totalidade do sistema”, e, além disso, ele escreve pouco
antes “que as três maneiras (...) de representar o princípio da moralidade não são no fundo (im Grunde) mais do
que várias fórmulas de uma só e mesma lei (eben desselben Gesetzes), cada uma das quais reune em si e por si
mesma (von selbst in sich) as duas outras” (W. IV, 436, Oeuv., 306).
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Safatle aflora o tema kantiano dos meios e fins, mas para criticá-lo. Há um momento em Grande Hotel
Abismo... (p. 287) que exige um comentário. Safatle comenta passagens dos Problemas de filosofia moral,de
Adorno,que tratam da questão da tortura. Depois de citar Adorno, que por sua vez se refere a Brecht, a propósito
do “impulso imanente ao comportamento moral, a pura angústia física e o sentimento de solidariedade [para
com] os corpos torturáveis”, Safatle continua: “(...) o que podem ser os fins do outro a não ser uma projeção das
estruturas dos meus fins? (...) o que deve ser o outro para que eu o reconheça como tendo fins em si mesmo? Por
outro lado, o imperativo de não tratar o outro como meio para a realização dos meus interesses é contraditório
pois simplesmente inviabilizaria toda e qualquer relação humana. Em alguma dimensão o outro é sempre meio
para a obtenção de algum interesse (nem que esse interesse seja segurança, necessidade de fato,
reconhecimento. Vale a pena lembrar que nem sempre é degradante ser o instrumento do outro” (eu grifo).
Safatle está resumindo alguém nesse texto, ou é ele quem escreve? De qualquer modo, seria preciso ressaltar,
em primeiro lugar, que Kant nunca disse que não se pode tratar o outro como meio. O que ele afirma é que se
deve tratar também como fim. O que significa: cada vez que o tratamos como meio, temos de levar em conta que
ele é também fim. O que tem como resultado um limite (uma limitação) do tratamento do outro como meio. Mas
não a sua anulação. Este engano, é o locus classicus da leitura errada de Kant. Por outro lado, e talvez ainda mais
importante - porque transcende o plano da leitura de Kant -, a afirmação “o que podem ser os fins do outro a não
ser uma projeção das estruturas dos meus fins” (que Safatle resuma um autor, ou que seja dele próprio a frase),
concede ao psicologismo e ao relativismo, e é finalmente falsa: sabemos bem quando instrumentalizamos um
outro. A frase liquida um topos rigoroso, essencial a toda crítica de ordem ética e, em última análise, também de
ordem política.
Aqui um detalhe curioso. Como Eichman invocou a exigência de cumprir o dever (e, mesmo, mais do que isto,
falou da influência que Kant teria tido sobre ele, a esse respeito - mas disse também que abandonou Kant ao
abraçar a “solução final”, ver H. Arendt, Eichmann em Jerusalém, ed. Gallimard, Quarto, 2002, pp. 987, 11491151), alguns se apressaram em mostrar a convergência entre a prática nazista e pelo menos certas
consequências da filosofia kantiana. Como já disse, é claro que há em Kant (ver, precisamente, Adorno) um
elemento repressivo, e que este pode sempre ser utilizado por uns ou por outros. Mas, com este elemento, coexiste
o outro lado, o da formulação material do princípio, no qual este aparece como o contrário direto das práticas
totalitárias do século XX. Há, na Segunda Crítica, uma referência direta ao problema do conflito entre injunções
políticas e exigências morais (a historieta hipotética do principe que exige um falso testemunho contra
um honnête homme, texto que Adorno comenta, ver Dialectique Négative, op. cit., p. 223, trad. francesa, op.
cit., p. 177 e a que se refere também Lacan, em “Kant com Sade”). Kant julga que, numa situação como esta, se
a atitude que tomará de fato o indivíduo é incerta, este certamente considerará como possível a opção moral
(ver Kritik der Praktischen Vernunft, in Kant‘s Werke, Ed. da Academia Real Prussiana, Berlim, 1913, vol. V, p. 30,
trad. francesa Oeuvres Philosophiques, Paris, Gallimard, Pléiade, 1985, p. 643). Mas o problema é o de saber qual
seria a aitude de Kant, e ela, como se sabe, é complexa. Para além da questão da famosa distinção entre o uso
(que Kant chama de) privado da razão, e o uso (que ele chama de) público, há todos os textos de Kant condenando
a resistência aos poderes, cujas implicações se imagina. (Ver a propósito, entre outros, o importante livro de Kurt
Röggers, Kritik und Praxis, Zur Geschichte der Kritikbegriff von Kant bis Marx, Berlim, Walter de Gruyter, 1975,
cap. III). Mas, no plano da atividade crítica - o que é, ao mesmo tempo pouca coisa, e muito - há, certamente, um
primado do imperativo moral. E aí, se o imperativo valeria contra o falso testemunho ordenado pelo “príncipe”,
deveria valer a fortiori,, quando o conflito opõe o imperativo a Auschwitz e à “solução final”.
Negative Dialektik, op. cit., p. 251-252. Dialectique Négative, op. cit., p. 201-202. Dialética negativa, op. cit., p.
214-216 (eu traduzi utilizando o original e as duas traduções, eu grifei).
Observe-se que no texto de Adorno e Horkheimer há pelo menos uma referência à redução dos indivíduos a
coisas, no contexto do nazismo, o que aparentemente não é o caso do texto de Lacan. Ver Dialektik der
Aufklärung..., op. cit.,p. 105; Dialética do esclarecimento, op. cit.,, p, 85.
Dir-se-á que é forçado juntar as duas figuras. Mas os dois têm bastante coisa em comum, apesar de as suas
formações respectivas serem diferentes. Num debate público,Paulo Arantes falava de Badiou como de um
professor francês da tradição, o último deles. Eu diria que, se Badiou sem dúvida tem um laço com a tradição dos
professores-pensadores ele exprime, a meu ver, a decomposição dessa tradição. O que tentarei mostrar mais de
perto nos meus artigos em publicação.
Cornelius Castoriadis, “A indústria do vazio” (1979) in Les Carrefours du Labyrinthe, 2, Domaines de
l‘homme, Paris, Seuil, 1983, p. 34, eu grifo.
Permito-me remeter ao meu texto “Dialética marxista, humanismo, anti-humanismo”, in MLP I, para a análise
do problema nos limites da crítica clássica.
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Entretanto, há mais coisas positivas do que se supõe no esboço marxiano da sociedade futura. O que não
funciona é a utopia da transparência, do fim do Estado e do direito. Mas, como insistem Christian Laval e Pierre
Dardot, em Marx, prénom: Karl, (Paris, Gallimard, 2012, ver principalmente o capítulo XI, “Le communisme
comme projection idéaliste”), há ali aspectos positivos. De fato, retomando um topos saint-simoniano, Marx faz
repousar a sociedade comunista não em uma estrutura coletivista, mas finalmente nos indivíduos (o que não
pode agradar aos lacanianos). Marx fala em “produtores associados”. A referência a “produtores” não é muito
feliz, porque economicista. Mas que ele pense o “comunismo” como associação de indivíduos, pelo menos depois
das catástrofes, coletivistas sem dúvida, do século XX, deve ser posto em evidência.
Cornelius Castoriadis, Les Carrefours du Labyrinthe, IV, Figures du Pensable, “La Psychanalyse: situation et
limites”, Seuil, 1999, p. 236-237, grifos do autor.
Cornelius Castoriadis, Les Carrefours du Labyrinthe (I), “La psychanalyse, projet et élucidation“, op. cit., p.103105.
Jean-Luc Mélenchon, político francês de extrema-esquerda, lider do Parti de Gauche, aliado do PCF.
A observar que Safatle toma distância em relação a Chávez (ver ETDN, p. 54 e 57).
Cito agora in extenso um texto já parcialmente citado: “Exatamente por não acreditar que a humanidade do
homem já está realizada, podemos encontrar em todos eles [“autores vinculados à tradição dialética como Lacan
e Adorno” (...), RF] por razões distintas, uma extremamente relevante defesa do inumano. Isso significa defender
que a capacidade de controntação com o inumano, com o que, no sujeito, não porta a figura atual do homem,
seria a condição maior para a regulação de toda e qualquer política que se queira ainda fiel à exigências de
emancipação” (Grande Hotel Abismo, por uma teoria do reconhecimento, p. 222, eu grifo). Não retomo a crítica
do mal-entendido a respeito de Adorno. Para a significação global do texto, digamos que Safatle toma a
contrapartida do tema marxiano do homem que ainda está na sua pré-história: é o homem ainda identitário que
representa um problema, não o homem negado. Como já vimos, há, aí, sem dúvida, alguma verdade (o eu
adaptado é uma face da servidão), mas tomar esse aspecto como um absoluto, e se arvorar em mensageiro
do inumano, ao contrário do que supõe Safatle, é liquidar tanto a teoria crítica como todo projeto de
emancipação. Nas páginas, que se seguem, do livro, o inumano aparecerá na figura da impessoalidade, da
animalidade e da monstruosidade. Para tomar apenas a figura da animalidade - a que recorre também, mas de
outro modo, Derrida -, diria somente o seguinte: a animalidade também é momento, mas pô-la como uma
espécie de bandeira teórica e prática, depois de um século caracterizado pela tentativa de reduzir parte da
humanidade à condição de verme, é fazer uma aposta teórica e prática de consequências potencialmente
terríveis.
Há, sem dúvida, uma certa ambiguidade na assunção do inumano por Safatle. Digamos que ele parte da ideia
de que o homem “ainda não é” (ideia que está também em Marx). A partir daí, há duas leituras possíveis, ou,
antes, há nos seus textos dois caminhos que se sobrepõem. Por um lado, como indiquei na nota anterior, Safatle
como que inverte o esquema de Marx. Em Marx, é finalmente o indivíduo reconciliado com a comunidade o
resultado final. Em Safatle tem-se, em grandes linhas, e apesar de um certo número de reservas, mais ou menos
o contrário da afirmação de um processo de que resulta o indivíduo (reconciliado). Por outro lado - e é nesse
sentido que o seu estilo é antidialético - o humano e o desumano se definem como se poderia dizer que, apesar
de tudo, eles se definem em Marx (o desumano é a violência, o humano a reconciliação), mas precisamente
Safatle cristaliza, em maior ou menor medida, e apesar das concessões, o momento do inumano. Ver sua resenha
dos livros de Zizek, ver sua atitude em relação ao jacobinismo, ou ao leninismo, ver a maneira com que lida com
os massacres etc, além do próprio fato de se servir do termo não inocente de inumano. Seu discurso se contrói
sobre a base deste duplo Irrgang (curso errado, labirinto).
Recomendo com urgência a Safatle a leitura da literatura crítico-histórica sobre a chamada revolução cultural
chinesa, o “grande salto para a frente” e a coletivização forçada. É preciso mergulhar na história e na história
crítica para entender o que se passou no século XX. Em vez disso, certa produção midiática nos oferece um prato
indigesto: má filosofia (má metafísica), mais lacanismo em altas doses. Supõe-se - ó ilusão - que essa beberragem
substitui com vantagem o estudo sério, meticuloso e longo, da história contemporânea.
Alain Badiou, L‘Éthique, essai sur la consciente du mal, Caen (França), Nous, 2003, p. 87-88: (...). Posto em
relação com a sua simples natureza, o animal humano deve ser situado sob a mesma etiqueta (“enseigne”) que
os seus companheiros biológicos. Esse massacrador sistemático busca, (...) interesses de sobrevivência e de
satisfação nem mais nem menos estimaveis do que os das toupeiras ou das cicindelas [besouros de mau cheiro
que se alimentam de insetos, RF]. Ele se revelou o mais astuto (“retors”) dos animais, o mais (...) submetido aos
desejos cruéis da sua própria potência. (...) Assim pensado (e é o que sabemos dele), é claro que o animal humano
não remete “em si“ a nenhum juízo de valor” (eu grifo). Citei e comentei esse texto no meu artigo de Fevereiro 1.
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A partir daí, ele tenta evitar o pior, através de piruetas teóricas. Assim, Auschwitz não poderia ser justificado
porque o nazismo é simplesmente o inverso do comunismo e, enquanto tal, participa negativamente do processo
de infinitização do homem. Há que condenar a liquidação dos judeus. Mas, e a liquidação dos camponeses do sul
da Rússia e da Ucrânia por Stálin, nos anos 30...? Para condenar esses massacres, a filosofia de Badiou parece
não ter argumentos teóricos, ou argumento algum (ver a respeito o meu artigo em Fevereiro, 1).
Entre outras coisas, é preciso sem dúvida, assinalar, que nos seus artigos de imprensa mais recentes, há muita
coisa justa e oportuna. Não citar esses textos, talvez desequilibre um pouco o balanço final, mas, citá-los agora
implicaria em alongar por demais esse artigo. Fica a menção: os leitores não terão dificuldade em encontrá-los.
Mas já que ele gosta dos amálgamas baseados no princípio do terceiro excluído, um advogado do diabo poderia
dizer - como ele diz contra mim, a propósito de outras questões - que o que ele escreve sobre Cuba parece com
as de fulano ou sicrano, ideólogos de extrema-direita... Escrevo isto não porque acredite nessas aproximações
fáceis e caluniosas, mas só para mostrar como certas facilidades retóricas são nefastas e se voltam contra quem
fala, quando este não é alguém pura e simplesmente dogmático.
Em ETDN - ver p. 23-24 - ele também se refere ao papel do Estado.
No decorrer desse debate, e no contexto daquela mesma crítica, Safatle, observou com razão a ausência da
economia nos escritos de Badiou. Paulo Arantes, que também participava da discussão - discussão que, foi, em
parte pelo menos, um modelo daquelas tentativas, a qui fiz alusão mais acima, de substituir o estudo sério e
meticuloso da história contemporânea por um coquetel de má filosofia mais altas doses de lacanismo - completou
a observação dizendo, também com razão, que falta em Badiou não só economia, mas muitas outras coisas, falta
história, em geral. Só que o próprio Paulo faz muito pouca história quando fala da política contemporânea, e em
particular do comunismo. Por exemplo, se ele condena os estados burocráticos, procurar-se-á em vão nos seus
escritos, uma análise desses Estados, os quais entram ex-machina no seu texto, como “estados policiais” (isso vai
junto com a sua tendência a diluir todas as formas políticas do século XX no “capitalismo”). Quanto ao que ele
disse sobre os escritos de Badiou e Zizek, sua análise é, como sempre, brilhante, mas tem um caráter mais
descritivo do que crítico. Ora, é de crítica que precisamos.
Em todo caso, evita enfrentar o problema do comunismo e do leninismo. Há só uma frase que
se poderia interpretar como um pouco crítica. Ao falar dos “equívocos complementares” da reforma e
da revolução, ele evoca “a discussão tão rica que perpassa a história da esquerda desde ao menos a querela de
Lênin contra Kautsky” (ETDN, p. 72).
Ver ETDN, p. 61-64. A passagem termina aliás pela citação bem sintomática de um texto de Badiou: “Até o final,
o século [XX] foi de fato o século do advento de uma outra humanidade, de mudança radical do que é o homem.
E é nesse sentido que permaneceu fiel às extraordinárias rupturas mentais de seus primeiros anos” (ETDN, p. 64,
eu grifo).
Ver, por exemplo, Grande Hotel Abismo..., op. cit., p. 293, n. 102, algumas observações críticas a propósito da
violência e do indivíduo, nos escritos de Zizek. Mas isso num livro em que os grandes princípios do antihumanismo, com os seus corolários filosóficos e políticos (ver por exemplo, Grande Hotel Abismo..., op. cit., p.
66,a comparar com a resenha no Estado, de janeiro de 2009), asaber, a política de denúncia dos que “têm medo
da história e da política”, dos “escravos da forma normativa do homem”, dos que querem “criminalizar
revoluções” etc etc., são afirmados com todas as letras (ver principalmente o capítulo VII do livro).
Ponho esse parágrafo em tipo menor, como já fiz com um outro parágrafo pouco acima, porque este meu artigo
já se alongou muito. Embora julgue importante o que vem aí, se o leitor preferir abreviar, que o deixe de lado e
passe ao parágrafo final.
Encontrei em ETDN só uma breve alusão a uma mobilização ecológica (ETDN, p. 47).
65

66

67

68
69

70

71

72

73

74

.

www.revistafevereiro.com

102

Revista Fevereiro
POLÍTICA

TEORIA

CULTURA

ISSN 2236-2037

José SZWAKO

a tarefa da crítica ou Frankfurt
nos trópicos
O que é ser crítico? O que faz de uma postura de análise uma postura crítica? Essas
questões não apenas habitam a imaginação das e dos iniciantes às ciências sociais,
aqui e alhures, como também as respostas a elas servem como verdadeiras armas de
ataque e de defesa entre diversos ismos - marxismo, liberalismo, feminismo,
republicanismo, comunitarismo, durkhemianismo, etc. Embora parte significativa dos
cientistas sociais de divergentes filiações reivindique para si a chancela crítica, aquilo
que se entende por crítica permanece, não raro, irrefletido nessas filiações. Este texto
propõe um modo específico de responder àquelas questões iniciais com base na análise
da produção intelectual de um grupo de sociólogos brasileiros agrupados ao redor do
Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania, o Cenedic. No entanto, à diferença do
momento anterior (SZWAKO, 2009), centrado na trajetória e nas inflexões operadas no
pensamento compartilhado e produzido por esse grupo de intelectuais, trata-se aqui de
mostrar o tom hipercrítico desse modo de pensamento, bem como aquilo que resta aí
de crítico em um sentido específico e explicitado. Esse exercício interpretativo importa
por duas razões maiores: permite primeiramente observar o preço cognitivo pago por
posturas hiperbólicas que, em função de sua vontade de crítica, se aproximam
aporeticamente de posturas tradicionais de análise (HORKHEIMER, 1980). E, como
observaremos ao final do texto, ele também permite notar como as formas intelectuais
de classificação e de autoclassificação (formas, por exemplo, de ser e de parecer
'crítico') delimitam o campo empírico de uma sociologia das disputas políticointelectuais, cujo alcance heurístico parece e pretende ultrapassar limites disciplinares
e continentais.
O texto se divide em três partes. Apresenta primeiramente um esboço do caráter
distintivo da crítica à la Frankfurt, enfatizando o compromisso normativo desse grupo de
intelectuais com um ideal de emancipação. Em seguida, resgata a produção daquele
conjunto de sociólogos brasileiros que hoje parece apontar para um horizonte
duplamente negativo - tanto de pressuposto de análise quanto da realidade analisada.
Por fim, fornece exemplos das pugnas um dia travadas ao redor da interpretação dos
movimentos sociais, ilustrando o sentido específico do que é ser crítico e acrítico, tal
como explicitado à primeira parte. No seu todo, o texto traz pistas de uma história
intelectual dupla e unificada que, ao abrir mão de uma compreensão limitante e
autonomizada de 'campo acadêmico', observa a disputa pela interpretação (dos limites
e potenciais) dos movimentos sociais na redemocratização brasileira como índice das
disputas mais amplas pelos rumos e significados dessa mesma redemocratização.
A tarefa da crítica
"Uma teoria social crítica", nos diz Seyla Benhabib, "observa o presente desde a
perspectiva da transformação radical da sua estrutura básica e interpreta os protestos
e crises realmente vividos à luz de um futuro antecipado" (1986, p. 226). Mesmo se um
tanto hermética, essa proposição de Benhabib encerra um dos princípios mais caros à
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reflexão da chamada Escola de Frankfurt, a saber, o compromisso com um ideal de
emancipação ou de transformação radical. Esse compromisso, como alertou
Horkheimer, não é uma fantasia utópica (1980, p. 134), não é produto de uma
imaginação teórica normativista que, logo depois de se divorciar da realidade analisada,
imputa a ela um dever ser. Ele é, antes, um modo de pensar a realidade vigente
orientado pela e para a emancipação, inspirado por fontes e forças sociais
emancipatórias que, embora não realizadas concretamente, contêm virtualmente
capacidade transformadora. E, em sentido oposto a esse, diz-se tradicional de uma
perspectiva que não vê as fissuras naquilo vigente, incapaz de ver além do que é dado.
Para utilizar os termos de Benhabib, uma análise incapaz de reconstruir as mediações
entre o ser e o dever ser - este afetado por aquele - é, de um ponto de vista crítico, uma
análise inútil (1986, p. 243).
A ênfase no potencial de emancipação e correspondentemente nos obstáculos à
emancipação permaneceu central na reflexão frankfurtiana mesmo após inflexão
pessimista, para não dizer apocalíptica, de A dialética do esclarecimento. Já em seu
prefácio original, Horkheimer e Adorno não desconheciam a posição aporética de sua
crítica ao triunfo da razão instrumental, ao passo que na apresentação à edição de 1969
aquele compromisso se recoloca. "O pensamento crítico", eles dizem, "exige hoje que
se tome partido pelos últimos resíduos de liberdade, pelas tendências ainda existentes
a uma humanidade real, ainda que pareçam impotentes em face da grande marcha da
história" (ADORNO & HORKHEIMER, 1985, p. 9). Que a identificação desses resíduos
de liberdade tenha sido obliterada pela inflexão adorniana cristalizada em A dialética é
fato bastante conhecido. Menos conhecidas, porém, são a permanência e a persistência
na teoria crítica do pressuposto de que a realidade não é reduzível aos "fatos vigentes"
pois "neles se manifesta algo que eles não são" (ADORNO, 1996, p. 122). A orientação
para esse algo, para essa potência inscrita nos fatos, mas cuja apreensão depende de
uma postura crítica neste sentido, alinha velhos, novos e novíssimos frankfurtianos. O
diagnóstico marcusiano da unidimensionalidade, por exemplo, ao mesmo tempo em que
descortina um suposto mundo livre totalizado por formas de controle e repressão,
afirma, ressoando Arendt, que "o conceito de beleza compreende toda
beleza ainda não realizada; o conceito de liberdade, toda liberdade ainda não
realizada" (MARCUSE, 1973, p. 200) (Grifos no original).
A teoria crítica chegou de inúmeras formas ao Brasil; e, com ela, veio também seu
compromisso normativo: "a percepção clara de que aquilo que poderia se realizar
historicamente e não se realizou, quando devidamente incorporada, converte-se em
energia tenaz, que move esse tipo de pensador" (COHN, 2006, p. 50). Embora pudesse
tratar de um frankfurtiano de primeira geração, o pensador ao qual se refere esta
passagem é um dos mais renomados sociólogos brasileiros, Francisco de Oliveira. Cohn
sugere aí uma aproximação entre as reflexões de Adorno, Pollock e Nöemann e a
produção de Oliveira, igualmente enraizada na "busca de retaliação histórica pelo que
poderia ter havido e não houve, ou pela realização plena daquilo que no momento
presente se anuncia" (idem). A ênfase naquilo que historicamente pode e poderia, a
potencialidade apreendida via negação do presentismo, do fato dos dados - essa é
claramente uma herança crítica e comprometida com um ideal de
transformação/emancipação, e crítica porque comprometida com tal ideal. "Em
resumo", lê-se em outra homenagem a Chico de Oliveira, "permanecendo apenas no
plano da sociedade tal como ela está colocada, nós acabamos [acriticamente]
reconduzindo-a, apenas acrescentando água na maré da continuidade. Nós precisamos
ter uma perspectiva mais radical: é preciso atentar para o fato de que o que está em
causa é a esfera pública" (MAAR, 2006, p. 45) (Grifo no original). Essas citações bastam
para ilustrar nosso primeiro ponto: bem entendida e em senso frankfurtiano a uma
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postura crítica cabe a tarefa de apontar, como condição de suas viabilidade e vitalidade,
para
fontes
históricas
de
emancipação
e
para
seus
obstáculos.
No que se segue, vamos reconstruir parcialmente os debates e reflexões do Centro de
Estudos dos Direitos da Cidadania, o Cenedic - em cujo centro se encontra a crítica de
Chico de Oliveira à cumplicidade entre reformas neoliberais e a captura dos fundos
público-estatais no bojo da reconfiguração, financeira e financeirizada, do laço Estadocapital (OLIVEIRA, 1998; 2007). Ao nos concentrarmos nesse conjunto de autores e em
sua crítica, não estamos emprestando ao Cenedic a chancela de representante
autorizado da teoria crítica em terras brasileiras; trata-se, antes, de observar como o
recente e predominante tom hipercrítico de suas análises carrega irremediavelmente as
aporias típicas de um pessimismo frankfurtiano, uma espécie de frankfurtianismo, mais
evidente e evidenciado em A dialética do esclarecimento.
Frankfurt nos trópicos
Embora o Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania seja composto por
pesquisadores, para além da Sociologia, desde sua formação, na segunda metade da
década de 1990 até 2007, quando da publicação de A era da indeterminação, as
reflexões de Francisco de Oliveira, bem como a interlocução deste último com Vera da
Silva Telles e com Maria Celia Paoli são centrais no repertório intelectual do Cenedic. A
abordagem comum ao grupo, mesmo se a partir de diferentes grades e casos de
análise, está centrada "na noção de direitos de cidadania, que visa formular o campo de
tensões e conflitos através dos quais o sentido dos direitos, como possibilidade de
ampliação democrática e republicana, é disputado". Ampliação democrática, direitos e
conflitos e cidadania não são apenas termos herdados das pesquisas desenvolvidas,
ao longo dos anos 1980 e da década seguinte, por Paoli e por Telles em diálogo direto
com figuras como Eder Sader e Evelina Dagnino. São também parâmetros através dos
quais aqueles três sociólogos empreenderam e defenderam uma tese muito simples,
mas também muito contestada: a entrada em cena de novos personagens importa
politicamente - ou, ao menos, já importou.
Falsamente simples, essa tese esconde com efeito dois deslocamentos cognitivos. Por
um lado, tratava-se de ver "a política como algo que não se reduz a um único espaço,
prefixado e determinado ao Estado e das relações institucionalizadas de poder"
(TELLES, 1988, p. 281). Munidas de um arsenal crítico que reunia autores como Lefort,
Castoriadis e Arendt, as pesquisas de Telles e Paoli, como de outros, enfatizavam a
potência política lato sensu inscrita nas formas e espaços de mobilização popular e
sindical reanimados no país desde fins da década de 1970. Por outro lado, tratava-se
de ver que essas mesmas mobilizações traziam uma novidade histórica: elas
configuravam "movimentos vários de luta contra opressões diversas, a maioria de base
popular, cuja promessa tirava de cena os atributos de 'alienação' e heteronomia
tradicionalmente atribuídos aos trabalhadores" (SADER & PAOLI, 1986, p. 61). Foi com
base nesse duplo deslocamento que esse grupo de autores foi capaz de reconhecer
na performance dos movimentos sociais um potencial de alargamento político e das
disputas político-públicas. Note-se, porém, que esse diagnóstico não esteve limitado
aos atores da sociedade civil, pois também na esfera produtiva apareceram pistas de
explicitação e negociação de interesses entre atores divergentes e desiguais (OLIVEIRA
et al, 1993). Esse potencial, que não foi escrutinado fora de seus próprios limites,
apontava então para a constituição de "campo de práticas legítimas de invenção, conflito
e negociação", bem como para a "legitimidade dos conflitos na esfera da sociedade,
algo que a cultura política brasileira jamais aceitou" (PAOLI, 1995, p. 32;37).
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Esse conjunto de pesquisas constituiu uma espécie de matriz intelectual do Cenedic,
cujo núcleo era ocupado por uma concepção de política enraizada em noções como
conflitualidade, publicidade e legitimidade; e dentro dessa matriz, diga-se de passagem,
estava uma concepção radical de cidadania (SZWAKO, 2009). No entanto, ao invés de
seguirem os rastros das potencialidades e disputas sócio-políticas herdadas dos anos
1980, os sociólogos do Cenedic rebaixaram o estatuto daqueles parâmetros de outrora,
reservando a eles pouco ou nenhum alcance heurístico.
[As] noções de leis, direitos, cidadania e espaço público foram esvaziadas de sua
potência crítica. Melhor dizendo: foi esvaziado o espaço conceitual em que essas
noções se compunham [...]. Desativado (ou deslocado?) o plano da consistência em
que essas noções circulavam e fincavam pontos de referência, elas [as noções] ficam
desprovidas da potência de se confrontar com uma realidade que escapa e transborda
por todos os lados. Ficam girando no vazio (TELLES, 2007a, pp. 201-202 - grifo
nosso).
Não foi sempre assim: cidadania e política entendidas, respectivamente, como
construção contenciosa e como possibilidade histórica de conflito e de explicitação de
conflitos já compuseram a grade pela qual foram lidas as tensões, ambiguidades e
contradições da realidade sociopolítica brasileira. Desde fins dos anos 1990, no entanto,
a análise desses sociólogos passa por uma grave inflexão. Quando da realização de
um seminário sobre os Sentidos da Democracia (OLIVEIRA & PAOLI, 1999), esses
pesquisadores davam sinais de desencanto com as personagens e promessas
politizadoras da década anterior - promessas, segundo eles, não realizadas. No referido
seminário, eles estavam "perplexos" com "uma forma de poder que parecia desistir" de
"um mundo comum referenciado a parâmetros cidadãos, dentro dos quais se
desenhavam os caminhos do conflito, das negociações, dos horizontes futuros" (PAOLI,
1999, p. 10). De início, essa postura inicialmente não obliterava (ainda) a identificação
de fissuras, de alternativas ao hegemônico, "para recuperar os direitos de uma cidadania
que, reinventando a si própria pela discordância e pela sua própria recriação, possa
reinventar novos caminhos da construção democrática" (idem, p. 10). Nessa mesma
veia, àquela altura fazia sentido falar de conflito, pois se tratava de discutir os "processos
atuais de construção de uma economia mundializada e o conflito que é travado, em seu
interior, pelo sentido da democracia" (idem, p. 10-11).
As pesquisas e reflexões ao redor de Os sentidos da democracia trazem marcas que
não são apenas de desencanto, mas permitem entrever também uma inflexão normativa
ou o seu início. E na base dessa inflexão estiveram as mutações neoliberais então
correntes. Especialmente dos anos 1990 em diante, os ajustes perseguidos e
conseguidos pelo neoliberalismo vêm empreendendo essas mutações privatizantes,
sob o rótulo de medidas racionais ou mesmo necessárias, conforme diagnosticou Chico
de Oliveira (1999). Central nessa crítica de Oliveira é a objetivação de um dos pilares
do projeto neoliberal, qual seja, a insidiosa ideia de desnecessidade do público
ativamente fomentada e difundida ao longo dos dois mandatos presidenciais de
Fernando Henrique Cardos, e por eles. Mais ainda, e de um ponto de vista estrutural,
era a apropriação dos fundos públicos e o casamento destes com a forma molecular do
capital financeirizado que se consolidavam e legitimavam. Ao mesmo tempo em que
atacava as forças de oposição - só para lembrar que elas existiram, resistiram e foram
achincalhadas sendo chamadas de corporativas e seus sujeitos, de neobobos -, a
ideologia neoliberal, como bem demonstrou Telles (2001), apresentava-se como signo
de avanço e modernidade. Afinada a esses diagnósticos, Paoli (2002) enfatizou o
caráter despolitizante da "solidariedade social das empresas" e das dinâmicas de
"filantropização da cidadania" e "autodesresponsabilização estatal" justificadas por
aquele discurso solidário. Frente àqueles exames baseados em parâmetros de
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conflitualidade e publicidade, estas análises marcam uma inflexão na lógica da crítica
do Cenedic: se antes o potencial contido na performance daqueles sujeitos falantes era
central na análise, agora são os obstáculos impostos à transformação que se impõem
à perspectiva crítica. As figuras do falso, as medidas que magicamente nos
fariam modernos e racionais, foram criticamente escrutinadas e situadas como
bloqueios para a emancipação.
Porém, especialmente após a publicação de O ornitorrinco (OLIVEIRA, 2003), os
parâmetros de outrora caem por terra, e ali onde a crítica via obstáculos e limites
insidiosos, ela passou a ver apenas impossibilidades. Não se trata mais de falar em
cidadania, em conflitos ou em direitos, pois "Estado de exceção e vida nua são noções
que compõem um espaço conceitual que circunscreve outra ordem de problemas"
(TELLES, 2007, p. 200). Não por acaso, nesse mesmo intervalo temporal, entre 2001 e
2005, se dá o desenvolvimento da pesquisa de maior envergadura do Cenedic,
intitulada Cidadania e democracia: o pensamento nas rupturas da política. Os
resultados e achados dessa pesquisa coletiva foram reunidos em A era da
indeterminação que, para retomar os frankfurtianos, poderia ser bem chamada
de Dialética do esclarecimento à brasileira.
Uma revisão de A era não tem espaço aqui, mas dois traços são marcantes nessa
publicação. O alcance dos insights de O ornitorrinco ao longo de praticamente todos os
capítulos é um deles. Outro traço é a inversão categorial e negativa que atravessa a
obra e fornece a base de um argumento mais amplo alinhado por uma noção de nãopolítica. As categorias que estruturam a versão negativa, desencantada e desativada de
política são várias: "trabalho sem formas", "Estado ad hoc", "exceção permanente",
"destruição da política", "neoatraso", "contrarrevolução", "anulação do dissenso",
"simulacro da participação", "relações difusas", "pesadelo da sobrevivência", "ação
anticomunicativa"... Já não se trata de uma noção historicamente possível de política,
na qual conflitos e direitos pautam, qua potencialidades, o debate. Em direção oposta,
a crítica recente do Cenedic aponta para os obstáculos que não apenas se impuseram
à política, como também a sepultaram: no contexto pós-1990, "[n]ão pode haver
'política', nem 'polícia': há apenas administração" (OLIVEIRA, 2007, p. 29).
Desde já, vale notar que política e polícia não se esgotam nos significados a elas
atribuídos pelo senso comum acadêmico, isto é, não se resumem à esfera políticoinstitucional e a aparelhos e formas estatais de repressão e emprego da violência. Tratase aí da política como "desentendimento" (RANCIÉRE, 1996). Pista dessa compreensão
rancieriana de política está no diagnóstico (de outrora, mas não necessariamente
ultrapassado) realizado por Vera Telles a respeito dos sujeitos falantes: "esses
personagens [que] comparecem na cena política como sujeitos portadores de uma
palavra que exige seu reconhecimento" (TELLES, 1998, p. 39). Nessa acepção, o
instrumento político por excelência é a palavra, da qual fazem uso os "sujeitos falantes",
dentre os quais poderiam ser citados o movimento negro e o movimento dos
trabalhadores sem-terra. Pelas lentes rancierianas, contudo, o uso da palavra não visa
nem almeja o consenso, mas, ao contrário, aponta para a instauração do dissenso, do
dano, enfim para o desentendimento (RANCIÉRE, 1996, p. 39-ss). "[U]m dissenso sobre
o que conta e deve ser levado em conta", nos disse um dia Telles, "sobre quem fala e
quem tem ou não a prerrogativa da palavra, sobre a pertinência ou não pertinência das
questões e realidades nomeadas por essa palavra" (TELLES, 1998, p. 41).
A "prerrogativa da palavra", contudo, ficou no passado. "[As] conexões que articulavam
o 'Estado e o urbano', por exemplo, foram cortadas ou viradas pelo avesso sob a lógica
de um duplo desmanche, por cima e por baixo", diz Vera Telles; "[o] que antes era
percebido como exceção [...] transforma-se em regra" (TELLES, 2006, p. 42). Ora, o
que aconteceu com aquele anterior "campo de práticas legítimas de invenção, conflito
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e negociação"? O dissenso foi aniquilado pela polícia partidária? Para os pesquisadores
do Cenedic, e também para seus principais interlocutores, a resposta a essas questões
está tanto no chamado trabalho de "desmanche", tal como o alcunhou R. Schwarz. O
parentesco intelectual entre esses autores e a contiguidade entre "desmanche" e
neoliberalismo são evidentes:
[o] trabalho de 'desmanche' - o termo é de Roberto Schwarz, que inspirou toda uma
linha de pesquisa no Cenedic - da sociabilidade gestada no longo período analisado.
Desregulamentação do mercado, abertura indiscriminada às importações, perda do
controle cambial, financeirização total da dívida interna e da dívida externa e, não menos
importante, a construção do discurso com o qual se acusava os adversários de
'corporativismo' (...) tentando instaurar uma nova sociabilidade, cuja matriz era tanto o
discurso liberal da iniciativa dos indivíduos quanto a desregulamentação que davam as
bases materiais à nova 'ação comunicativa' (OLIVEIRA, 2007, p. 31).
Grosso modo, essas são as forças e tendências impostas pelas reformas neoliberais,
pela nova tendência, tal como Schwarz se refere a ela. "Desconhecer a tendência nova",
diz ele, "ou [desconhecer] a data vencida de convicções que estão na praça seria uma
ignorância" (SCHWARZ, 2003, p. 16). Para o que nos interessa aqui, importa menos
escrutinar os processos que estiveram na base dessas supostas reformas, e mais
observar como a tendência nova foi apreendida em registro totalizante custando um
preço alto à perspectiva crítica dos pesquisadores e interlocutores do Cenedic.
Como disse e repetiu Chico de Oliveira, na era da indeterminação, ou seja, no contexto
pós-reformas neoliberais, "há apenas administração"; depois do velório da política,
restaram técnicas administrativas que, travestidas de políticas públicas, funcionalizam
e gestam a pobreza, despolitizando a questão social. Nesse mundo "às avessas", a
realidade e a exploração não se transformam, apenas deformam e conformam; tudo aí
é aparência: "[p]arece que os dominados dominam (...). Parece que os dominados
comandam a política, pois dispõem de poderosas bancadas na Câmara dos Deputados
e no Senado. Parece que a economia está finalmente estabilizada".
Não se trata aqui de contrapor substantivamente a esse tipo de análise. A questão é,
antes, observar como o enquadramento basicamente negativo no interior do qual é
empreendida a crítica dos pesquisadores do Cenedic, no diálogo com Chico de Oliveira
e ao redor dele, desmanchou a própria crítica, quer dizer, desmanchou sua capacidade
de ver além do que lhe é dado - o que o totalitarismo neoliberal produziu foi um sistemamonstro: "é uma dominação que se faz pelo terror, diretamente, sem mediações. É uma
dominação sem política" (Oliveira, 2006, p. 287). Ao que parece, as forças e tendências
neoliberais solaparam a capacidade crítica dos sociólogos do Cenedic. "[A]nulando o
dissenso, privatizando a fala e destruindo a política, o período [Fernando Henrique
Cardoso] FHC completou o desmanche conforme sua promessa de superar a era
Vargas" (OLIVEIRA, 2007, p. 31). Mais uma vez, não há política e sequer dissensos,
retomando Ranciére, após o desmanche neoliberal há apenas desconhecimento,
sobraram, no máximo, mal-entendidos e quasi sujeitos; o que parece sociabilidade é
sociabilidade sem reciprocidade.
Ao lado da política desmanchada, essa não-política, outras categorias e metáforas
marcam a inflexão negativa no pensamento do Cenedic, a começar pela própria figura
d'Ornitorrinco, "um bicho que não é isso nem aquilo", "este não-ser" (SCHWARZ, 2003,
p. 12-15). Ou ainda, "[o] ornitorrinco que é o Brasil apresenta-se, portanto, como uma
evolução sem saída" (SANTOS, 2007, p. 301-302). E, utilizando-se do mesmo animal,
é para este mesmo sentido que aponta Vera Telles em sua vontade dedescrever o país:
um monstrengo feito de pedaços desconjuntados, diferenças, defasagens,
descompassos, desigualdades, que, não sendo mais atravessados por uma virtualidade
de futuro, não mais articulados por uma 'dialética dos contrários', ficam onde estão, um

www.revistafevereiro.com

108

Revista Fevereiro
POLÍTICA

TEORIA

CULTURA

ISSN 2236-2037

neoatraso, [...], fatos irrevogáveis de nossa realidade, sem solução e sem superação
possível no cenário do capitalismo globalizado [...] (Telles, 2006a, p. 41-42).
Tarefa hercúlea apreender essa coisa truncada e negativa, não só por sua
complexidade, mas, sobretudo, porque "é vertiginoso e inusitado o andamento das
categorias: estão em formação, já perderam a atualidade, não vieram a ser, trocam de
sentido, são alheias etc." (SCHWARZ, 2003, p. 12-15). Os demais pesquisadores do
Cenedic endossam essa postura, pois "[o] que está em pauta nos tempos que correm é
a inviabilidade de nos fixarmos nos termos como até agora lidamos com as coisas do
mundo" (TELLES, 2007, p. 200). Trata-se de algo avassalador, de "uma revolução
epistemológica para a qual ainda não dispomos da ferramenta teórica adequada". Bem
observada, a matriz cognitiva que informa e alinha esse conjunto diverso de proposições
e pesquisadores encontra seus limites em dois termos: desmanche e exceção. Ao redor
deles circulam outras categorias negativas que, embora tenham supostamente perdido
sentido e atualidade, tentam dar conta de uma realidade ornitorrínquica, isto é, nãodialética, "sem solução", "sem superação", "sem saída", cujas partes "ficam onde estão".
Não somente crítica, essa é uma postura hipercrítica, mas o mal-estar que nela vive
logo se evidencia. Como que desempenhando função de vigilância normativa, aquela
ênfase frankfurtiana na potencialidade inscrita nos fatos e na possibilidade de
emancipação volta de modo renitente a esses pesquisadores: "[o] texto que anuncia a
era da indeterminação não a considera a era do fim do conflito. Na intransparência, na
opacidade, há luta" (SANTOS, 2007, p. 296). Mesmo o projeto de pesquisa cujo
resultado foi A era da indeterminação tentou passar "pela procura e pela atenção às
ações de resistência, protesto e crítica que surgiam" (RIZEK & PAOLI, 2007, p. 10). No
entanto, a despeito dessa atenção e bem ao modo de A dialética de Adorno e
Horkheimer, aquela embocadura pautada pelo desmanche e pela exceção já tinha
circunscrito, de antemão e irremediavelmente, o alcance e o espaço de visão desses
pesquisadores. Não foi por acaso que eles chegaram "à identificação de uma ordenação
que consegue impedir que se formem experiências e comunidades políticas capazes de
aparecer como tal" (idem).
Em outro momento, a nossa crítica dirigida a essa matriz hipercrítica ficou concentrada
na denúncia de um modo de empirismo, mais observável na estratégia
descritiva característica das mais recentes pesquisas de Telles notadamente inspiradas
pela tese um tanto apocalíptica do desmanche neoliberal. Nesse sentido, "[o] que antes
foi dito sobre a cidade e seus problemas, a 'questão urbana', parece ter sido esvaziado
de sua capacidade descritiva e potência crítica em um mundo que [desmanchou e] fez
revirar de alto a baixo o solo social das questões então em debate" (TELLES &
CABANES, 2006, p. 13). Dois corolários teórico-normativos implicados nessa estratégia
de análise são aquilo que chamei de renúncia utópica, bem como uma sorte de fatalismo
a ela associado. Ali, foi o recurso a um Adorno, certamente não aquele de A dialética,
que permitiu ver a limitação crítica do empirismo que, por e ao se fechar no aqui e agora,
"converte o resultado de um vir-a-ser em um 'ser-deste-modo-e-não-de-outro' absoluto"
(ADORNO, 2008, p. 335). No entanto, porquanto circunscrita por e em meio a
negatividades categoriais esvaziadas, a análise empirista tanto encerra um fatalismo
quanto leva a ele, a um falso e desnecessário destino. Incapaz de ver além dos dados
e de ver neles qualquer resquício de potencialidade, essa perspectiva parece perder
sua capacidade crítica, pois ela foi totalizada ou, para falar como
Adorno, absolutizada pelos dados; "[a] possibilidade mesma de constituição de sujeitos
políticos [todos eles?] foi erodida em suas bases" (TELLES, 2006b, p. 186).
Mas não é apenas nesse sentido que o tom hipercrítico compartilhado pelos
pesquisadores do Cenedic tem a sua verve crítica fortemente comprometida. Em um
comentário ao clássico Teoria tradicional e teoria crítica, o próprio M. Horkheimer
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(1980b) sugere que "a crítica não é idêntica ao seu objeto". Exemplo a contrario dessa
sugestão pode ser vista na análise publicada em A Era a respeito do orçamento
participativo (OP) em São Paulo (RIZEK, 2007). Em sintonia com a mais recente grade
intelectiva do Cenedic, esta autora visa "questionar e problematizar a ideia mais ou
menos corrente de que os dispositivos de participação política são necessariamente
expedientes que constituem esferas públicas de interlocução" (idem, p. 129); e mais,
seu texto quer "estabelecer contrapontos", fazendo "questionamentos que rompem com
um suposto caráter virtuoso quase apriorístico conferido aos dispositivos de
participação" (idem, p. 130). Embora o imaginado caráter virtuoso e essencialmente
democrático das dinâmicas associativas e de suas formas participativas de interação
com o Estado já tenha sido criticado na literatura especializada (DAGNINO, 2002;
GURZA LAVALLE, 2003), seria possível dizer também que a crítica do virtuosismo civil
não aproxima a análise das formas participativas de uma postura hipercrítica - não
necessariamente.
É interessante e sinuosa a ginástica mental implicada nessa análise do OP. De um lado,
são destacados os (renitentes) potenciais contidos na participação: a visibilidade e o
reconhecimento conquistados por atores vulneráveis através do OP, a natureza
pedagógica dessa experiência, o aumento considerável dos conflitos, o crescimento na
quantidade de delegados e a identificação de um ideal de governo compartilhado em
algumas subprefeituras paulistanas são alguns desses potenciais. De outro lado, no
entanto, são identificados vários e efetivos limites: o OP em São Paulo foi tímido, pois
não teve impactos redistributivos substantivos, não conseguiu servir de arma do
Executivo contra o Legislativo, não rompeu com práticas clientelistas e não fez diferença
no orçamento municipal. Entre potenciais e limites, mas tomando-os como alternativas
excludentes, a autora se questiona:
se a experiência do OP se contrapõe ou acaba por ratificar as relações de clientelismo
(...); sobre a possibilidade ou impossibilidade de construção de mecanismos
democráticos que instituíssem ou buscassem recompor dimensões distributivas (...);
sobre a construção ou o truncamento do OP como um fórum pelo qual pudessem se
constituir e ganhar visibilidade os conflitos legítimos pelo uso e apropriação equânime
dos territórios e serviços urbanos (RIZEK, 2007, p. 146) (Grifos meus).
Como veremos ao final do texto, uma das raízes desse tipo antitético de análise,
centrada no tudo ou nada do isso ou aquilo, está nas disputas interpretativas herdadas
dos anos 1980, quando da gestação dessa bandeira e dessa esfera participativas. Para
o que nos interessa, vale notar que, para a critica hipercrítica, não há escolha entre o
potencial e seus obstáculos, pois essa escolha já foi feita teoricamente. Guiada pelo
desmanche e pelo ornitorrinco, a análise apocalíptica anuncia outro luto, mais um. "O
OP paulistano, diante do fim da gestão de Marta Suplicy, parece fadado ao fim (...) o
futuro do OP pode ser igual ao de muitas outras experiências semelhantes: o fim"
(RIZEK, 2007, p. 155). Mas esse diagnóstico, para retomar Horkheimer, é idêntico ao
seu objeto: "o OP em São Paulo não existe" (p. 147), diz um informante de Rizek; neste
mesmo sentido, um ex-conselheiro afirma que as relações clientelismo são "o atestado
de óbito do OP" (p. 145); enfim, para uma ex-delegada, trata-se de "verniz de
democracia" (p. 144). Daí, da identidade com estes dados, a conclusão de que "talvez
seja possível passar dos indícios à certeza de seu caráter tímido [do OP], acanhado,
quase invisível" (idem, p. 155). Luto e melancolia não deixam ver mais que o dado, para
além dele, e empurram a crítica, tornada acrítica, para sua identificação completa e
eloquente com ele - "[n]ostálgico fim de uma promessa de publicização, de constituição
de sujeitos na cena pública, de saída da esfera da necessidade, vulnerabilidade,
isolamento político, em uma palavra, da mera subsistência" (idem, p. 155).
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Tal como outras conclusões parciais apresentadas em A era da indeterminação, essa
conclusão já estava dada, desenhada e circunscrita pela postura hipercrítica. Isso quer
dizer que entre o tudo e o nada não há opções, pois este último foi conscientemente ou
não eleito de antemão - é o exato oposto do mesmo mundo anteriormente escrutinado,
é a lógica do quanto pior, melhor. Aproximando o primeiro Horkheimer de Habermas, é
possível dizer que a embocadura cognitiva predominante no Cenedic ao menos até A
era é idêntica ao objeto que quer e julga julgar: a política e sua morte. A postura
hipercrítica carrega, nos termos da crítica de Habermas a Foucault, uma espécie
de criptonormativismo que diagnostica e lamenta a morte da política. No entanto,
analogamente às aporias de A dialética do esclarecimento, o diagnóstico do desmanche
que aponta para morte da política traz no momento exato de sua enunciação o fim da
crítica, dado que o mundo administrado e politicamente esvaziado triunfa também sobre
esta última e sobre suas categorias "alheias", "sem sentido", "girando no vazio". Essa
mutação na lógica da crítica importa, pois a esvazia de capacidade política e afasta a
possibilidade do exercício criativo do pensamento que, para ser crítico, não pode se
reduzir à constatação do mundo concreto, tal como ocorre no empirismo, nem se deixar
seduzir por esse mundo, como é o caso das análises que se identificam e coincidem
com ele.
Que o tânatos da normatividade hipercrítica seja elucidado por um exercício analítico
não desfaz, porém, a necessidade de uma sociologia das disputas político-intelectuais
que, um dia, informaram as categorias e os sociólogos do Cenedic. Para finalizar, vamos
observar a disputa interpretativa travada, desde meados dos 1980 ou antes, ao redor
do papel e do estatuto político, ou não, dos movimentos sociais. Utilizando-se de um
breve conjunto de análises das chamadas comunidades eclesiais de base, as CEBs,
veremos como o compromisso normativo com a emancipação distingue e
definitivamente afasta uma postura crítica de outras posturas interpretativas.
Em cena e em disputa, novos personagens e o basismo
Uma pugna vibrante, ainda que discreta, marcou as ciências sociais brasileiras desde
fins dos anos 1970. Pari passu às transformações político-institucionais e à emergência
pública de discursos encarnados, por exemplo, no novo sindicalismo e nos novos
movimentos sociais, a antropologia, a sociologia e a ciência política acolheram "a noção
de cidadania e de direitos como uma das ideias fundantes sobre o Brasil de hoje"
(PAOLI, 1989, p. 40) (Grifos no original). Bem no meio dessas transformações estavam
atores sociais, fossem eles trabalhadores ou populações pauperizadas organizadas nas
franjas das cidades e no campo, historicamente rotulados por aquilo que lhes faltava,
por uma suposta e imposta negatividade. Sujeitos ao "paradigma da classe
subordinada", esses atores não teriam consciência de classe, seriam atrasados ou, no
melhor dos casos, seriam apenas epifenômeno de sua posição de classe (CHAUÍ, 1978;
SADER, TELLES & PAOLI, 1983; SADER & PAOLI, 1986). O modo de contar essa
história repleta de faltas e de quasi sujeitos muda, ou muda parcialmente, entre as
décadas de 1970 e 1980, "quando novos personagens entraram em cena" (SADER,
1988). Para o que nos interessa aqui, é justamente no modo de contar essa história que
foi disputada a interpretação sobre os e as personagens que defenderam aquelas
"ideias fundantes".
Os sobrenomes e títulos que circundaram e se envolveram diretamente ou não nisso
que chamamos de disputa interpretativa são muitos e vão de Weffort, Moisés e Werneck
Vianna a Maroni, Lopes Leite e Durham, para citar apenas estes. Seja como for, seria
possível situar duas posturas que grosso modo se imprimiram nas ciências sociais: uma
mais ligada a autores como Eder Sader e Maria Celia Paoli, marcada por uma forte
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aposta na emergência e na potência dos novos personagens, e outra mais ligada à
produção e orientação de Ruth Cardoso. Este lado da pugna se manteve muito
cautelosa ao falar dos movimentos sociais e de seu caráter político: "decretar o
nascimento de novos atores políticos, portadores de uma força transformadora, sem
que a análise demonstre concretamente a novidade de seu papel mediador entre
sociedade civil e o Estado parece incompleto", nos diz Cardoso, e prossegue; "[os]
movimentos de bairro, quando vistos por sua face reivindicativa, não parecem capazes
de grandes transformações, mas quando os vemos como expressão de uma nova
identidade, é possível pensar que venham a ser uma nova peça no jogo político"
(CARDOSO, 1983, p. 219; 238). Do outro lado do debate, o modo pelo qual Sader e
Paoli escolheram apreender as formas populares de mobilização enfatizava
a promessa nelas contidas. "Os pesquisadores das ciências sociais dos anos 80 se
viram diante de um momento político marcado por movimentos vários de luta contra
opressões diversas, a maioria de base popular, cuja promessa tirava de cena os
atributos de 'alienação' e heteronomia tradicionalmente atribuídos aos trabalhadores"
(SADER E PAOLI, 1986, p. 61).
Momento particularmente rico dessa pugna se deu ao redor das
chamadas comunidades eclesiais de base. Por um lado, R. Cardoso se opunha a
analistas "frequentemente entusiasmados" com as CEBs e, especificamente, com seu
potencial para abrir "brechas na rígida hierarquia eclesiástica" (1982, p. 54). "Para
compreender o funcionamento das CEBs, aqui e agora, é bom olhar bem a nossa volta
e procurar ver a especificidade da situação brasileira" (CARDOSO, 1982, p. 55) (Grifo
meu). A "especificidade" para a qual ela aponta é "o Estado brasileiro [que] estava
transformando sua forma de gerir a coisa pública (...) [e] o país vivia uma reorganização
econômica e uma redefinição política, a partir das quais o Estado apresentava uma nova
face para dialogar com a população" (idem, p. 56). Como que antecipando alguns
teóricos estadunidenses, Cardoso visa, a meu ver corretamente, desmistificar a ideia de
que o crescimento observado nas CEBs, ou nas formas de mobilização a ela ligadas,
seria produto de uma tendência espontânea, dado que mudanças nos executivos locais
seriam também fatores importantes para esse mesmo crescimento. Mais que isso, ela
coloca em xeque a ideia (ou a idealização) de que as dinâmicas das CEBs seriam
essencialmente igualitárias. "Entre os iguais não há opositores. Os inimigos são sempre
os poderosos (...). Seria ingênuo, entretanto, admitir que (...) todas as diferenças
desaparecem como por encanto. O outro lado dessa solidariedade entre iguais é a
existência de um controle social bastante rígido que propicia a homogeneidade de
crenças e de comportamentos" (CARDOSO, 1982, p.57). Os depoimentos levantados
não deixam dúvidas: "disciplinar conflitos" e "vigiar uns aos outros" (idem) - é isso que
foi ouvido e visto concretamente nas bases. "O igualitarismo é condição de existência
desses grupos e sua grande virtude. Mas as manifestações ficam limitadas por um
modelo ético subjacente e um intenso controle que evita divergências" (idem, p. 58).
Em que pesem outras interpretações a respeito da homogeneidade, ou não, das
comunidades de base, também E. Sader se debruçou sobre as CEBs, tomando-as como
"matrizes discursivas" em relação às quais se constituíram diferentes sujeitos e projetos
políticos dos anos 1970 em diante. No entanto, à diferença do realismo etnográfico de
Cardoso, a postura de Sader parte do reconhecimento de que a "compreensão das
potencialidades dos movimentos sociais exige que nos voltemos para seus processos
de constituição" (SADER, 1988, p. 21), nos quais o catolicismo de base teve papel
central. Sua análise não é senão pautada pela ênfase na potência, mesmo ali onde as
declarações nativas de igualitarismo não coincidem efetivamente com as práticas. "A
recusa dos militantes das CEBs em reconhecer diferenças de níveis [hierárquicos] entre
seus membros (...) não deve ser vista como pura ideologia (...). A motivação

www.revistafevereiro.com

112

Revista Fevereiro
POLÍTICA

TEORIA

CULTURA

ISSN 2236-2037

constantemente referida das CEBs é a da participação ativa e consciente de cada um,
e esse objetivo pesa na avaliação de cada atividade tanto ou mais que seu êxito
específico" (idem, p. 157). Nessa chave crítica, que é herdeira de Gramsci antes que
dos frankfurtianos, as dinâmicas e alcances das CEBs são reenquadradas. "Por mais
insignificantes que possa parecer a iniciativa local", diz Sader (p. 160), "o fundamental
terá sido a experiência da possibilidade de intervir coletivamente sobre a realidade
dada". Como se nota, ser capaz de negar a empiria e de reconhecer a potência da
experiência, seja nas CEBs ou em outras realidades, depende de uma vontade
intelectual e crítica: "[no] lugar do pedido de um favor aparecem as reclamações de um
direito. Esses valores foram produto da própria vida dessas comunidades" (idem, p.
162).
Essas passagens sobre as CEBs bastam para notar a estrutura antitética que por longo
tempo dominou o debate sobre o papel dos movimentos sociais na construção
democrática brasileira. De um lado, deu-se ênfase às limitações internas e às
idealizações externas aos movimentos. De outro, foi enfatizado criticamente o potencial
inscrito nas ações e mobilizações dos novos personagens que então entravam em cena.
Naqueles embates, espontaneísmo, autonomismo e basismo eram armas utilizadas
dentro de um campo político-intelectual ainda não plenamente autonomizado e dirigidas
tanto a autores quanto a atores (político-partidários) que queriam ver nos movimentos
sociais uma força política, em duplo sentido, institucional e extrainstitucional. Em meio
a esse jogo de ataques e contra-ataques, Chico de Oliveira, ele próprio, revidou: "Uma
certa Sociologia [...] e uma Ciência Política bastante formalizada não conseguia[m]
captar [o processo de democratização], [...], ambas olhavam com desprezo os
movimentos sociais e viam neles o basismo. (...). A Sociologia e a Ciência Política
olhavam para os movimentos sociais como uma coisa persistente, chata (...) e
denunciada muitas vezes como um movimento da antipolítica" (OLIVEIRA, 1994, p. 11).
Àquela altura, porém, essa posição de crítica não tinha sido ainda totalizada pelo
desmanche e era politicamente útil à compreensão das fontes reais e potenciais de
emancipação.
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Monica Loyola STIVAL

O direito na modernidade: notas
para uma análise de Foucault e
Habermas
Foucault distingue razão de Estado e governamentalidade moderna. A primeira
racionalidade, que nasce no século XVI e início do XVII, caracteriza-se especialmente
pela limitação exterior que o direito exerce face ao Estado. A segunda, que se
desenvolve a partir do final do século XVIII, define-se, sobretudo, pela limitação interna
operada pela economia política. A pergunta deste artigo, tomando como ponto de
partida o diagnóstico de Foucault sobre o sentido da racionalidade governamental
moderna, é qual o papel que o direito assume nessa segunda configuração histórica.
Se ele não é mais elemento central de limitação do poder público, qual sua natureza e
função? E em que medida ele contribui ou é efeito do processo de democratização, se
pudermos chamar assim o sentido político das ações de governo que acompanham,
após a metade do século XX, o neoliberalismo 1? Farei aqui uma primeira aproximação
do tema, partindo do diagnóstico de Foucault e assinalando, ao final, alguns pontos de
discordância e proximidade com o diagnóstico de Habermas.
A seguir, estritamente a metodologia reiterada no início do curso Naissance de la
biopolitique, talvez tivesse sido preciso mostrar a distinção entre racionalidades de
governo a partir dos eventos históricos que a revelam. Para Foucault, as racionalidades
em questão diferem dos objetivos imperialistas em jogo na Idade Média, que significava
a posição de fins ilimitados pelo poder real em relação aos demais países ou
sociedades. Desde a razão de Estado há uma limitação dos objetivos externos Foucault chama de “autolimitação externa” - correspondente aos aparelhos diplomáticomilitares mobilizados. “Do tratado de Vestefália à Guerra dos Sete anos - ou, digamos,
às guerras revolucionárias que vão introduzir uma dimensão bem diferente -, essa
política diplomático-militar vai se pautar pelo princípio de autolimitação do Estado, pelo
princípio da concorrência necessária e suficiente entre os diferentes Estados”.2. Assim,
passando ao largo da análise estrita da formação e diferença concretas entre essas
duas racionalidades quanto às relações externas, Foucault apresenta de pronto seu
resultado na forma de uma constatação histórica. De todo modo, não são raras as
análises que procuram destacar nas guerras revolucionárias a introdução de uma
dimensão diferente em relação à configuração política precedente. Porém, não são
raras também as teses que vão em sentido oposto ao de Foucault, ressaltando a função
essencial
do
direito
na
caracterização
dos
tempos
modernos.
Para além dessa observação quanto ao ponto de partida do curso de Foucault e a
metodologia anunciada na primeira aula, é importante notar que, para ele, as diferenças
entre a razão de Estado e a racionalidade governamental moderna especificam e
definem essas duas grandes racionalidades. Significa que o estatuto da limitação do
Estado ou poder público é decisivo. Portanto, segundo Foucault, a “maneira de
governar” em jogo em um caso ou em outro é, antes de mais nada, uma decisão sobre
o tipo de objetivos, limitados ou ilimitados, que determinada racionalidade põe para si.
Seria preciso saber então por que motivo os objetivos ilimitados do poder real na Idade
Média teriam cedido espaço aos objetivos mais modestos da razão de Estado, ao menos
quanto à política externa. Seria preciso entender também por que os objetivos ilimitados
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da política interna da razão de Estado - o chamado Estado de polícia - saiu de cena
para a entrada triunfante de uma racionalidade que se autorregula.
De todo modo, é verdade que, para Foucault, ele não saiu inteiramente de cena, apenas
do centro do palco. É verdade também que a nova protagonista nasce de relações que
passaram a organizar concretamente a prática dos homens.3 A economia sofre
transformações significativas, que Foucault procura instalar no núcleo dessa nova
racionalidade sem, no entanto, deixar de compreender a economia no sentido de uma
política de governo, e não no sentido estrito de uma ciência particular, cuja esfera de
ação funcionaria como uma infraestrutura das demais esferas de relações políticas. É
por isso que Foucault se refere ao mercantilismo como “uma forma de governo” (“o
mercantilismo não é uma doutrina econômica”4). A economia política, nesse mesmo
sentido, impõe uma agenda política distinta da anterior, mesmo que vise aos mesmos
fins, desde que a análise dos fisiocratas conclui que “o poder político devia ser um poder
sem limitação externa, sem contrapeso externo, sem fronteira vinda de outra coisa que
não ele próprio, e é isso que eles chamaram de despotismo”.5 Significa que a economia
passa a ser um saber que impõe uma decisão política sobre os meios de alcançar os
objetivos do poder público e, com isso, define a natureza da limitação do poder público.
Significa também que a nova racionalidade não nasce como ideal de democracia.
Na apresentação de Foucault, a novidade não é, portanto, própria ao movimento
histórico do campo da economia. A transformação ocorrida no final do século XVIII diz
respeito, mais amplamente, à racionalidade de governo, a seus objetivos e limitações.
Na razão de Estado, a limitação é externa, feita pelo direito, enquanto na razão
governamental moderna - entenda-se, no liberalismo - ela é interna, feita pela economia
política. Nessa transformação, tal como desenhada por Foucault, o direito cede espaço
à economia política no que diz respeito à função desse saber na delimitação dos meios
e, num segundo momento, dos objetivos da racionalidade de governo.
Um dos aspectos fundamentais do papel limitador que o direito assume na razão de
Estado é que ele vincula uma limitação do Estado, e não pelo Estado, como na Idade
Média. Por isso essa limitação é dita “externa” por Foucault. “Em suma, é sempre do
lado da oposição que se faz a objeção de direito à razão de Estado e, por conseguinte,
se recorre à reflexão jurídica, às regras de direito, à instância do direito contra a razão
de Estado. O direito público, digamos numa palavra, é de oposição nos séculos XVII e
XVIII”.6 Ao contrário, a autolimitação da racionalidade governamental moderna, o
liberalismo, envolve uma limitação de fato, não mais de direito, estabelecendo limites à
prática de governo. Está em jogo, portanto, uma medida indeterminada de governo. Há
um equilíbrio entre o “excesso de governo” e a “falta de governo” que situa a prática
liberal. Talvez se possa pensar, a partir do quadro analítico de Foucault, que um direito
social também se equilibraria entre extremos que colocam em perigo a natureza da
racionalidade governamental. Por exemplo, caso o programa bolsa-família do governo
brasileiro fosse universalizado entre seus cidadãos ou vinculasse valor cem vezes
maior, talvez desestruturasse a governabilidade vigente, do que se poderia acusar
irresponsabilidade ou má condução, mas não ilegitimidade.
Em todo caso, um aspecto importante a destacar na caracterização que Foucault faz
dessa nova racionalidade é que “a divisão (partage) não vai se estabelecer nos
indivíduos, nos homens, nos súditos; ela vai se estabelecer na própria esfera da prática
governamental”.7 Isso significa que não está em questão uma dimensão privada da vida
dos sujeitos que o governo não deveria tocar, espécie de dimensão das liberdades, o
que seria uma limitação de direito, mas uma medida da ação do governo na vida social
em geral. A medida do governo não depende da dimensão da vida do sujeito que a ação
de governo envolve, mas do grau e natureza da ação de governo face à vida social
como um todo (população). A palavra-chave é medida justamente porque se trata de
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equacionar o excesso de governo.8 “Não é ao abuso da soberania que se vai objetar, é
ao excesso de governo.”9
A economia política permite a autolimitação do liberalismo porque, entre outras coisas,
retira o critério de avaliação do governo da origem ou fundamento de sua ação, da
justiça de sua ação, para colocá-lo na ordem dos efeitos, mobilizando as figuras do êxito
ou do fracasso. Há um deslocamento temporal, segundo Foucault, no critério de
limitação do governo, que vai da origem ao efeito, da justiça ao êxito. Salta aos olhos o
caráter jurídico dos primeiros termos (origem e justiça), que não por acaso são
recusados pelo positivismo jurídico de Kelsen. Entretanto, ao longo do século XX esses
termos são recuperados com bastante eloquência na teoria ou filosofia do direito. De
todo modo, a partir da análise que Foucault faz do liberalismo moderno - essa “era da
política”10 -, basta notar por enquanto que, segundo ele, “êxito (réussite) ou fracasso (...)
são agora o critério da ação governamental, e não mais legitimidade ou ilegitimidade”.11
É imediatamente que se coloca então a questão de saber qual o papel do direito na
modernidade liberal. “Em termos claros, o problema que vai se colocar a partir do fim do
século XVIII é o seguinte: se há uma economia política, o que acontece com o direito
público?”12
***
“Ora, apesar dos esforços que foram feitos para separar o jurídico da instituição
monárquica e para liberar o político do jurídico, a representação do poder permaneceu
presa nesse sistema.”13 O que significaria, na modernidade, liberar a representação do
poder de um sentido jurídico? Por um lado, há certo consenso sobre a necessidade do
direito e do respeito às regras de direito para a vida social. Por outro lado, essa
representação tende a racionalizar, no modo da legitimidade e da autonomia abstrata,
dividida em autonomia privada e autonomia pública, as relações políticas entre os
homens. Sabe-se geralmente que uma ação política ilegal pode ser desejada e, mais
que isso, pode ser democratizante. Como fundar sua legitimidade? Moralmente?
Quando a violência é legítima e ilegal, o que vale mais? Se o direito é meio de
democratização, postulada aqui como fim político da sociedade do século XX e XXI,
como pensar a democratização do próprio direito? Como avaliar politicamente o
conteúdo do direito positivo? Confiando no bom senso e nos valores das definições
constitucionais? Parece-me que a política - que é ela mesma democratizante ou não deve poder medir o valor em jogo no direito positivo. Foucault permite pensar a distinção
que mantém política e direito em níveis distintos, embora seu esquema geral pareça
pouco frutífero quanto à posição política a ser desempenhada concretamente.14
Foucault permite pensar a política de maneira ampla na medida em que procura se
desvencilhar do que chama o “modelo jurídico-teológico” de reflexão sobre o presente.
Ao contrário da universalidade implicada pela concepção jurídica de soberania, a
economia política é “uma disciplina ateia”, “uma disciplina sem Deus”, ou ainda, “uma
disciplina sem totalidade”.15Significa que, enquanto instrumento intelectual da
racionalidade liberal, a economia política inclui o direito, no sentido de que a lógica
jurídica é ela própria da ordem do cálculo. Não é a economia política que funciona
conforme a lógica jurídica. Por conseguinte, não há possibilidade de um “soberano
econômico”. É porque o homem não pode conhecer a totalidade do mundo que,
segundo Foucault, a “mão invisível” teorizada por Adam Smith é mais importante em
função da invisibilidade do que em função da suposta manipulação absoluta das
relações econômicas entre os homens.
Para Foucault, esse é um ponto fundamental na história da razão governamental. A
economia política diz ao soberano: “tu também não podes conhecer a totalidade do
processo econômico”.16 E é então que nasce o problema político que atravessa a
modernidade. Afinal, para Foucault, “todos os retornos, todas as recorrências do
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pensamento liberal e neoliberal na Europa dos séculos XIX e XX ainda constituem,
sempre, certa maneira de colocar o problema dessa impossibilidade da existência de
um soberano econômico”.17
Ora, assim como Foucault entende que o “sujeito de interesse” é irredutível ao “sujeito
de direito”, mesmo quando aquele participa positivamente do mundo civil (jurídico), ele
procura mostrar que o soberano não se sobrepõe à racionalidade econômica. O
soberano era a figura totalizante do Estado de polícia (séculos XVII e início do XVIII), e
é a diferença em relação à noção de totalidade que estabelece a ruptura entre o Estado
de polícia e a governamentalidade moderna. A teoria da mão invisível de Adam Smith,
“entendida como desqualificação da possibilidade de um soberano econômico, é a
recusa desse Estado de polícia”.18 Significa que ela recusa o mercantilismo em seu
sentido político, muito além de uma questão técnica ou teórica. “A economia política de
Adam Smith, o liberalismo econômico, constitui uma desqualificação desse projeto
político de conjunto e, mais radicalmente ainda, uma desqualificação de uma razão
política que seria indexada ao Estado e à sua soberania.”19
A forma de governo particulariza a noção de Estado, e a universalidade pressuposta
pelo modelo em que o Estado ocupava o centro da análise abre campo à particularidade
das relações econômicas, recolocando na história o princípio de limitação e
determinação do campo do verdadeiro e do legítimo. Foucault procura mostrar que é na
história que a economia política revela a impossibilidade do conhecimento absoluto e
esvazia o sentido clássico de poder, e faz da representação jurídica do poder uma
representação. O que não significa, evidentemente, a ausência desse modo de
representar o poder no modelo norte-americano. Como nota Kervégan, “o liberalismo é
ele próprio um grande consumidor de direito”20, mas o papel da economia política
continua irredutível ao direito e, portanto, à “normatividade”.
A discussão norte-americana tomou o liberalismo de tal modo como tema privilegiado segundo Foucault, enquanto a Europa discutia problemas como “a unidade da nação,
ou sua independência, ou o Estado de direito”21 - que um inimigo comum foi combatido
tanto pela direita (liberal) quanto pela esquerda (idem). É o “não-liberalismo” de cunho
intervencionista que permite, por um lado, a crítica a qualquer política que pareça
socialista e, por outro lado, a crítica e prática da esquerda antiimperialista. Segundo
Foucault, ambos se voltam contra a possibilidade de um Estado imperialista e militar
(sic!). O grande adversário do neoliberalismo norte-americano aparece assim na figura
de qualquer política de Estado que pressuponha intervenção econômica ou mesmo
social, e contra isso se colocam a direita e a esquerda norte-americanas, estabelecendo
uma espécie de tirania da opinião liberal. O neoliberalismo norte-americano é então
“reativado, tanto à direita como à esquerda”.22 É essa espécie de consenso de fundo apresentada por Foucault sem maiores análises concretas... - que permite a Foucault
ver o liberalismo norte-americano como “uma maneira de ser e de pensar”.23
Foucault nota que é já no processo de independência dos Estados Unidos que a
reivindicação por independência econômica torna-se o centro das relações políticas.
Assim como no modelo neoliberal alemão, não é o Estado que toma uma forma liberal,
mas o liberalismo que constitui um Estado. “Não é o Estado que se autolimita pelo
liberalismo, é a exigência de um liberalismo que se torna fundador de Estado.”24 Por
isso mesmo o liberalismo não é alternativa político-econômica, mas disposição ou
característica da vida norte-americana. Essa condição histórica do liberalismo nos
Estados Unidos, identificado por Foucault, portanto, ao ponto capital de sua
independência, faz do foco de suas reivindicações, ou mesmo do eixo de seus valores,
não mais a noção clássica de trabalho, mas a de liberdade. É desse vértice de
sustentação da política econômica norte-americana que parece nascer a ideia de
liberdade como reivindicação global, constituindo um “foco utópico”.
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Segundo Foucault, o eixo da questão norte-americana é a liberdade, não o trabalho. A
centralidade da noção de trabalho na economia política clássica esteve atravessada
sempre pela variável tempo. Significa dizer que é em função do tempo de trabalho ou
tempo livre, enquanto variável que determinaria a produção e, assim, a riqueza, que se
estrutura a (crítica à) economia política desde Ricardo, Adam Smith, Marx. Essa
mesma não-análise do trabalho, já que se dá em função da produção, estaria presente
ainda em Keynes.25 O ponto central da discussão feita pelos liberais norte-americanos
aponta que o trabalho, pensado em termos de força e tempo, é reduzido a uma fórmula
quantitativa que perde aquilo que é real, humano, ou seja, suas variáveis qualitativas. O
trabalho é, portanto, abstrato. “E é precisamente porque a economia clássica não foi
capaz de se encarregar da análise do trabalho em sua especificação concreta e em
suas modulações qualitativas, é precisamente porque ela deixou essa página em
branco, essa lacuna, esse vazio em sua teoria, que precipitaram sobre o trabalho toda
uma filosofia, toda uma antropologia, toda uma política de que Marx é precisamente o
representante.”26.
O contencioso de um país como a França e de um país como os Estados Unidos mostra
bem a diferença em questão. Foucault nota que, se os litígios que têm relação de
indivíduo a Estado são relativos, na França, a questões de serviço ou de serviços
públicos e, portanto, ao trabalho, eles são, nos Estados Unidos, relativos ao problema
das liberdades.27 É aí que Foucault encontra o sintoma da diferença de modelos. É em
decorrência dessa especificidade do liberalismo norte-americano que ele se revela “um
método de pensamento, uma grade de análise econômica e sociológica”.28 O
termo liberalismo designa um novo modo de pensar, um êthos. Há uma ideia geral sobre
o homem como sujeito econômico, de modo que o homem correlato ao liberalismo não
é o sujeito de direito.
Ora, esse diagnóstico levanta, ele próprio, a questão do lugar do direito público.
Segundo Foucault, o lugar do direito público se deslocou com a constituição de uma
prática governamental atenta às regras internas de mercado. Se a não-intervenção do
governo nas leis do mercado é o regime de verdade vigente, resta ao poder público
saber como é que ele vai formular o respeito à verdade em termos de lei. Foucault
destaca duas vias de formulação sobre a conjugação do liberalismo com o direito
público.
A primeira via, dita jurídico-dedutiva, axiomática ou revolucionária, procura pensar a
limitação do poder público a partir do direito, isto é, com base na determinação de
direitos fundamentais que distinguem o que os indivíduos concordam em ceder e aquilo
que reservam para si face ao poder público. Está em questão uma limitação por regras
concernentes à origem lícita de uma forma governamental baseada na forma da
alienação. Nessa perspectiva, a lei deve refletir a vontade dos indivíduos, de modo que
a liberdade tem fundamento jurídico. Essa via envolve certa continuidade em relação à
razão de Estado precedente, já que a mudança é redutível a uma lógica única do
processo. Ela tem seu centro na dimensão simbólica da vida, e seu correlato é o sujeito
de direito.
A segunda via, chamada via indutiva ou residual, é aquela que, para Foucault, aparece
efetivamente no desenvolvimento da “razão governamental crítica”. Isso porque ela
parte da própria prática governamental e circunscreve o direito público dentro de si
mesma. Esse aspecto é essencial para Foucault: trata-se da análise dos limites de fato.
O campo de ação restringe-se à utilidade social das ações governamentais - utilidade
que será definida, em última instância, pelo próprio mercado e, portanto, pela esfera da
economia política e não do direito. Nessa perspectiva, a finalidade não tem fundo
simbólico, mas técnico. A limitação jurídica do poder político se mostra então, desde o
início, aparente (representação).
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Como o direito, no diagnóstico de Foucault, não intervém decisivamente no jogo de
verdade, definido pela economia política, a questão da utilidade não é nunca
revolucionária - ela não determina a possibilidade de uma razão governamental. A lei
reduz-se à transação, ao ajuste entre a esfera de intervenção do Estado e à esfera de
independência dos indivíduos, de modo que a independência traçada pelo mercado
delimita a liberdade desses indivíduos. A partir dessa segunda via, o nó entre o
liberalismo e o direito público está fora do campo de constituição de verdade e falsidade.
Esta definição ocorre na relação entre mercado e poder público, entre o princípio de
concorrência e o critério de utilidade, do ponto de vista da população, e situa-se na
noção de interesse. É nesse modo de organização que se estabelece um “sujeito de
interesse”.
Se Foucault mostra que a segunda via é efetiva na prática jurídica do liberalismo, a
primeira não é de modo algum abandonada. Contudo, sua inocuidade frente ao regime
de verdade instaurado no nível da economia política expressa o hiato intransponível
entre, de um lado, a descrição do funcionamento real do poder público e, de outro lado,
a forma jurídica evocada como possibilidade de superação desse regime de verdade.
De um lado, há a técnica e reflexão que é a economia política; de outro lado, há uma
espécie de mitologia humanista (simbólica). No esquema geral de
Foucault, positividade versus metafísica. Por aí se pode perceber como, no esquema
de Foucault, a via revolucionária é paradoxal em relação ao centro de gravidade do
poder político, baseado na economia política e não em um direito público que o
determinasse
em
termos
de
legitimidade,
conforme
um
princípio
crítico exterior e anterior ao jogo das relações de poder.
Assim, para Foucault, ao que parece, toda possibilidade de superação do modelo
econômico-político por algo que lhe é externo (como o direito) não pode ter qualquer
eficácia, uma vez instaurado o regime de verdade vigente. Partindo do diagnóstico da
modernidade liberal, Foucault pensa a transformação fora dessa chave axiomática. Nem
por isso se trata, para ele, de reificar o modelo residual. “Se quisermos mudar o poder
de Estado, é preciso mudar as diversas relações de poder que funcionam na
sociedade.”29 Portanto, para Foucault, o prognóstico, assim como o diagnóstico, não
passa essencialmente pelo direito. Mudar as diversas relações de poder não significa,
pelo menos não principalmente, luta por direitos.
***
Em outro sentido está Habermas, para quem o direito parece cumprir o papel de uma
espécie de infraestrutura da democracia. Para falar a partir do quadro conceitual
foucaultiano, ele realiza a crítica das “filosofias da consciência” sem sair do quadro da
axiomática dos direitos do homem.
Não se trata exatamente de limitar o poder público pelo direito, mas de limitar a própria
dinâmica social, na medida em que, para Habermas, o direito serve para “domesticar o
potencial de conflito das liberdades subjetivas”.30 Isso porque o direito teria função
integradora, desempenhada por meio da “estabilização das expectativas de
comportamento”. Significa atribuir ao direito a função de normalização social,
legitimando o projeto exaustivo que as diretrizes jurídicas vinculam. Afinal, a “ordem é o
que resta quando se houver impedido de fato tudo o que é proibido”.31 Foucault
desenvolveu esse aspecto mostrando a diferença essencial entre lei, disciplina e
segurança, pois, para Foucault, “a segurança, ao contrário da lei que trabalha no
imaginário e da disciplina que trabalha no complementar da realidade, vai procurar
trabalhar na realidade, fazendo os elementos da realidade atuarem uns em relação aos
outros, graças e através de toda uma série de análises e de disposições
específicas”.32 Ora, pensar o direito como “estabilização de expectativas de
comportamento” parece uma forma de aliar institucionalmente os dois primeiros
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mecanismos de governo, recusando a centralidade da segurança - pensada por
Foucault como mecanismo chave da economia política, capaz de incluir certa margem
de tolerância tida como necessária em função da compreensão dos processos reais.
O direito seria forma privilegiada para aquela estabilização das expectativas de
comportamento, pois uma dedução formal revelaria, em Habermas, que “não parece
haver equivalente funcional nas sociedades complexas”.33 Significa, em termos
foucaultianos, que o direito é a técnica mais eficaz de disciplina. O direito alia lei
(negativo) e disciplina (produtivo). Nessa linha, a lei é aspecto negativo das técnicas ou
mecanismos de poder vinculados pelo direito, enquanto a disciplina é aspecto produtivo
dos mecanismos jurídicos. Porém, pode-se admitir sem dificuldade a necessidade e o
interesse em formular direitos, o que alarga o sentido desse campo para além do caráter
negativo da lei. Mas o conteúdo da normalização por meio de novos direitos é decisivo.
Se entendermos a normalização como efeito inevitável das relações de poder,
poderemos ressaltar que a questão decisiva é o valor em jogo nessas relações. Logo,
a moral fornece conteúdo concreto à norma jurídica.
Essa relação imediata entre moral e direito está fora de moda há bastante tempo, pelo
menos desde Kelsen. Habermas mantém-se na tarefa de limpar o direito de toda
fundação moral, o que significa renunciar a identificar “a pretensão à legitimidade das
normas jurídicas e a pretensão à justiça moral”.34Nesse sentido, não demora para que
se ponha a pergunta pelo conteúdo da autolegislação, que é para ele o sentido da
democracia. A autolegislação não visa à justiça? Que finalidade orienta a formulação do
conteúdo da norma? Se a finalidade do direito é estabilizar expectativas de
comportamento, é preciso saber que comportamento normal os homens, ou os
cidadãos, devem ter. Problema relegado à razão prática, por facilidade teórica que esse
nível de abstração parece permitir. Contudo, não são poucos os termos morais ou de
moral que aparecem em fórmulas de Habermas como: “O filósofo deveria se contentar
com a ideia segundo a qual somente o médium do direito permite, nas sociedades
complexas, estabelecer, inclusive entre pessoas que são estranhas / estrangeiras
(étrangères) umas às outras, relações moralmente requeridas de respeito
recíproco”.35 Deixando para outro momento a pergunta pelo que significa falar em
“pessoas estranhas / estrangeiras umas às outras”, para Habermas, a grande vantagem
do direito é então de ordem moral, e de uma moral bem precisa, aquela que coloca
como valor maior o abstrato “respeito recíproco”.
Assim, está em jogo um direito que “se nutre a um só tempo da ‘moral social
democrática’ dos cidadãos e de uma cultura liberal que favorece seu
desenvolvimento”.36 É curioso notar que é justamente certa “cultura liberal’’ que, para
Foucault, em lugar de favorecer alguma “moral social democrática”, pelo menos no
sentido comunicativo-jurídico que Habermas lhe fornece, tem por efeito a produção, no
nível do sujeito, de um êthos liberal, isto é, centrado na concorrência. Esse efeito se
observa, por exemplo, no tema do “capital humano”.37 Ao contrário, em Habermas, a
dimensão ética é pensada na chave da autonomia privada, que mantém, para ele,
relação de complementaridade não hierárquica com a autonomia pública. Entretanto, é
preciso que os cidadãos façam um uso “orientado para o bem público” de seus direitos
de participação e comunicação. “O direito não pode se manter como direito legítimo
senão na medida em que os cidadãos saem de seu papel de sujeitos de direito privado
para adotar o ponto de vista de participantes nos processos de acordo sobre regras de
sua vida em comum”38. Seria uma exigência da postulação da lei moral, mesmo quando
a chamada autonomia privada está em conflito com as regras da vida comum?
Para Habermas, o direito responderia, historicamente, à necessidade de integração
social, fazendo do direito uma “invenção evolutiva”. Essa tese sofre do que se poderia
chamar um prejuízo do estado de natureza, já que pressupõe a necessidade da
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integração artificial, supõe que os indivíduos são átomos cuja integração social precisa
ser garantida, não mais pela teologia ou metafísica, mas pelo direito. Essa tese pode
ser avaliada recuperando a tese que Foucault defende quando caracteriza o nascimento
do direito moderno, no Estado de polícia, como posição civil contra o Estado.
Segundo Foucault, “essas discussões em torno do direito, a vivacidade dessas
discussões e, aliás, o intenso desenvolvimento de todos os problemas e teorias do que
poderíamos chamar de direito público, o ressurgimento dos temas do direito natural, do
direito originário, do contrato, etc., que tinham sido formulados na Idade Média num
contexto totalmente diferente, tudo isso é de certo modo o avesso, a consequência de
e a reação a essa nova maneira de governar que se estabelecia a partir da razão de
Estado”.39 Pode-se dizer, aproximando Habermas desse diagnóstico da gênese do
direito moderno, que “o direito moderno consiste em um sistema de normas positivas
coercitivas que têm pelo menos a pretensão de garantir a liberdade”,40 entendendo essa
garantia como uma cláusula contra o Estado, uma proteção de liberdades face ao
Estado. Mas ao colocar essa gênese em termos lógicos, Habermas perpetua o espírito
da contraposição à razão de Estado como racionalidade inerente e decisiva do
neoliberalismo, nas chamadas sociedades pós-tradicionais, além de retirar o sentido
conflituoso que a gênese histórica confere ao nascimento do direito, nos termos de
Foucault. Em Habermas, nasce o direito moderno: a um só tempo, nasce a “autonomia
privada” e a “autonomia pública”, isto é, os direitos de liberdade e de autodeterminação
e os direitos de comunicação e participação.
Ao perpetuar o prejuízo do estado de natureza como pressuposto explicativo da
integração social na modernidade liberal, Habermas mantém a distinção de legitimidade
para as ações de governo, assim como a divisão entre o que é ou não a fazer no nível
do sujeito. Distinguir logicamente autonomia privada e autonomia pública significa
pressupor uma distinção metafísica no nível do sujeito. Para Foucault, ao contrário, a
racionalidade liberal “não cinde os súditos numa parte de liberdade reservada
absolutamente e numa parte de submissão imposta ou consentida”.41 O equívoco
histórico de pressupor kantianamente essa distinção para, então, analisar as
sociedades complexas, derivando a ordem empírica de certa estrutura lógica ou
possibilidade semântica, parece sustentar a distinção habermasiana entre direito e
moral. Portanto, a crítica a essa pressuposição recoloca o problema da relação entre
moral e direito.
O correlato do prejuízo do estado de natureza, entendido como pressuposição da
condição desintegrada da sociabilidade não-jurídica (nem especificamente teológica ou
metafísica), é o prejuízo do contrato social, ou seja, da autolegislação.42 Trata-se da
complementaridade entre o que Habermas chama teoria social e teoria do direito. Para
uma teoria social que exige uma integração artificial e codificada corresponde uma teoria
do direito que faz da própria integração a formulação do código. “É assim que um modelo
da discussão ou da deliberação vai se substituir àquele do contrato”.43 Os homens não
vão assinar qualquer coisa, cheque em branco para um soberano, mas discutir e
deliberar, isto é, assinar um cheque com conteúdo definido, tornando os cidadãos seu
próprio soberano. Assim, “com efeito, a comunidade jurídica não se constitui por meio
de um contrato social, mas em virtude de um acordo estabelecido por meio da
discussão”,44 o que muda pouco quanto à estrutura do problema.
A combinação entre teoria social e teoria do direito nesses termos responde a um
diagnóstico que merece ser analisado criticamente, mas só posso indicar aqui alguns
aspectos. Assim como para Foucault, para Habermas a sociedade moderna nasce com
o fim da moral de código. Segundo Foucault, “por toda uma série de razões, a ideia de
uma moral como obediência a um código de regras está, agora, desaparecendo, já
desapareceu”,45 o que dá espaço ao que Habermas chama “moral pós-tradicional”, esse
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“contexto pós-metafísico”. Vale notar que, diferentemente da Europa do final do século
XX, não é nem um pouco óbvio que possamos nos referir ao mundo presente, no Brasil
do século XXI, como espaço público liberto de toda moral de código, esse temido estado
“primitivo”. Significa estar aquém do neoliberalismo norte-americano, em Foucault, e
aquém da democracia,46 em Habermas. Entretanto, em ambos, esse diagnóstico
depende não apenas que se ignore a prática teológica ou metafísica que orienta ações
sociais coletivas, mas o próprio caráter moral do direito. O direito não vincula valores
morais ao generalizar e formalizar regras sociais?
Em Habermas, o diagnóstico do fim da moral de código aparece em termos
de legitimidade das normas. “Essa questão torna-se mais aguda, notadamente, nas
sociedades pluralistas nas quais as visões de mundo inclusivas e as éticas dotadas de
força obrigatória coletiva são desintegradas e nas quais a moral pós-tradicional que
subsiste, e que é fundada na simples consciência moral de cada um, não oferece mais
base suficiente para fundar um direito natural, outrora legitimado pela religião ou pela
metafísica.”47 Ele implica a posição de uma moral fundada apenas “na consciência moral
de cada um”, no mesmo sentido em que Foucault, ao forjar o mesmo diagnóstico, abre
a possibilidade de pensar uma “estética da existência”, pois “a essa ausência de moral
responde, deve responder uma busca que é aquela de uma estética da
existência”.48 Mas por que o mesmo diagnóstico suscita em um a necessidade de nova
integração por meio do direito, um novo campo a cumprir a função deixada vazia, e, no
outro, o alívio de uma condição potencialmente menos assujeitada?
O diagnóstico de Foucault baseia-se inteiramente na crítica ao modelo jurídicoteológico, de modo que ele exemplifica a nova condição moral com a análise do
neoliberalismo norte-americano, naquilo que ele tem de diferente em relação ao modelo
alemão.49 Ele é índice do interesse dessa maneira de governar, ou pelo menos
constatação de um ponto de partida concreto para a análise do sujeito moral moderno.
Em Habermas, o ponto de partida análogo é condição do princípio democrático e, por
isso, do direito. Mas isso apenas porque a passagem do diagnóstico do fim da moral
para a resposta necessária a essa ausência é comunicacional, enquanto em Foucault
ela é concorrencial. Quer dizer, a maneira como as relações entre os homens - órfãos
da moralidade integradora - se estabelece na modernidade é pensada por Habermas a
partir da condição de possibilidade da comunicação (no plano da experiência possível),
enquanto Foucault a pensa a partir da natureza intrinsecamente conflituosa dessas
relações (no plano da história concreta). É apenas o reconhecimento da concorrência
como essência da modernidade liberal que permite a afirmação que encontramos em
Guénaire, segundo a qual “o liberalismo é uma moral”.50
Foucault procura mostrar, nesse sentido, que o neoliberalismo norte-americano se
define pelo êthos da concorrência, não do acordo - mesmo que este possa ser
logicamente viável do ponto de vista da comunicação. Por isso, para Foucault, o direito
é regulamentação de conflitos, em alguma medida necessária, mas ele não é de modo
algum a maneira pela qual a sociedade quer e deve regular todos os conflitos,
pressupondo a possibilidade de universalização desse apaziguamento, o que depende
de esvaziá-lo de todo conteúdo moral. Afinal, é apenas nessa medida que o conteúdo
concreto do razoável pode ser imaginado ou postulado como universal. Como diz
Habermas, “certamente, a moral e o direito servem, um e outro, a regular os conflitos
entre pessoas”;51 mas o problema é imaginar que a parcialidade da moral deve ser
subjugada à suposta universalidade do direito.
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Maria Caramez CARLOTTO

entrevista com o Movimento Passe Livre
Lucas Oliveira
Movimento Passe Livre - São Paulo
Entrevista realizada em 28 de junho de 2013, na sede da Associação dos Pósgraduandos da USP-capital Helenira "Preta" Rezende - Cidade Universitária, USP,
São Paulo
Entrevistadora: Maria Caramez Carlotto
REVISTA FEVEREIRO - Eu queria começar falando da origem do Movimento Passe
Livre (MPL). A versão mais conhecida é de que o MPL surgiu em Florianópolis, em
2005, defendo o passe livre estudantil. Florianópolis que, em 2004, tinha vivido
uma ampla revolta popular contra o aumento da passagem de ônibus, a chamada
Revolta da Catraca ou Guerra da Tarifa. Revolta mais ou menos nos moldes da
Revolta do Buzú ocorrida em Salvador em 2003. Dado esse contexto, costuma-se
dizer que o MPL seria um desdobramento natural dessas revoltas populares de
Salvador e Florianópolis. Mas com essa versão espontaneísta e factual da origem
do MPL, perde-se muito das raízes políticas do MPL, que certamente são mais
antigas: ligam-se ao movimento antiglobalização, ao autonomismo e, em certa
medida, ao próprio PT. Há narrativas que ligam o MPL de Florianópolis à esquerda
trotskista do PT. Eu queria ouvir você contat a história do MPL relacionando essa
origem factual à origem ideológica e política.
MPL - Tudo bem. Então, eu acho que são duas coisas. De fato, as duas revoltas
(Salvador, 2003 e Florianópolis, 2004) são fundamentais. Principalmente a Revolta de
2003, porque ao longo dela foi produzido um vídeo, que é do Carlos Pronzato, que se
chama a Revolta do Buzú. Vários comitês pelo passe livre que existiam pelo Brasil
começam a usar o vídeo Revolta do Buzú nas duas atividades. E o comitê pelo Passe
Livre de Florianópolis, que existia desde 1999 ou 2000, usa esse vídeo durante as suas
atividades lá, eles usam esse vídeo para fazer as atividades em escolas durante todo
um ano: desde a metade de 2003 até a metade de 2004, quando ocorre a Revolta da
Catraca (Florianópolis, 2004) eles usam o vídeo Revolta do Buzú para fazer atividades
em escola. Além disso, tem um outro aspecto importante. Esses comitês pelo passe
livre estudantil tipo o de Florianópolis existiam em vários lugares e surgiram inicialmente
associados a setores das juventudes partidárias. Das juventudes partidárias não, da
juventude do PT basicamente. Havia alguns poucos membros da juventude do PSTU,
mas centralmente da juventude do PT. Mas eram jovens do PT que acabaram se
afastando, principalmente em Florianópolis, da dirigência petista, avaliavam era que os
partidos pautavam as questões de transporte e as questões específicas de juventude
de um modo geral com um caráter aparelhado, ou seja, a partir dessas questões você
vai dinamizar o partido, formar pessoas para atuar no partido, mas não avaliavam a
questão do transporte em si.
REVISTA FEVEREIRO - Ou seja, uma preocupação muito maior com a
autoconstrução partidária do que com a pauta.
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MPL - Exatamente, muito mais com a autoconstrução do que com a pauta. Então, existia
dentro de vários comitês essa perspectiva. O Comitê de São Paulo começa a funcionar
em 2003. Em 2004, o comitê já está ativo, com as seguintes características: além de
vários anarquistas, algumas pessoas da juventude do PT ligadas ao mandato do
vereador Beto Custódio (PT), que era um dos formuladores do projeto de lei do passe
livre. Então, tem essa composição mista: anarquistas e juventude partidária juntos, aqui
no comitê de São Paulo. Além disso, tanto [a Revolta de] Salvador em 2003 quanto a
de Florianópolis em 2004, tiveram a sua luta amplamente divulgada pelo Centro de
Mídia Independente, o CMI. O Centro de Mídia Independente foi fundamental, mas
fundamental mesmo, para a divulgação e nacionalização dessa luta, porque era a forma
como a gente sabia o que estava acontecendo nas outras cidades. Não existia uma rede
nacional de comunicação, a gente sabia pelas publicações do CMI. Então em 2003, a
Revolta do Buzú foi amplamente documentada no CMI, e a Revolta de 2004,
amplamente divulgada também, com o adendo de que a força do CMI em Florianópolis
nessa época era realmente impressionante. O CMI publicava, durante a primeira revolta
de Florianópolis, o CMI na rua - que era aquele jornal de poste que a gente fazia -, todos
os dias. Todos os dias, durante a revolta, tinha um CMI na rua novo. Então, a partir do
CMI, formou-se toda uma articulação de grupos autônomos em torno da questão do
passe livre. Toda uma juventude, na qual eu me incluo inclusive, se aproximou da
demanda do transporte e do passe livre a partir de conhecê-la pelo Centro de Mídia
Independente. A origem do MPL vem, então, dessa mescla entre a juventude partidária
dissidente, o anarquismo clássico e a experiência autonomista do CMI. E eu acho que
essa mescla é muito interessante porque ela conferiu uma característica particular ao
movimento. Porque, muitas vezes e em muitos sentidos, o movimento autônomo falhou,
ao se negar completamente a estabelecer um diálogo institucional. Então eu acho que
a mescla de gente vinda do movimento autônomo com gente vinda de juventudes
partidárias permitiu que o movimento tivesse uma característica de autonomismo muito
forte e, ao mesmo tempo, com uma perspectiva de existência e diálogo institucional e
proposição de leis. Porque, em última instância, a reivindicação do passe livre e da tarifa
zero deve se expressar na proposição de uma lei.
REVISTA FEVEREIRO - Inclusive, eu estava lendo um texto do Pablo Ortellado
sobre o movimento pelo passe livre em que ele aponta que essa questão da opção
pelo diálogo institucional gerou problemas em Florianópolis, porque o movimento
propôs uma lei, foi para uma negociação suprapartidária e passou a ser visto com
certa desconfiança por alguns setores da esquerda que não aceitavam essa
negociação.
MPL - Sim.
REVISTA FEVEREIRO - Com foi isso? Como se dá essa interlocução institucional
para o MPL?
MPL - Então, sempre que a gente vai conversar com a esfera institucional é importante
ter claro que essa não é a nossa seara. Não é a nossa seara. A nossa seara é a rua, é
a mobilização de base, a mobilização autônoma. Então, é uma articulação que é muito
delicada. Eu acho que esse ano em São Paulo, a gente acertou muito nesse ponto.
Porque a gente pautou que queria negociação mas deixou claro qual era o objetivo
específico dessa negociação. Depois, de novo, quando a gente foi convocado...
Convocado, não... Convidado pela Presidência da República, eu acho que conseguimos
isso também. A gente lançou uma carta antes, pautando essa reunião, o que nos
permitiu que tivéssemos um diálogo claro, do tipo "olha, é isso que a gente vai falar".
Porque assim você não fica com uma característica de ser um movimento antiinstitucional. Não! O movimento vai dialogar, mas vai dialogar com esses pontos
específicos. Você deixa isso claro para quem está se mobilizando.
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REVISTA FEVEREIRO - Depois eu quero entrar especificamente nesta questão.
Mas, antes, eu queria falar um pouco mais sobre a história do MPL. Primeiro,
esses Comitês pelo Passe Livre que você falou que, no caso de São Paulo, reunia
autonomistas e juventude partidária. Como surgem esses comitês?
MPL - Eles surgem em torno de projetos de lei do passe livre. O comitê aqui de São
Paulo pautava o passe livre estudantil a partir do projeto de lei do vereador Beto
Custódio, do PT. Então a gente se organizava e fazia atividades em escola. Quer dizer,
começou centralmente fazendo atividades em escola. Então a gente visitava algumas
escolas e fazia um debate sobre o passe livre estudantil, porque a gente achava o passe
livre estudantil importante.
REVISTA FEVEREIRO - Você está nesses comitês desde quando?
MPL - Olha, eu comecei a participar em outubro-novembro de 2004, quando eu comecei
a frequentar as primeiras atividades. Inicialmente, eu ia pelo Centro de Mídia
Independente acompanhar os comitês. A partir de janeiro de 2005, eu começo a fazer
atividades em escola, a gente monta mais comitês regionais.

REVISTA FEVEREIRO - E, nesse contexto, como os comitês se transformaram no
Movimento Passe Livre?
MPL - Então, depois da vitória que Florianópolis teve em 2004, eles chamaram uma
plenária dos comitês do passe livre em 2005, em Porto Alegre, no Caracol Intergaláctico,
que era um espaço autônomo dentro do Fórum Social Mundial, organizado a partir de
experiências zapatistas, experiências piqueteiras. Então o comitê passe livre de
Florianópolis chamou três dias de plenária no caracol. Foram três dias de plenárias
discutindo princípios e contando experiências, até chegar a uma plenária final na qual
se decidiu os princípios [organizativos] do movimento. Se decidiu a horizontalidade,
a autonomia, o apartidarismo e a independência. Porque a ideia é: somos todos iguais,
ninguém representa ninguém dentro do movimento. Nós pensamos com a nossa própria
cabeça, somos autônomos, portanto. Somos independentes, ou seja, nenhuma
instituição financia o nosso movimento. E somos apartidários, isto é, nós não somos
braço de nenhum partido, mas as pessoas de partido podem participar do movimento.
Então, em 2005, a gente tira esse consenso da plenária, e a carta de deliberação volta
para os comitês locais que aderem ou não ao Movimento Passe Livre. O comitê de São
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Paulo aderiu ao movimento, ou seja, concordou com os princípios organizativos e aderiu
ao Movimento Passe Livre em 2005 mesmo.
REVISTA FEVEREIRO - É interessante porque você já entrou em um tema que eu
iria abordar. Porque foi repetido incansavelmente pela mídia e mesmo pelo poder
público justamente o fato do movimento ser apartidário, independente, "não ter
líderes" etc. Na verdade, sabemos que é muito mais do que isso. Por trás dessas
denominações existe uma longa história de disputa, na esquerda, por formas de
organização. A forma partido - representativo ou revolucionário - é uma forma
possível de organização da esquerda, assim como os movimentos altamente
estruturados, como o MST. Mas vocês, deliberadamente, optam por outro modo
de organização.
MPL - Sim.
REVISTA FEVEREIRO - E essa outra forma de organização é ligada a uma crítica
às demais formas. Eu queria que você explicitasse um pouco essa crítica
mostrando como ela se desdobra nos princípios organizativos que você
mencionou.
MPL - Então, para essa crítica a experiência de Salvador foi fundamental. Porque em
Salvador, um grupo político, nomeadamente a UBES e a UMES de Salvador, participam
da Revolta do Buzú em alguma instância e, de repente, se arrogam como lideranças da
revolta e resolvem negociar em nome do movimento. Criam uma comissão de
negociação, negociam com o poder público uma série de pautas - meia passagem para
a pós-graduação, entre outras - e depois de negociar essas pautas dizem: temos essas
conquistas, podemos sair da luta. E a pauta central da revolta que era revogar o
aumento da passagem não havia sido conquistada. Mesmo assim, a UBES e a UMES
começam a desmobilizar e isso gera uma revolta considerável, uma briga não
desprezível. Isto é muito bem documentado no vídeo do [Carlos] Pronzato
REVISTA FEVEREIRO - O Pronzato era do CMI?
MPL - Não, o Pronzato é um cineasta argentino que acompanhou muitas mobilizações.
Ele tem um vídeo sobre a "Guerra do gás", sobre os piqueteiros argentinos.
REVISTA FEVEREIRO - Ele é um cineasta militante.
MPL - É, um cineasta militante que faz filmes desse tipo há muitos anos. [Mas voltando
para a experiência de Salvador], a gente viu o que aconteceu ali e passou a considerar
que o movimento não deve ter uma direção ou uma pessoa que o controle e passe a
falar em nome das pessoas, mas que deve ter uma construção "ombro a ombro", por
assim dizer. Ou seja, a gente discute muito no interior do movimento, a gente prima pelo
consenso. Inclusive, no Movimento Passe Livre, a maioria das decisões é consensual.
As decisões sobre os princípios organizativos são necessariamente consensuais. A
gente não vota esse tipo de questão. Então, a gente prima pelo consenso, pela
discussão, pela construção horizontal, pela construção de relações iguais dentro do
movimento. Em parte porque achamos que a própria sociedade tem que se organizar
assim. Não tem sentido criar uma estrutura hierárquica para a transformação da
sociedade, sendo que queremos construir uma sociedade igualitária. É preciso construir
já nas formas de organização para transformar a sociedade, uma estrutura igualitária. É
isso que defendemos como modelo dentro do movimento e é isso que defendemos,
inclusive, como modelo de organização do transporte. Ou seja: que os trabalhadores e
usuários participem igualitariamente das decisões, participem dessa gestão e
construam uma gestão popular. Então é isso: construir na prática a forma como
pretendemos que o transporte, a sociedade e a vida seja organizada. Mas é difícil, é
claro que é difícil.
REVISTA FEVEREIRO - Mas isso, na prática, significa que todas as decisões do
movimento são tomadas em plenárias... ou seja, não se institui nenhuma instância
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de representação dentro do movimento como, no caso, uma diretoria de partido
ou uma executiva nacional do movimento?
MPL - Não, não tem nenhuma executiva nacional, nenhuma entidade organizativa desse
tipo. O que acontece é o seguinte: dependendo da época, nós temos comissões e
comitês de trabalho. Por exemplo, em São Paulo, tivemos durante muito tempo um
comitê de trabalho na região noroeste e na região sudoeste. Então, as pessoas
decidiam, nesses comitês, a organização do trabalho porque não tinha como fazer uma
plenária do movimento para decidir tudo, todas as questões. Por exemplo, existe uma
comissão de trabalho na zona sul, então a comissão zona sul decide como as coisas
vão ser tocadas naquele espaço, porque não tem como decidir tudo o que será feito ali.
Nacionalmente, somos uma entidade federada. O Movimento Passe Livre é uma
federação, então tem autonomia dos comitês locais e tem um grupo de trabalho
nacional, que agora está voltando a se articular e que funciona assim: os diversos
movimento locais tiram deliberações para serem discutidas como pauta específica para
esse grupo de trabalho nacional, e dentro desse espaço, os movimentos locais
apresentam as decisões do seu coletivo e chegam a uma deliberação nacional que volta
depois para ser referendada pelos coletivos locais. E esse grupo de trabalho nacional é
rotativo.
REVISTA FEVEREIRO - Entendi. Agora, uma coisa muito interessante e que se
comenta muito é o efeito das redes sociais como o Facebook na expansão do
movimento. Eu queria, então, que você avaliasse qual o papel que as novas
tecnologias desempenharam nos últimos protestos. Mas eu queria que você
falasse um pouco, também, de um outro aspecto das novas tecnologias e redes
que é a possibilidade de produção autônoma de conteúdo. Por exemplo, você
começou mencionando a importância de um vídeo - "Revolta do Buzú" - que é
expressão dessa produção autônoma de conteúdo. Depois você falou da
importância do CMI para a nacionalização da luta pelo passe livre, outro exemplo.
Então eu queria que você falasse das novas tecnologias e da internet, mas não só
restrito às redes sociais, mas também à produção de conteúdo.
Eu vou começar pelas redes sociais porque eu falei muito disso em 2011 e agora eu
volto a isso agora. Porque é o seguinte: não adianta criar nada no Facebook se você
não é uma referência. Não foi o Facebook que tornou o Movimento Passe Livre uma
referência, porque não é mágica esse tipo de coisa. A rede social é uma ferramenta,
uma ferramenta que pode refletir o seu trabalho real. Se você não tem um trabalho de
base, uma organização real, a rede social não vai alavancar nada, porque ela não faz
mágica. Você precisa construir essa referência na luta cotidiana, tendo formulação.
Todo mundo respeita o Movimento Passe Livre na discussão sobre transporte porque o
movimento discute transporte muito bem. A gente sabe muito bem o que está discutindo,
a gente produz coisa de muita qualidade nesse tema. E quando a gente produz coisa
de qualidade, debate isso com muita gente, organiza-se há muito tempo, organiza-se
em base, então é o que permite que a rede social reverbere isso e se torne social.
Porque a rede só é social na medida que ela é contestatória (risos). Isso permite, então,
que ela se torne uma ferramenta, uma ferramenta a ser usada. E é uma ferramenta
importante? É importante! Ainda mais se a gente tem em conta que, a partir de 2011,
aconteceu um fenômeno no Brasil: o Facebook se popularizou. Ele passou a ser
utilizado massivamente pela classe trabalhadora. Todo mundo tem Facebook,
principalmente os trabalhadores de serviço. Você pensa: atendente de loja, gente que
trabalha em shopping, eles abrem o Facebook no computador da loja, abrem mesmo.
Os trabalhadores de serviço e de escritório em massa utilizam esse espaço agora.
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REVISTA FEVEREIRO - Tem também os celulares....
MPL - Pois é, os celulares. Então isso permite que você chegue a mais gente. É uma
ferramenta que potencializa [o movimento]. E é interessante essa potencialização
porque ela produz contrainformação. Pensando no caso do CMI. O CMI funcionava
como um discurso de contrainformação, era uma informação que não passava pela
mídia burguesa. Ele funcionava com uma produção autônoma de conteúdo, com a gente
escrevendo nós mesmos sobre os atos, nós mesmos sobre a mobilização. E o CMI foi,
durante muitos anos, um dos sites mais acessados do Brasil. Hoje em dia não é mais,
mas era um site muito, muito acessado. Ele entrava sempre no Top 100 (dos sites mais
acessados) e no Top 50 às vezes. Era um site muito acessado no Brasil, porém era um
momento em que o acesso à internet era relativamente restrito, então você não tinha
uma capilaridade tão grande. Já as redes sociais, hoje, permitem que essa
contrainformação reposicionem a mídia tradicional. Não tem como a mídia tradicional
ignorar que essa informação está circulando, isso força um reposicionamento. E esse
reposicionamento foi muito importante para nós esse ano.
REVISTA FEVEREIRO - O reposicionamento que ocorreu da quinta (13/06/2013)
para a segunda-feira (17/06/2013).
MPL - De quinta para segunda, principalmente, mas mesmo antes. Porque olha, desde
o primeiro ato, a mídia tinha um discurso conservador sobre nós, mas a informação
estava circulando e os atos foram crescendo. Assim, embora tivesse tendo ataques da
mídia todo o tempo, os atos foram crescendo.
REVISTA FEVEREIRO - De fato, não decrescimento do número de pessoas em
nenhum momento.
MPL - Não teve um decrescimento, não teve declínio. Fora no segundo ato (07/06/2013),
mas ele foi convocado com menos de 24 horas de antecedência e ocorreu em uma
sexta-feira. Mas esse a gente não esperava que fosse maior do que o de quinta
(06/06/2013), porque não conseguimos divulgar. Mas fora isso, de modo geral, a gente
conseguiu divulgar muito bem e produzir contrainformação e essa contrainformação, em
algum momento, reverberou também na grande mídia e isso foi muito importante. E
esse ano, eu acho que a gente teve uma estratégia de produção de conteúdo para a
mídia muito boa. Tanto produções nossas quanto as notas do movimento passe livre
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foram muito, muito lidas, inclusive algumas exibidas ao vivo: aparecia a notinha
impressa na tela do jornal e tal.
REVISTA FEVEREIRO - Vocês têm um comitê de comunicação?
MPL - A gente não tem exatamente um comitê de comunicação nesse momento. Quer
dizer, minto. Dentro do movimento passe livre, desde o começo da luta contra o aumento
deste ano, a gente chamou apoiadores do movimento e formaram-se algumas
comissões, dentre elas uma comissão de comunicação. Mas nem sempre foi a comissão
de comunicação que escreveu as notas, as pessoas [do próprio movimento] foram
assumindo isso. Mas havia uma comissão de comunicação para a luta contra o
aumento.
REVISTA FEVEREIRO - E esse comitê de apoio era ampliado?
MPL - Era ampliado, era um comitê de apoio que estava para além do movimento. A
gente chamou pessoas que não eram do Movimento Passe Livre, apresentou a
estratégia e essas pessoas opinaram. Eram pessoas que não eram do movimento mas
eram de muita confiança ou pessoas que foram do movimento mas tinham se afastado.
E, a partir disso, formou-se um grupo mais ampliado, que foi fundamental nessa luta
contra o aumento.
REVISTA FEVEREIRO - E você acha que há alguma relação entre a ascensão do
Facebook e o declínio do CMI? Porque que você não falou isso explicitamente,
mas a gente poderia depreender da sua fala.
MPL - Mais ou menos. O CMI foi pioneiro em web 2.0, ou seja, em as pessoas entrarem
e publicarem diretamente conteúdo. Ninguém fazia isso antes do CMI existir. Porém, o
CMI continuou sendo isso. Mas a partir do CMI e das plataformas criadas pelo CMI como
o Apache, criou-se outras iniciativas. Algumas, inclusive, com participação de pessoas
do CMI. O Twitter, por exemplo, e o Pablo [Ortellado] conta sempre essa história, foi
criado por um voluntário do CMI. Mas o CMI não se readaptou a isso, ele não se adaptou
do ponto de vista de produção de conteúdo a isso. Ao mesmo tempo, o movimento que
sustentava o CMI politicamente, que era o movimento altermundista, ou
antiglobalização, para usar um termo mais consagrado, acabou, refluiu. Por questões
internas e questões externas. Mas esse movimento teve vitórias, na verdade. Não dá
para saber o quanto isso foi uma conquista só dele, mas a ALCA não foi aprovada, o
FMI reformulou a sua política. Eu não acho que foi só nós que fizemos isso, mas o FMI
tinha uma política neoliberal e abandonou essa política, até que na gestão Strauss-Kahn
a política do FMI era quase uma política neodesenvolvimentista, keynesiana, ou seja,
não era mais uma política neoliberal.
REVISTA FEVEREIRO - Mas o que eu acho muito interessante do que você
colocou é que as redes sociais, inclusive com todo o potencial que elas têm,
mobilizam um princípio organizativo de rede que já estava presente e se tornou
popular por meio dessas ferramentas tipicamente de esquerda militante.
MPL - Sim, exatamente. Foram ferramentas de esquerda. E essa é a teoria autonomista
sobre o desenvolvimento capitalista com a qual eu concordo que é a gente que vai
criando ferramentas e o capitalismo vai se apropriando, tornando isso outra coisa. Sem
dúvida, o Facebook não é, pretensamente nem potencialmente, isto é, ele não é e nem
pretende ser, uma ferramenta de transformação social. Ele é uma empresa capitalista
que se reapropriou de uma tecnologia criada a partir de um meio de esquerda. E essa
aproximação foi tanto por parte do capital quanto por parte de alguns membros dessa
esquerda que se aproximaram das empresas. Em parte por conta da tradição americana
que acha que o mercado é um espaço interessante... os Estados Unidos têm muito essa
percepção.
REVISTA FEVEREIRO - Eu queria voltar um pouco para a Revolta do Buzú ocorrida
em Salvador em 2003, para entender melhor o contexto político e a forma dessas
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revoltas populares ligadas ao transporte público que se multiplicaram na última
década. A Revolta do Buzú ocorreu no primeiro ano do governo Lula e emerge
justamente durante a campanha nacional contra a Reforma da Previdência. Era
um momento de mobilização dos movimentos sociais contra o governo que eles
ajudaram a eleger. Tratava-se, portanto, de um contexto político específico,
marcado pela presença do PT no governo e o efeito desse fato sobre os
movimentos sociais. Como você mencionou, tinham algumas organizações como
a UMES, a UEE, a UNE que disputam a liderança do movimento, mas rapidamente
a revolta transcende essa organização formal e assume uma forma mais radical.
MPL - Muito radical.
REVISTA FEVEREIRO - Exatamente. E uma radicalidade que assume dois
sentidos: tanto no tipo de enfrentamento com o poder público (bloqueios de vias,
ônibus depredados, enfrentamento com a polícia etc) quanto nas formas de
organização do movimento (com as assembleias de rua e outros mecanismos de
democracia direta que procuraram incluir a população na decisão sobre os rumos
do movimento, independentemente da organização dos partidos e entidades
representativas). A explicação mais comum para essa forma de organização do
movimento é atribuí-la à crise de representatividade dos partidos e entidades
tradicionais que não conseguem mais organizar esse tipo de movimento. Por
outro lado, revoltas populares ligadas à questão dos transportes, como as que
ocorreram em São Paulo em 1947, no Rio em 1976 e em Salvador em 1981, também
assumem essa forma: de uma revolta popular, espontânea, explosiva. Para você,
o que explica essa forma recorrente e específica dos protestos ligados ao
transporte? Ela se explica por um traço mais geral, ligado ao fato de ser uma
revolta popular por uma questão muito sensível ou se explica pela dita "crise de
representatividade" da política?
MPL - Olha, eu tenho muito receio dessa explicação da crise de representatividade. O
José Álvaro Moisés escreve sobre isso num texto dele, atribuindo um peso a essa crise
de representatividade. E é muito engraçado, porque ele está analisando os quebraquebras da década de 1940, mas ele está claramente sugerindo a importância de
existirem partidos na década de 1980. Ele não está falando dos quebra-quebras de
1940, é curioso isso (risos). É que no MPL nós já lemos bastante sobre esses quebraquebras. Há uma coletânea que nós lemos e discutimos bastante no interior do
movimento. Não era bem um grupo de estudo, mas nós fazíamos atividade de formação
para todo mundo e líamos essas pesquisas históricas, compartilhávamos e as
discutíamos. Então eu acho que não é exatamente uma questão de crise de
representatividade. Eu acho que tem duas questões. Uma, e é uma coisa que o Caio
Martins Ferreira escreveu recentemente em um artigo dele, a esquerda desaprendeu a
fazer trabalho de base, o que é um problema. Ela fez uma opção pela disputa
institucional, e essa opção pela disputa institucional, mesmo da esquerda mais radical,
que de modo geral também optou por essa disputa institucional por sindicatos e
entidades, afastou essa esquerda, tanto a mais radical quanto a menos radical, de
construir as coisas diretamente, ou seja, de fazer trabalho de base e ampliar a
discussão. Isso é um problema. E isso faz com que a imagem política desses grupos e
agremiações, sejam eles partidos ou não, fique desgastada perante a sociedade. E eu
não acho que é uma questão das pessoas não se sentirem representadas. Essas
agremiações aparecem como um "corpo estranho". Então, não é só uma questão de
representação. Mesmo porque a demanda não é necessariamente por representação.
É muito mais uma demanda por participação. Porque quando se fala em crise de
representatividade, expressa-se uma demanda por representação que nem sempre
existe. Eu acho que são duas demandas muito diferentes, por isso tenho receio do
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discurso da crise de representatividade. Trata-se muito mais de uma demanda por
participação política. Uma demanda por participação não é necessariamente uma
demanda por representação política, são duas coisas diferentes. Portanto, eu acho que
existe uma demanda por participação política, por atuar politicamente. Querer que isso
seja uma crise de representatividade é já pensar em uma canalização de para onde
essa demanda deve caminhar, ou seja, essa demanda deve caminhar para o
fortalecimento de um modelo de democracia no qual a representatividade esteja
assentada em uma maior interação dos partidos com a população. Não é esse o modelo
que eu defendo, a princípio. Mas, ao mesmo tempo, é difícil analisar porque é tudo muito
recente, mas eu acho que é isso: existe essa demanda por participação. E na questão
do transporte tem uma questão específica do por que vira uma revolta popular e de por
que se torna uma coisa tão grande. Todos os quebra-quebras e todas as mobilizações
radicais por transporte não foram espontâneos exatamente. Existia uma organização e
um debate. O quanto essa organização tinha capilaridade e o quanto ela foi responsável
sobre esses eventos a gente pode discutir. Muitas vezes essa organização não tem o
controle total, mas o início das manifestações sempre se dá por alguma organização. A
Monique Felix fez o trabalho de conclusão de curso na PUC-SP sobre os quebraquebras da década de 1940. E o que ela mostra é que tinha muita organização. Se eu
não me engano, nesse momento inclusive, era o Partido Comunista. Mas o que houve
foi que as manifestações ganham um escopo muito maior e o Partido começa a rejeitar
os quebra-quebras e vira uma tensão interna entre o partido e os manifestantes. Os
quebra-quebras do início da década de 1980, por sua vez, têm participação muito forte
dos movimentos contra a carestia e indiretamente do que era o PCdoB na época. Existe
essa participação do PCdoB, mas pouco documentada. Em parte porque o PCdoB não
divulga esse tipo de documento e em parte porque, hoje em dia, eles têm uma linha
completamente diferente. Mas existia essa capilaridade organizativa. O que acontece,
na verdade, é que o transporte é muito ruim e é muito ruim há muito tempo. E é uma
opressão cotidiana. Então, destruir o ônibus - e o Manolo, um dos participantes da
Revolta do Buzú, fala muito sobre isso - tem um sentido. Tem que se pensar por que se
destrói os ônibus. Não é porque as pessoas agem por um sentimento do tipo "ai meu
deus, eu quero destruir um ônibus hoje". As pessoas destroem os ônibus, e destroem
recorrentemente os ônibus, por algum motivo. Se da década de 1940 até 2013 as
pessoas continuam quebrando ônibus em momento de revolta popular é preciso pensar
por que as pessoas estão fazendo isso. E é por que aquilo é considerado para elas uma
forma de opressão. É considerado algo terrível e violento. Porque não se escolhe
aleatoriamente um alvo em um quebra-quebra. Não é uma escolha aleatória. Então, se
destrói o ônibus porque ele é o símbolo de um cotidiano opressor, de um cotidiano
violento. E aí ganha uma força e uma capilaridade muito grande. Porque o transporte é
violento e, ao mesmo tempo, muito caro. É curioso reparar uma coisa: os quebraquebras param em 1985. Não tem mais quebra-quebra desde 1985. Eles só voltam a
ocorrer em 2003. Isso porque, em 1985, é aprovada a lei do vale-transporte. E é
engraçado porque não existe um estudo sobre o vale-transporte. Saiu um texto da ANTT
que fala sobre o vale-transporte e eles dão como dado que ele serviu para acabar com
os quebra-quebras que ocorriam em 1985. É considerado um dado pelo "outro lado" por
assim dizer. Mas não existe nenhum estudo que sistematize isso. Pelo pouco que eu já
li - eu não me debrucei sistematicamente sobre o assunto - os quebra-quebras da
década de 1980 aconteciam depois do almoço, em grande parte. A minha hipótese é a
de que o almoço era um momento em que o trabalhador - e eram massivamente
trabalhadores - tinha de convívio na fábrica. Porque você ainda tinha, nesse momento,
grandes refeitórios coletivos. E, a partir dessa discussão, surge essa mobilização, essa
revolta que se capilariza. Mas, em 1985, é aprovado o vale-transporte. E vale lembrar
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que no início da década de 1980, e o Eder Sader fala um pouquinho sobre isso no
livro Quando os novos personagens entram em cena, é quando começam a ser
retiradas as grandes linhas que levavam os trabalhadores diretamente para as fábricas.
Porque, antigamente, a Volks tinha uma linha própria, as outras montadoras também.
Então começa a haver essa retirada de linhas, provocando revoltas. Mas existe uma
virada com a aprovação da lei do vale-transporte, antes da Constituição de 1988, sendo
incorporado por ela depois. Com isso, termina esse ciclo de quebra-quebras porque o
setor que protagonizava essas manifestações - os trabalhadores - passa a ter o
problema do gasto com o transporte solucionado.
Revista Fevereiro - Depois eu tenho algumas perguntas que vão tocar nesse ponto
dos protagonistas das revoltas e do vale-transporte, mas antes eu queria voltar
para um ponto. Você disse que existe uma demanda forte por participação
política. Isso, de certa forma, não atinge o próprio MPL? Porque alguns partidos
como o PSOL e o PSTU, principalmente, criticaram muito o MPL porque vocês
teriam concentrado demais a organização dos atos, recusando-se a conceder
espaço de participação a outros indivíduos ou grupos. Eu queria saber, primeiro,
como vocês veem essa crítica. E, segundo, se vocês enxergam nessa crítica uma
tentativa velada desses partidos de incorporar, cooptar ou controlar o movimento.
MPL - Olha, é o seguinte. Este ano deixamos muito claro uma coisa e é importante
deixar isso explícito: estávamos divulgando para todo mundo o que o MPL queria fazer.
Quem mais quisesse fazer outras coisas, era muito bem-vindo. Podia fazer. Mas, como
movimento, o que nós estávamos dispostos a fazer era chamar esses atos. Nós
achamos ótimo que outros grupos convoquem outros atos, mas nós íamos chamar
aqueles. Se alguém quisesse chamar mais, chamasse. Quem quisesse organizar outras
atividades, outras frentes, organizasse, ótimo! Mas nós nos dispomos a organizar
aqueles. Porém, ao mesmo tempo, para chamar os atos e organizá-los, nós mantivemos
diálogo intenso com grupos organizados. Nós dialogamos com o PSTU e com o PSOL,
por exemplo, apresentamos para eles propostas, incorporamos algumas deles, ainda
que não todas. Mas é isso, o Movimento Passe Livre tem o caráter de ser quem pauta
mais esses atos pela redução do aumento porque é quem conhece mais a pauta. E
depois da luta contra o aumento vários desses grupos procuraram o MPL para dizer
"vocês tinham razão, nós deveríamos ter escutado vocês mesmo, ainda bem que foi
desse jeito".
Revista Fevereiro - Mas vocês definiram a tática para barrar o aumento este ano
em função de experiência anteriores?
MPL - Olha, a verdade é que a gente planejou muito bem essa luta contra o aumento.
A gente acertou até mesmo o dia em que o aumento ia cair. O aumento caiu no dia que
nós planejamos, de verdade. Foi um planejamento muito sistemático. Nós olhamos para
o que aconteceu nas cidades que conseguiram barrar o aumento. O que aconteceu
nessas cidades? Uma luta forte e intensa, em tanto tempo, e o grupo que chamou
inicialmente as manifestações, a partir de um dado momento, não teve mais o controle
total sobre elas. Então depois de estudar essas experiências, a gente concluiu: é isso
que a gente precisa para São Paulo. Foi por isso que a gente propôs, uma luta intensa.
E a ideia era mesmo que a gente não tivesse pleno controle e, de fato, a gente não teve.
Na quarta-feira (19/06/2013), por exemplo, dia que o aumento caiu, houve um número
enorme de manifestações. Para você ter uma ideia, a estrada do M'boi Mirim começou
uma manifestação espontânea - e essa a gente não sabe mesmo quem chamou - na
terça-feira à noite e ficou com manifestações até quarta-feira na hora que caiu o
aumento, ou seja, a M'Boi Mirim ficou quase 24 horas com manifestação. Então virou
uma coisa enorme. Na quarta-feira, outros grupos políticos começaram a chamar
manifestações também. O MTST chamou três manifestações simultâneas nesse dia. Eu
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acho, então, que a quarta-feira foi central, porque foi o dia em que o poder público
percebeu que, não apenas as manifestações saíram do nosso controle, como saíram
também do controle deles e de qualquer pessoa que tentasse controlar aquilo. E eu
acho que isso é uma diferença importante. Para nós, do Movimento Passe Livre, uma
vez que temos uma organização horizontal, a possibilidade de uma coisa sair do
controle não é o terror para nós. Eu acho que os partidos, de um modo geral, têm
problemas quanto a isso, problemas sérios, porque a perda da direção política os deixa
sem rumo. É claro que o que aconteceu na terça, na quarta e na quinta-feira,
principalmente na quinta-feira, nos deixa incomodados. Óbvio que deixa. Pensar em
como a gente poderia se articular ali para se contrapor a essas práticas. Mas é isso, a
contradição social e uma mudança radical da sociedade ela só vai surgir a partir de uma
popularização [da luta], o que implica perder a direção plena desse processo. Claro,
você vai tentar construir para onde esse processo vai, mas sem controle pleno.
REVISTA FEVEREIRO - Mas uma dimensão importante ligada à perda do controle
sobre as manifestações é a chamada "violência dos protestos". Primeiro, a
violência que eu chamo de "expressiva", ou seja, o dito "vandalismo". Ou seja,
quando se quebra um ônibus, como você disse, não dá para pensar que este é um
alvo qualquer, é um ônibus, uma violência que visa expressar uma indignação
com esse símbolo. Ou quando se ataca a prefeitura, de novo, essa violência tem
alvo definido. Eu queria saber, então, como vocês enxergam esse tipo de violência
e porque vocês não a condenaram explicitamente.
MPL - Porque violento é o Estado. Uma primeira coisa importante é isso. Eu sempre
digo isso: que violência é quebrar um vidro perto de quebrar uma perna? É muito menor
a violência de quebrar um vidro. Mas muito menor mesmo. Então eu acho importante
ter claro que a população responde a uma opressão cotidiana e a uma violência
cotidiana que sofre. Então é isso que está sendo colocado. Você tem uma violência
cotidiana que a população sofre, contra a qual ela se revolta. Isso foi constatado na
Pesquisa do Ibope segundo a qual um terço da população do Brasil inteiro era a favor
depredação dependendo dos casos.
REVISTA FEVEREIRO - Eu vi.
MPL - O que é um percentual muito expressivo considerando o bombardeio que a gente
sobre na mídia cotidianamente contra o "vandalismo". Os "vândalos" destruíram Roma.
REVISTA FEVEREIRO - E qual foi o papel dessa violência expressiva na redução
da tarifa? Ela teve algum papel político?
MPL - A radicalidade dos atos teve um papel político importante, mas eu não acho que
a radicalidade seja igual ao quebrar as coisas. Por exemplo, vamos considerar o
primeiro ato contra o aumento que parou a Avenida 23 de Maio colocando fogo em pneu.
É muito diferente colocar fogo em pneu e quebrar coisas. Mas é muito radical a opção
da população de colocar fogo em pneus. Outro exemplo: parar a Marginal Pinheiros
inteira é uma ação radical. Eu acho, assim, que esse tom de radicalidade foi importante
na redução da tarifa. E o que houve foi: a radicalidade estava posta, colocou-se sobre
ela a violência policial e a resposta à violência policial foi "quebrar coisas". Em alguma
instância, a violência policial divulgou as manifestações. É terrível isso, mas aconteceu.
REVISTA FEVEREIRO - Mas você não acha que isso aconteceu também porque
existe um caldo cultural contra a polícia, militar principalmente, em São Paulo?
MPL - Sem dúvida. Porque existe uma discussão posta sobre o que é a polícia, o que
representa a polícia, uma polícia militar inclusive. Toda a discussão sobre a
desmilitarização da polícia, o questionamento e a crítica a essa militarização, que nós
questionamos, inclusive, na carta que nós enviamos à Presidenta da República.
REVISTA FEVEREIRO - Já que você entrou na questão da violência policial eu
quero fazer uma pergunta sobre isso, porque foi um tópico que se discutiu muito.
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Há quem diga que a violência policial contra as manifestações, que sempre foi
grande, tem se intensificado pela adoção de novos métodos, instrumentos e
técnicas de contensão de multidões que já estariam preparando a polícia para
conter possível manifestações na Copa do Mundo ou em outros grandes eventos
que o Brasil passa a sediar. Você sentiu isso ou você acha que a violência policial
não mudou e foi como sempre é?
MPL - A questão é que sentimos a violência da polícia contra um movimento social.
Porque a violência da polícia é cotidiana. O Rodolfo [Valente], que é nosso advogado e
que acompanha há muito tempo a Pastoral Carcerária, fala que o que nós sofremos, a
população sofre todos os dias: a humilhação na delegacia, a prisão arbitrária, o
encarceramento como política de Estado. E ele diz, e eu concordo totalmente com ele,
que sobre esse Estado, todo preso é um preso político. Então a gente não fala que
nossos presos são políticos. Eles são fruto da criminalização dos movimentos sociais?
São! Estão tratando a mobilização social como se fosse crime. Mas a forma como o
sistema prisional é organizado e a existência de uma política de encarceramento em
massa por parte do Estado é uma política de criminalização da população e
encarceramento em massa. E nós temos esse contexto mais amplo muito claro no
interior do movimento. Então, de fato, existe uma repressão? Existe e ela é muito forte.
E é por isso que é fundamental discutir o uso das chamadas armas "menos letais". E
veja que são "menos letais" porque elas continuam sendo letais. Este ano, de fato, elas
mataram pelo menos uma pessoa: uma mulher morreu em Belém do Pará por causa do
efeito do gás lacrimogêneo. Isso implica que ter uma outra política de como lidar com
essas armas é fundamental.
REVISTA FEVEREIRO - Eu sei que vocês levaram essa demanda para a presidenta
Dilma Rousseff, tal como explicitado na carta aberta que vocês endereçaram a ela.
O que vocês pediram exatamente e o que ela respondeu?
MPL - Então, ela não respondeu nada. É meio triste isso. A gente pediu várias coisas.
Primeiro, a gente pautou que nos surpreendeu esse chamado porque nenhum
movimento social estava sendo recebido pela presidenta. Os indígenas estavam sendo
massacrados no Mato Grosso do Sul e pediam uma reunião desde o começo do ano e
não foram recebidos. Ninguém foi recebido antes. Então nós achávamos que era
fundamental explicitar que a gente faz parte de um escopo maior de movimentos sociais
que precisam também ser recebidos e ouvidos, ao que ela não respondeu na hora, mas
aparentemente ela fez mais reuniões com esses movimentos. Não que isso tenha
implicado mudanças, mas é fato que ela fez mais reuniões com eles. Nós pedimos,
também, apoio explícito à PEC 90 de 2011, que prevê que transporte seja incluído no
artigo 6° da Constituição Federal como direito social, ao que presidenta respondeu que
também considerava o transporte um direito, no entanto, quando perguntamos se isso
significava que ela iria se posicionar publicamente em favor da PEC 90, ela não
respondeu. Não ainda. Nós criticamos, também, a política de desoneração de impostos,
mas a Presidenta insistiu que vai seguir fazendo as desonerações. Por que nós somos
contra? Porque desonerar é, na verdade, diminuir o controle público sobre como o
transporte é gerido e reforça o que o próprio Carlos Zaratini chamou, agora, de "cartéis".
Porque você passa o dinheiro diretamente para os operados privados e são eles que
decidem como esse subsídio vai ser gerido e repassado, não o poder público. Então,
nesse sentido, nós defendemos uma política oposta a essa, que é uma reforma tributária
progressiva que cobre mais de quem tem mais, associada a uma cobrança maior sobre
as empresas de transporte. Além disso, a gente pautou, também, a municipalização da
CIDE, que é uma possibilidade do governo federal ajudar a tarifa zero, porque, em última
instância, quem aprova e quem implementa a tarifa zero são os municípios. Mas o
governo federal pode ajudar a criar mecanismos que ajudem nesse sentido e a
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municipalização da CIDE a gente aponta como uma possibilidade disso, ao que a
presidenta não respondeu. Ela não respondeu sobre a municipalização da CIDE, mas
insistiu muito na desoneração de impostos como saída. E insistiu, também, em uma
coisa que nós não somos contra, em hipótese alguma, que é o investimento em intermobilidade, ou seja, a criação de novas estruturas de mobilidade urbana. Nós não
somos contra isso, mas a gente não acha que isso vai resolver o problema da exclusão
na cidade, não vai criar uma cidade onde as pessoas tenham acesso, uma cidade
democrática, no sentido de que as pessoas possam circular livremente por ela. Até
porque a riqueza que está na cidade é a riqueza produzida pelo trabalho dessas
pessoas. Então, em última instância, circular pela cidade é um mecanismo de
desalienação.
REVISTA FEVEREIRO - E a questão das armas menos letais que vocês levaram
pra ela?
MPL - De fato, desculpa, esqueci de mencionar. Nós pautamos a necessidade de haver
uma regulamentação federal sobre o uso de armas menos letais, ou seja, criar uma
orientação e uma política de regulamentação e de combate a essas armas, ao que ela
também não respondeu. Ela insistiu muito que dialoga com movimentos pacíficos, que
é contra o vandalismo, o que é um discurso particularmente estranho na boca de alguém
que pegou e armas (risos). É particularmente estranho, particularmente curioso porque
a presidenta já optou por uma transformação radical. É claro que era um contexto
totalmente diferente e eu não estou defendendo aqui pegar em armas! Mas o repúdio
veemente? O não posicionamento em relação à violência, eu compreendo. Porque é
claro que a presidenta não incentivaria o vandalismo, ou seja, ela não falaria "o
vandalismo é tudo bem". Eu não imagino nenhum presidente falando isso. Mas o repúdio
veemente e reiterado a isso mostra uma tentativa de não compreender. E eu volto a
esse ponto. Eu gosto muito do título do livro do Eder Sader. Porque quando tem novos
personagens que entram em cena, quando assistimos novas pessoas se incorporando
à vida política, é preciso compreender qual o tipo de ação política que elas estão
propondo, e não dizer, a priori, que aquilo não é uma ação política. Porque é uma ação
política. É preciso entender por que as pessoas estão fazendo isso e não dizer: "São
vândalos! São criminosos!". É preciso, antes, compreender: por que as pessoas estão
fazendo isso? Porque veja, um terço da manifestação acha que aquilo pode ser válido.
Se um terço acha isso... Vamos considerar os protestos no Brasil todo, três milhões de
pessoas saíram às ruas, um terço desses manifestantes acha que é válido a depredação
em alguns casos, então um milhão de pessoas têm que ser presas porque acham que
isso é válido? Não tem sentido isso!
REVISTA FEVEREIRO - Eu tenho uma questão relacionada a essas "novas
personagens" e a forma da sua ação política. Você comentou que os protestos de
1985 tinham como base social um proletariado clássico, a base social era de
trabalhadores. Na Revolta do Buzú em 2003, a base social, pelo que podemos
acompanhar das descrições da época, eram de estudantes secundaristas de
escolas públicas, principalmente. O Datafolha, pesquisando os protestos em São
Paulo, mostra para um perfil social totalmente diferente: 77% tem ensino superior,
76% são trabalhadores com carteira assinada. Então são esses jovens
trabalhadores altamente qualificados, oriundos, em geral, da classe média.
MPL - Eu queria comentar que eles não são altamente qualificados.
REVISTA FEVEREIRO - Mas eles têm ensino superior o que, no Brasil, já os
distingue relativamente a outros trabalhadores.
MPL - Mas isso não significa que eles são altamente qualificados em São Paulo, porque
você tem uma explosão do ensino superior privado em São Paulo
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REVISTA FEVEREIRO - É verdade. Mas eu fiquei impressionada que 13% dos
manifestantes da segunda-feira eram alunos na USP, segundo o Datafolha.
MPL - Nossa, 13%? É, tudo bem. Mas para a maioria dessas pessoas, o trabalho que
elas exercem implica um contrato precário. Elas trabalham em escritório, são
basicamente trabalhadores de escritório. Eu acho sempre complicado esse movimento,
e eu estava pensando nisso quando eu estava vindo para cá: o incentivo a clivagens
internas dentro da classe trabalhadora beneficia a burguesia, de um modo geral. Porque
a burguesia não incentiva as clivagens internas à sua classe, ela tem muito claro qual o
seu interesse.
REVISTA FEVEREIRO - Mas você se surpreendeu com o dado de 76% dos
manifestantes eram trabalhadores?
MPL - Não. E eu tenho insistido muito nisso. Eu acho que os manifestantes são jovens.
Mas são trabalhadores jovens.
REVISTA FEVEREIRO - Exatamente.
MPL - É claro, são trabalhadores jovens, são pessoas que trabalham e que são jovens:
são professores, são trabalhadores de escritório, são pessoas que trabalham no metro,
pessoas que trabalham no telemarketing. Os protestos têm uma quantidade gigantesca
de pessoas que trabalham no telemarketing. E boa parte das pessoas que trabalham
em telemarketing estão cursando ensino superior. Trabalham em telemarketing e fazem
administração na UNIP ou na UNINOVE. Estudam Recursos Humanos, Secretariado.
Então, eu acho que existe essa questão: são trabalhadores, jovens, que buscam uma
melhor qualificação e eu acho que é interessante também esse dado porque ele
evidencia que esse dado não é por causa da crise econômica.
REVISTA FEVEREIRO - Eu concordo totalmente.
MPL - Nos últimos dez anos você teve uma ampliação da capacidade econômica e do
poder de compra da população de uma maneira geral e elas começam a perceber que
elas podem mais. Que elas podem querer mais e exigir mais. E nesse contexto, passa
a ser um absurdo pagar R$ 3,20 no transporte sendo que você pode ter um transporte
gerido de outra forma, um transporte pago de outra forma. Porque você começa a
pensar mais claramente em que direitos pode ter, e o transporte pode ser um desses
direitos. Porque você passa a pensar, portanto, na estrutura social mais ampla.
REVISTA FEVEREIRO - Eu tenho bastante acordo com a sua análise. De todo
modo, eu fiquei muito impressionada com o dado de que 13% do total de
manifestantes que saíram às ruas na segunda-feira [17/06], o dia da grande
expansão dos protestos, eram alunos da USP. Antes, talvez, fosse até mais.
MPL - Isso é impressionante mesmo. A margem de erro é três por cento ou quatro por
cento?
REVISTA FEVEREIRO - Acho que é quatro porque é uma contagem. De todo modo,
o que eu queria frisar é o envolvimento da USP nesse processo. Além de 13% das
centenas de milhares de pessoas serem alunos da USP, muitos dos membros do
Movimento Passe Livre - todos os que se manifestaram publicamente, pelo menos
- eram alunos da USP. Eu queria saber se vocês têm uma reflexão específica sobre
a relação do MPL com a universidade pública de modo geral, e com o movimento
estudantil, em particular.
MPL - Não, uma reflexão específica não. De um modo geral, a maioria dos militantes do
Movimento Passe Livre, apesar de estudar na USP, tem pouca vontade de se envolver
no movimento estudantil universitário, por avaliar que ele tem práticas muito viciadas e
estruturas de participação muito pouco efetivas. Então, boa parte dos militantes embora
estudem aqui tem uma relação difícil com o movimento estudantil pelas características
internas do movimento estudantil dentro da USP. Mas, de fato, a gente já organizou
alguns debates dentro da universidade, com professores da universidade, debatendo a
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tarifa zero. Esses debates foram organizados em vários lugares. Têm alguns
professores da universidade que são apoiadores da tarifa zero. Muitos, inclusive, se
posicionaram publicamente como o Lincoln [Secco], como o Mauro Zilbovicius, da Poli,
que é um dos formuladores do projeto original de tarifa zero. Então, existe dentro da
universidade alguns professores que apoiam a pauta e, de fato, existem muitas pessoas
aqui que apoiam também. Por outro lado, na manifestação de segunda-feira foi tirada
uma paralização dos estudantes da USP para ir à manifestação, então isso ajuda a
aumentar o número de alunos da USP nos protestos.
REVISTA FEVEREIRO - A partir do que você colocou sobre as estruturas viciadas
no movimento estudantil da USP, eu teria uma questão específica. Pensando em
toda essa estrutura de organização que você apresentou do MPL, inspirada no
autonomismo, eu queria saber se você pessoalmente participou do movimento de
Ocupação da reitoria em 2007? Justamente porque esse movimento teve uma
estrutura de organização interna muito parecida com a do Movimento Passe Livre,
ligada também a críticas muito semelhantes ao funcionamento dos partidos e a
formas de representação viciadas. E curiosamente, também, foi um momento de
ascensão do movimento estudantil da USP, ligado a uma tentativa, interna, de
construir formas mais efetivas de participação.
MPL - Olha, eu fui um apoiador do movimento de ocupação da reitoria, mesmo porque
eu fiquei muito doente. Então eu fui um apoiador, ajudei em tarefas de comunicação, na
recriação do blog, quando ele foi destruído. Então eu ajudei, fui um apoiador, participei
das assembleias, mas eu não posso dizer que eu "encampei" a ocupação da reitoria de
2007, mesmo por essa situação particular.
REVISTA FEVEREIRO - Não, na verdade, meu interesse era que você analisasse
essa semelhança entre as críticas e os princípios organizativos que estavam na
base desse movimento assim como estão na base do MPL.
MPL - Eu acho que, de fato, aquele foi um momento de exceção dentro do movimento
estudantil da USP, em que se permitiu a criação de outros laços sociais e outras formas
de participação e articulação. E houve, uma coisa que é comum nesses momentos, um
tensionamento muito grande e uma aversão muito forte à atuação partidária. Os
militantes de partidos eram vaiados em todas as assembleias. E eu acho impressionante
que toda a vez que acontece um grande ascenso político e os militantes de partidos são
vaiados, isso não gera uma reflexão sobre porque eles estão sendo tão vaiados (risos).
É sério isso. Não gera nenhuma reflexão. Talvez eles precisem se organizar de outro
jeito. Eu não estou dizendo para que os partidos deixem de existir, mas talvez seja
preciso repensar a forma como os partidos estão trabalhando. Porque, de fato, eles têm
importância. Eu não participei de nenhuma dessas vaias e eu acho importante a atuação
dessas pessoas também, mas tem que repensar a forma de se organizar. Porque não
dá para falar "ah, as pessoas são ignorantes, por isso elas vaiam a gente". Sempre?
REVISTA FEVEREIRO - Indo por essa questão, é impossível falar dos movimentos
que aconteceram nas últimas semanas no Brasil todo sem falar da ampliação da
pauta, o famoso "não é só por vinte centavos". Eu queria saber como o MPL viu
essa expansão e se vocês acham, também, que os protestos foram sequestrados
pela direita.
MPL - Olha, é meio complicado isso. A gente defendeu que a partir do momento que foi
revogado o aumento, em São Paulo, as manifestações decaíram. Decaíram, decaíram,
decaíram. Então, dizer que não era só por vinte centavos? Não. Era por vinte centavos!
Vinte centavos era a questão central ali. Era central! Se não fosse isso, os protestos não
decairiam. E decaiu porque a questão era essa. Existiam outras pautas? Existiam,
existiam inúmeras outras. Inúmeras, inúmeras, inúmeras outras.
REVISTA FEVEREIRO - Como em todo o protesto.
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MPL - Como em todo o protesto, é isso. Mas o que agrupava todo mundo ali era a
questão dos vinte centavos. Isso em São Paulo. Fora de São Paulo, para mim, é muito
difícil analisar. Por exemplo, em Salvador, eu sei dizer que não, o protesto não foi
sequestrado pela direita. Teve um participação popular periférica muito grande, pautouse a tarifa zero, teve uma repressão violentíssima contra as pessoas. Então, em
Salvador, eu tenho clareza que não. Em Florianópolis, por sua vez, teve uma disputa
muito grande entre a direita e a esquerda. Mas em Florianópolis a direita é outra coisa,
a direita é organizada, sai na rua (risos). É outra coisa: é a direita!
REVISTA FEVEREIRO - Diz ao que veio.
MPL - Diz ao que veio. Eu acho que a grande questão é que, de fato, existiu dentro das
mobilizações uma articulação e uma mobilização muito conservadora de alguns setores.
Alguns setores organizadamente conservadores, alguns setores desorganizadamente
conservadores, pautando uma repressão e uma violência contra organizações de
esquerda. Isso teve.
REVISTA FEVEREIRO - Inclusive eu li que o próprio MPL foi hostilizado.
MPL - Em alguns momentos inclusive o MPL. Mas de modo geral, o MPL foi mais
poupado porque criticar o MPL era difícil. Mas a grande maioria dessas pessoas que
estavam na rua, e mesmo a maioria das pessoas que hostilizou partidos políticos, era
composta de pessoas sem formação política, pessoas que estavam participando das
primeiras manifestações na vida. E a grande questão passa a ser como disputar essas
pessoas.
REVISTA FEVEREIRO - É interessante, porque você disse, e eu concordo
totalmente, que em São Paulo, diferentemente do que talvez esteja acontecendo
em outros lugares, a questão central era a do transporte. Eu queria saber se você
acha que isso tem alguma relação com o fato de termos um prefeito do PT que
priorizou a questão do transporte público durante a campanha. Ou seja, o Haddad
na prefeitura abre uma janela para o passe livre?
MPL - Eu acho que talvez o fato do prefeito ser do PT conta. Mas eu acho que a pauta
do transporte público em São Paulo foi decisiva nas duas últimas eleições para prefeito.
E eu não acho que foi coincidência, porque em 2006 a gente teve uma luta muito intensa
contra o aumento da passagem. Muito intensa mesmo. Em 2011, a gente teve outra luta
muito forte contra o aumento. Eu acho que isso afeta a agenda política da cidade. Eu
acho que ter um movimento na cidade que conseguiu se manter organizado durante oito
anos pautando a questão do transporte ajuda a construir um forte apoio em relação a
essa pauta. Mas mesmo se a gente for ver no Brasil todo, o transporte é a pauta mais
citada de porquê as pessoas estavam nas ruas. Porque o Ibope fez a pesquisa para o
país todo.
REVISTA FEVEREIRO - Eu vi, eles levantaram que 6% da população saiu às ruas.
MPL - E segundo o IBOPE a pauta mais citada era a questão dos transportes. Aí depois
é reforma política. A tão falada PEC 37 foi citada apenas 4% (risos).
REVISTA FEVEREIRO - Pois é.
MPL - Então, eu acho que é isso: Ter um movimento organizado por muitos anos
influencia a agenda política e influencia, inclusive, a agenda política da prefeitura. Eu
acho que o Haddad pautou fortemente a questão do transporte público, em grande
parte, porque ele sabia que havia uma mobilização política em torno disso. Ele sabe ler
a sociedade. Então eu acho que o transporte público ter sido pautado na candidatura do
PT foi relevante. O fato dele ter divulgado amplamente o seu programa para o transporte
fez com que mais gente pudesse discutir o programa de transporte da cidade. A gente
divulgou, inclusive, um artigo crítico sobre o Bilhete Mensal que se chama "Reflexões
sobre o bilhete mensal". Porque é uma política de transporte que, na verdade, não
resolve o problema de transporte da cidade, não propõe uma transformação radical,
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beneficia uma parcela relativamente pequena da população e por isso a gente se opõe.
Mas aqui em São Paulo é isso. Agora, no Brasil, de fato, o transporte público também
foi muito pautado. Mas é mais fácil a gente conseguir evitar o chamado "sequestro pela
direita" onde existe uma organização da esquerda para disputar as pessoas. E disputar
as pessoas não é só na rua. Isso é central para a esquerda agora. Como a gente vai
disputar essas pessoas? Tem um monte de gente interessada por política agora, como
a gente vai disputar? A gente, do MPL, vai disputar pela tarifa zero, vai fazer trabalho
de base, vai organizar. Mas é isso: precisa disputar as pessoas na rua? Claro que
precisa! Mas a rua só é lugar de disputa se tiver trabalho de base, se tiver organização.
REVISTA FEVEREIRO - E a suspensão da licitação dos transportes públicos em
São Paulo somada à abertura para a participação da sociedade civil que o Haddad
aponta. Como vocês estão vendo isso?
MPL - Olha, a gente não sabe o que vai ser esse Conselho Municipal de Transporte.
Não sabe nem se vai deliberativo ou se vai ser apenas consultivo, como o Conselho da
Cidade de São Paulo, que o Haddad ignorou, inclusive. Um dos maiores erros políticos
que ele cometeu foi ignorar esse Conselho. Até o Bresser Pereira falou para ele reduzir
a tarifa e ele ignorou. Enfim, não sabemos se vai ser um conselho deliberativo ou
consultivo. Suspender as licitações é ótimo, na verdade, para discutir e pressionar por
um outro modelo. É ótimo para poder pressionar para que não seja mais pago por
quilômetro rodado, mas por passageiro transportado, ou mesmo para mudar a forma de
gestão do transporte, mudar o modo como o transporte é gerido, não deixar mais que
as linhas sejam propriedade das empresas. E é isso, está em disputa agora.
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REVISTA FEVEREIRO - E vocês vão disputar? Vocês estão organizados para isso,
influir na licitação?
MPL - A gente deve lançar algumas notas críticas, mas ainda não lançou. Porque a
gente precisa estudar melhor a licitação para lançar alguma coisa. Mas a gente está
observando, está atento a isso, vai lançar alguma coisa.
REVISTA FEVEREIRO - Caminhando para o final, eu queria perguntar sobre a tarifa
zero. Porque agora vocês colocaram esse ponto na agenda política e vai ser
discutido daqui para a frente. Eu tenho duas perguntas em relação a isso. A
primeira é a questão do financiamento da tarifa zero. Porque uma questão que
você já mencionou é que, para o MPL, um projeto avançado de tarifa zero é
inseparável de uma reforma tributária. Então eu queria que você falasse sobre
isso. Em segundo lugar, você mencionou a questão do vale-transporte que, pela
lei, é pago pelas empresas. A tarifa zero subsidiada pelo Estado não seria uma
forma de transferir para o fundo público um gasto que hoje é massivamente das
empresas?
MPL - Quanto ao vale-transporte, é uma questão mais pontual. Você pode pensar em
outras formas de cobrar das empresas esse valor. Outras formas de garantir que essa
cobrança seja feita. Uma outra coisa que eu acho fundamental é: ninguém pergunta
para um movimento de moradia como você vai custear a reforma urbana. Ninguém
pergunta porque não é função do movimento social ser gestor público. A gente não quer
ser gestor público. Dar opções e discutir isso politicamente, até porque a gente estuda
o tema, tudo bem. Mas a função essencial do movimento social é se mobilizar
politicamente para garantir uma demanda e criar formas de organização para isso, e
não gerir o Estado. Não é isso que a gente vai fazer. Mas, ainda assim, eu acho que a
gente pode pensar em formas de financiamento, a gente pode apontar para algumas
coisas. Recentemente, um economista do BNDES publicou na Folha de S. Paulo um
artigo chamado "Ônibus gratuito". O que ele fala? Que o ônibus de graça desenvolveria
a economia da cidade porque mais gente circularia, as pessoas gastariam o dinheiro do
transporte em outras coisas, teria uma mobilidade social maior, tendo uma mobilidade
maior, aumentaria o PIB, aumentando o PIB, aumenta a arrecadação, então a médio e
longo prazo, se paga. Essa é a posição dele. Uma posição parecida com a do Ladislau
Dowbor, que nunca escreveu sobre isso, mas já discutiu conosco algumas vezes.
Porque quem se beneficia mais pela circulação das pessoas na cidade não são as
pessoas que circulam na cidade, e sim quem lucra com isso. Então a ideia é mudar, ao
invés de pagar quem se transporta, paga quem se beneficia. A ideia é pagar quem se
beneficia, e quem se beneficia são os setores que têm mais dinheiro na sociedade. E
por isso a questão de uma reforma tributária progressiva que incida sobre a parcela
mais rica da população é fundamental. Você pode, por exemplo, criar contribuições
específicas para empreendimentos que alteram a mobilidade urbana, você pode pensar
quais as estratégias para isso, sem dúvida. Mas uma coisa que eu acho importante
destacar é que, atualmente, um trabalhador em São Paulo trabalha 13 minutos para
pagar a tarifa de ônibus. Um trabalhador em Pequim trabalha 3 minutos para pagar a
tarifa de ônibus. Em Buenos Aires, é preciso trabalhar 1 minuto para pagar a tarifa. É
uma desproporção muito grande.
REVISTA FEVEREIRO - Vocês têm uma reflexão muito forte sobre a relação entre
o transporte e a questão urbana.
MPL - Sim.
REVISTA FEVEREIRO - E é interessante que o movimento ascende no mesmo
momento em que a crise urbana se intensifica.
MPL - Isso.
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REVISTA FEVEREIRO - E coincidentemente ou não, no exato momento em que o
governo do PT abre mão, de certo modo, do Ministério das Cidades, cedido para
o PP durante a crise política de 2005. O PT, que tinha um projeto de reforma
urbana. Como vocês veem essa relação entre crise urbana e ascensão do
movimento?
MPL - É exatamente isso. Está em pauta, agora, que modelo de cidade queremos. O
MPL tem um modelo claro: uma cidade em que as pessoas possam circular livremente,
uma cidade em que as pessoas participem das decisões políticas, uma cidade voltada
para os seus trabalhadores. É esse o nosso modelo. É esse modelo que estamos
pautando nas nossas organizações. E, recentemente, com a intenção do Brasil abrigar
mega eventos, a política de reordenamento urbano colocada nas cidades é uma política
contrária a isso, uma política que vai no sentido frontalmente contrário a esse modelo
ideal. Então, é fundamental disputar isso politicamente, e é politicamente que se disputa
e é isso que estamos fazendo.
REVISTA FEVEREIRO - E isso seria o elo perdido entre os protestos que
aconteceram em São Paulo, centrados na questão dos transportes, e os que estão
acontecendo no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, mais ligados à questão da
copa, mas no centro de todos está a questão urbana.
MPL - Exatamente.
REVISTA FEVEREIRO - Mas para vocês, o fato do transporte ser essencialmente
ligado à questão urbana transforma-o em uma questão social transversal ou ele
permanecesse uma questão de classe?
MPL - Eu acho que as duas coisas. Ele é transversal, na medida em que permite a
garantia de vários direitos. Mas quem é excluído da mobilidade urbana nas cidades,
com a tarifa e com o atual modelo de transporte, é uma classe específica, que é a classe
trabalhadora. É a classe trabalhadora que não tem acesso à cidade, que fica presa nas
periferias e que não pode circular livremente. É ela que não vai ter dinheiro para pagar
o transporte. É ela que vai estar em lugares em que a condição de transporte é pior.
Então é de classe. É transversal, no sentido que o transporte garante o acesso a vários
direitos. É transversal, na medida que é a cidade em questão. Mas é de classe, na
medida que tem um grupo que é excluído. O Lúcio Gregori diz isso bastante: a tarifa
serve como controle de demanda dos trabalhadores no transporte. Você exclui um grupo
da possibilidade de circular, via transporte, livremente.
REVISTA FEVEREIRO - E daqui para frente, qual é a estratégia para conseguir a
tarifa zero?
MPL - Então, o MPL tem um projeto de lei de iniciativa popular pela tarifa zero, estamos
coletando assinaturas.
REVISTA FEVEREIRO - Por que nenhum vereador nunca encampou esse projeto?
MPL - Porque o MPL não quis, principalmente. Nós achamos importante construir esse projeto
social e publicamente. Então estamos coletando assinaturas, estamos divulgando, para mais
gente coletar assinaturas, para pautar a questão da tarifa zero no legislativo municipal.
REVISTA FEVEREIRO - Esse será o foco agora?
MPL - É. Agora é tarifa zero.

Fotos: Verônica MANEVY
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Cícero ARAÚJO

Dilma, os partidos e as ruas
Começo com as ruas. Foi mesmo algo como “um raio em céu azul”. Os analistas mais
pretensiosos gostam de usar a expressão para dizer que, ao contrário, acontecimentos
desse tipo são perfeitamente explicáveis, previsíveis etc. Mas nos dias em que a coisa
se espalhou pelo país, não pude deixar de concordar com o cronista que pôs como título
de sua matéria o seguinte: “Ninguém está entendendo nada!”, nem mesmo os
manifestantes... Por sinal, há de convir que a surpresa deveria ser ainda maior para
quem costuma fazer uma leitura puramente materialista dos protestos sociais: apesar
dos enguiços que se avolumam, continuamos a viver num país com uma economia de
quase pleno emprego e em que a renda média de sua população ainda cresce. Isso, só
para ficar nos dados mais palpáveis.
Sem deixar a perplexidade de lado, resta-nos tentar entender o fait acompli, mesmo que
incertos se a série de protestos iniciada em junho já arrefeceu, como parece ter
arrefecido neste momento. No dia do pico dos eventos de rua, 20 de junho - pouco
depois do anúncio de vários prefeitos e governadores de que iriam recuar do aumento
das tarifas de transporte (metrô inclusive) - o “Ibope Inteligência” resolveu fazer uma
pesquisa em quatro capitais para conhecer o perfil dos manifestantes. Os dados são
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muito interessantes: 83% declararam ter nível colegial, ou superior em andamento ou
superior completo; 63% tinham até 29 anos e apenas 19% acima de 40 anos; 76%
disseram estar empregados; só 15% declararam renda abaixo de dois salários mínimos
e 49% acima de cinco salários mínimos (23% acima de dez salários). Outro dado
importante: 89% disseram ter “interesse médio” (28%) ou “muito interesse” (61%) por
política. Por coincidência, 89% também disseram não se sentir representados por
nenhum partido político. Ademais, 86% declararam não ter filiação a qualquer sindicato,
entidade de classe ou entidade estudantil.
Não estamos falando, portanto, de uma massa de destituídos e famélicos, nem de
desinformados e nem mesmo de despolitizados (os dados contrastantes do baixo
interesse pelos partidos e do alto interesse pela política falam por si), gritando em
desespero contra a crise econômica. Porém, houve, sim, muita gritaria e um bocado de
violência. Mas as reclamações voltavam-se principalmente contra os péssimos serviços
públicos, a começar o transporte mas não só, os quais eram contrastados com o
tratamento “qualidade Fifa” dado à Copas de futebol, e contra a corrupção do aparato
estatal e do sistema político.
No início, os protestos se concentraram em São Paulo, contra o aumento de 20 centavos
no preço das passagens de ônibus, e eram puxados por um movimento muito pouco
conhecido até então. Este empunhava um programa de reformas do transporte urbano,
centrado na proposta de gratuidade e ancorado em noções como o “direito à cidade”, o
“direito à mobilidade” e o “direito à rua”. Um movimento que, por seu conteúdo de defesa
de ampliação de bens públicos, poderia ser qualificado genericamente como de
esquerda. Porém, desde logo se viu, pelas declarações de seus participantes, que nada
tinham a ver, na forma e no conteúdo, com a esquerda organizada em partidos, nem
mesmo com os partidos de extrema esquerda, ainda que alguns integrantes desses
últimos, principalmente, tivessem se envolvido na sua articulação. Também nele se
enfronharam grupos anarquistas, talvez pela afinidade com ideias relativas à forma de
organizar o movimento - por exemplo, a defesa de sua “horizontalidade”, da “ação direta”
e a crítica à organização hierárquica característica da esquerda tradicional. Tais grupos,
apesar de pequenos, tiveram seu papel amplificado durante as manifestações de rua,
pela disposição não só de enfrentar, mas de estrategicamente provocar a polícia, e pela
defesa aberta que faziam do emprego da violência.
Enquanto estiveram restritas à questão do preço das passagens de ônibus, as
manifestações não chegaram a aglutinar muita gente. Na verdade, a essa altura os
protestos conseguiam chamar a atenção para si mais pela comoção que provocavam
do que pelo volume de gente: ruas e avenidas importantes ficavam bloqueadas
enquanto os manifestantes passavam, multiplicando os já gravíssimos problemas do
trânsito; e, na medida em que passavam, vários daqueles pequenos grupos se
destacavam da passeata para atacar ônibus, lojas, bancos e, naturalmente, enfrentar a
polícia. A imprensa dava bastante cobertura a essa dimensão, digamos, espetacular
dos eventos e, ao mesmo tempo, os criticava asperamente, ecoando um sentimento
que muito provavelmente era até ali comum entre os não participantes, em particular os
motoristas de automóveis e os próprios usuários dos ônibus. Enfim, parecia até que as
ruas da cidade tinham se tornado palco de uma disputa acirrada, mais ou menos nestes
termos: por um lado, o mundo motorizado, que queria seguir sua rotina de circular em
vias públicas extremamente engarrafadas, com seus automóveis particulares,
motocicletas, ônibus e caminhões; e de outro, uma parte (pequena ainda) do mundo dos
pedestres, que queria de todo jeito ocupar as mesmas vias e com isso interromper
aquela rotina. Mas até ali a quebra-de-braço permanecia francamente favorável aos
primeiros, se não fisicamente, pelo menos junto à opinião pública, cuja indignação era
atiçada pela mídia.
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Porém, eis que a situação se reverte completamente. No dia 13 de junho (uma quintafeira), quando o protesto se avolumou um tanto mais, e depois que o governador de São
Paulo resolveu avisar em alto e bom som de que a polícia não mais toleraria a “baderna”,
o público espectador, graças às redes sociais e a uma espécie de mídia alternativa que
foi se adensando ao longo daqueles dias - aos quais desta vez se juntaram os próprios
repórteres da grande imprensa, que testemunharam diretamente o que aconteceu e
viram-se vítimas dele - assistiu a uma orgia de violência promovida pela Polícia Militar,
justo o órgão estatal que supostamente ali estava para garantir a segurança das
pessoas. Na semana seguinte, era como se o Brasil tivesse subitamente mudado de
canal: após um fim de semana de intensa agitação e discussão nas redes, com
manifestações de simpatia e solidariedade de intelectuais, artistas e outras
celebridades, além dos depoimentos indignados dos jornalistas e dos próprios editoriais
de seus órgãos de imprensa, já se podia perceber que uma grande virada estava por
vir. De fato, a partir da segunda-feira (dia 17), não só em São Paulo, mas em outras
cidades importantes os protestos lograram conquistar as ruas, e a quebra-de-braço
entre os motorizados e os manifestantes-pedestres finalmente se reverteu em favor dos
últimos. Ou melhor: os motoristas e usuários mesmos viram-se dispostos a entregar os
pontos, dar uma pausa em sua rotina e fazer seus próprios pés aderirem às ruas. Coisa
extraordinária.
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Passo então ao outro lado dessa estória: o mundo das instituições. Linhas acima eu
usei a expressão “sistema político”, mas ela é enganosa e, no fundo, não dá o quadro
mais abrangente. Não queria me restringir, com esse termo, aos processos que
vinculam eleições, parlamentos e governos - como se fossem mecanismos inteiramente
fechados -, mas a algo que também abarca a chamada “sociedade civil”, com seus
sindicatos, associações profissionais, os movimentos sociais e até mesmo o braço
militante dos partidos, todos reconhecidos pelos poderes públicos e em interação
rotineira com eles. Estou me referindo, em suma, ao mundo institucional que emergiu
da luta contra a ditadura e ganhou estatuto de cidadania nesse último período de retorno
a um regime democrático e constitucional. Se nos tempos da ditadura a “sociedade civil”
apresentou-se quase como um monobloco em contraposição a outro monobloco - o
Estado -, e legitimou-se como tal, já nos tempos democráticos pouco a pouco suas
fronteiras recíprocas foram se embaralhando, até porque é uma tendência dos governos
que emergem da disputa das urnas (especialmente os governos de esquerda) buscarem
recarregar sua legitimidade através da aproximação, e não da confrontação, com os
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espaços associativos e de militância. Esse processo começa, e na verdade tem neles o
seu nó górdio, com os próprios partidos políticos, que afinal se apresentam como elo de
ligação entre a sociedade civil e as arenas que constituem eleições, parlamentos e
governos. Na medida em que, porém, o Estado brasileiro se abriu para eles, o reverso
também se deu: o Estado se “democratizou” na mesma proporção em que as criaturas
da sociedade civil foram constitucionalizadas, reguladas e, no limite, “estatizadas”. Em
vez de sociedade civil versus Estado, passamos a ter algo como um “Estado ampliado”,
para usar meio livremente o termo gramsciano.
Esse fenômeno se acentuou ainda mais graças à forte tradição nacional de práticas
corporativas. Aliás, tradição não quebrada pela ditadura militar, que se limitou a reprimir
seus quadros de esquerda. Tais práticas lograram se renovar nos anos seguintes,
democratizantes, absorvendo até mesmo o chamado “novo sindicalismo” que surgira no
final dos anos 1970 - que parecia vocacionado a dar-lhes um fim -, o movimento
estudantil e também os movimentos surgidos no campo, dos quais o MST é o exemplo
mais destacado. Apesar do espraiamento de uma densa rede de solidariedade social,
em parte graças a esse mesmo engajamento da sociedade civil com o Estado, um dado
altamente positivo, o fato é que seu empuxe ético-político foi sendo neutralizado pela
rotina, até perder a capacidade de inovação institucional. E poderia ser de outra forma,
quando os sindicatos, associações e movimentos passam a depender da estampa
estatal para subsistir material e juridicamente? quando seus militantes deixam de ser
voluntários para se tornarem quadros profissionais (daí o gradual envelhecimento de
sua composição)? quando os próprios partidos passam a depender basicamente de
fundos estatais, lícitos ou ilícitos, não só para existir continuamente, mas para realizar
suas campanhas eleitorais? No mesmo compasso que essa sociedade civil se deixava
assim anestesiar, foi surgindo em seus interstícios uma espécie de “sociedade incivil”,
marcada pela edificação silenciosa de enclaves privados, ocupados legalmente por
empresas e seus clientes, e ilegalmente por organizações criminosas e respectivos
fregueses. Justamente as ruas se tornaram a maior expressão simbólica desse
processo: enquanto a sociedade civil as deixava de lado para se entrincheirar ao redor
do aparato estatal, a sociedade incivil, ao contrário, as ocupava, espoliando a sua
condição de espaço público.
Não por acaso são os partidos o objeto central da crítica política e social que alveja o
lado negativo, e cada vez mais proeminente, desse fenômeno. Entendidos, já foi dito,
como elo de ligação ou até mais do que isso, o próprio fluido que circula em todas as
etapas do embate político-institucional, desde a sociedade civil até o Estado, e que
deveria oxigená-los continuamente, são os partidos que acabam indo para o banco dos
réus, pois são eles que teriam o “domínio do fato” (para fazer um paralelo com a tese
jurídica que se tornou tão familiar durante os dias do julgamento do mensalão), desde
que percebidos como o cume e a síntese do processo em seu conjunto. E não são eles
mesmos que detêm o monopólio da representação eleitoral, através de que seus atores
são credenciados a fazer as leis e compor os governos? Contudo, não é com uma visão
de conjunto - seu papel dentro da articulação mais ampla de um regime democrático que normalmente os partidos são apresentados à opinião pública. Tornou-se bem mais
simples, e mesmo útil politicamente, reduzi-los à condição de uma mera “classe política”,
algo semelhante a um estamento ou grupo profissional que, porém, tal como uma leisure
class, vive do parasitismo e da exploração do trabalho alheio. Em vista do que temos
assistido nas telas da TV etc, não só aqui mas em tantos outros países, o quadro não é
inteiramente falso, mas assim reduzido, fica mais ou menos fácil elaborar aquela típica
falsificação cujo truque é absorver pedaços de verdade. Com ela, vende-se a ideia
alternativa de um idílico mundo político, devidamente depurado, no qual governantes e
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governados seriam capazes de se identificar diretamente, sem a mediação desses seres
parasitários.
A prática dessa fabulação tem precedentes históricos - e o mais recente que me ocorre
é o processo a que se submeteu a democracia italiana no início da década de 1990:
depois de uma onda de escândalos e a heroica intervenção de juízes bemintencionados, a política italiana se viu diante da virtual liquidação de seu antigo regime
de partidos. O que se seguiu, porém, não foi a depuração do mundo político, nem a
harmônica identificação de governantes e governados, a não ser ao modo de uma
fraude, da qual o fenômeno Berlusconi é sua mais autêntica encarnação. E não poderia
ter sido outra coisa (a fraude), desde que nenhuma democracia seria capaz de engajar
a participação de seus cidadãos sem que houvesse instituições que representassem e
encenassem na arena pública o conflito social. Os partidos surgiram dessa necessidade
básica de articular o conflito intrínseco à vida democrática: se queremos algo viável e
ao mesmo tempo saudável em seu lugar, é bom ter em mãos alternativas institucionais,
e que cumpram esse papel. Isso, supondo que não se queira algo pior.
Prossigo um pouco mais no registro institucional. É claro que o Estado democrático não
se esgota no regime de partidos. Além da burocracia estatal, existem também os
poderes constituídos que não dependem diretamente da dinâmica partidária, como é o
caso do poder judiciário, embora a composição de sua cúpula - o STF, no caso brasileiro
- normalmente emerja de uma colaboração entre o poder legislativo e o executivo, estes
sim diretamente vinculados aos partidos. O crescente desgaste desses últimos pode
levar a uma degradação da forma democrática, mas não necessariamente a sua
liquidação. No passado, a liquidação de fato aconteceu, com a emergência de regimes
autoritários e totalitários. Mas hoje o sentimento de apoio aos ideais democráticos é tão
forte que, mesmo com o desgaste contínuo acima mencionado, o máximo que se
constata, pelo menos até agora, é algo como um deslocamento, na direção de um
regime misto, isto é, uma mescla de autoridade política derivada dos partidos, porém
enfraquecida, com outras formas de autoridade. Assim, um impasse do jogo entre o
poder executivo e o poder legislativo, na verdade o resultado da incapacidade de
partidos diferentes e/ou adversários de se entenderem sobre uma agenda programática
comum, acaba levando a uma ocupação de espaço por outros poderes estatais ou
paraestatais, como é o caso daqueles que resultam da interação entre a administração
estatal das finanças e os bancos, e tantos outros tipos de interação entre a tecnocracia
estatal e o poder econômico privado. No caso de poderes públicos e constitucionais,
temos, outra vez, o poder judiciário que, graças ao pensamento constitucionalista e à
linguagem dos direitos que ganhou proeminência na luta contra os regimes autoritários
recentes, tornou-se cada vez mais um poder que toma a iniciativa, em vez de, como era
tradicional, aguardar, discretamente, a iniciativa dos outros poderes.
São essas agências não-partidárias, por sua vez, que acabam voluntária ou
involuntariamente se beneficiando, pelo menos a curto prazo, de processos agudos de
deslegitimação dos partidos. Foi o que aconteceu na sucessão de escândalos que
culminou no mensalão, como este articulista quis mostrar no outro artigo que assina
nesta edição, no fundo do qual se flagrou uma disputa entre partidos cujo objeto ainda
não está bem elucidado, se é que um dia o será: se disputa em torno de um “caixa dois”
de campanha ou para a compra de votos no Congresso ou para outro negócio escuso
qualquer. Enquadrado no direito penal, o conflito foi transferido para o poder judiciário
que, como não poderia deixar de ser em vista da dificuldade de produzir, para todos os
acusados, as provas típicas dos tribunais penais, acabou resolvendo-o politicamente. E,
porém, de forma espetacular, graças ao acompanhamento midiático e às sentenças de
grande severidade.
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Nada casual que, no momento em que a crítica do regime de partidos finalmente ganhou
as ruas massivamente, o presidente do STF, Joaquim Barbosa - astro do julgamento
meses antes - tenha sido o mais citado entre os manifestantes como putativo candidato
à presidência da República. E que a mais citada, depois dele, tenha sido Marina da
Silva, líder do protopartido “Rede”, porém vista como uma outsider.
Ousado, mas também temerário, foi o autodeslocamento que a presidente da República
tentou produzir no pico dos protestos. Candidata à reeleição e percebendo o desgaste
enorme do Congresso, tratou de se diferenciar (e a seu partido) e retomar a iniciativa,
mas sem deixar de oferecer uma alternativa institucional para aquilo que interpretou
como uma demanda popular por maior transparência e participação nas grandes
decisões do país. Daí ter lançado a proposta de um plebiscito com vistas à reforma
política, que de pronto gerou muita confusão porque embutia a ideia de uma assembleia
constituinte dedicada exclusivamente a esse fim. Ao que parece sem base no direito
constitucional para tocá-la à frente, viu-se levada a se fixar na proposta de um plebiscito
sobre a própria reforma.
A ousadia da proposta está em tentar romper o longo impasse congressual sobre esse
tema através de uma consulta popular - o que é perfeitamente admissível do ponto de
vista constitucional e democrático. Já a temeridade é dupla: primeiro, leva seus aliados
a suspeitar de uma tentativa de traição ao establishment político-partidário, do qual ela
e seu partido evidentemente fazem parte, estimulando um discurso dúbio que, sendo o
PT o que é na prática, diz ao público que gostaria de ser outra coisa, bastando, para
tanto, mudar as regras do jogo. Essa estratégia ambígua, própria de um verdadeiro
equilibrista, da qual seu antecessor revelou-se um mestre, mas de que Dilma ainda não
provou ser capaz, corre o risco de se espatifar em um dos, senão em ambos, seus
limites inescapáveis: de um lado, os próprios partidos, de cujo apoio depende para
preservar a maioria no Congresso; e, de outro, o povo, ou melhor, o eleitorado, que pode
não entender direito como um partido e seu candidato hão de ser e não ser ao mesmo
tempo. Mas o segundo aspecto da temeridade é o que mais angustia, pois não implica
apenas o futuro de um projeto de governo, mas o futuro político de todo o país: será que
a proposta de um plebiscito, nas atuais circunstâncias, viria de fato a favorecer o debate
sobre como revigorar o regime de partidos, em vez da perspectiva de enfraquecê-lo?
Francamente, duvido muito que venha a favorecer, e por uma razão muito simples: os
protestos, como se viu, ocorreram num contexto de forte rejeição de toda a
institucionalidade politica vigente. E o centro de sua crítica não é esse ou aquele partido,
mas os partidos enquanto tais. De modo que, engajada nesse clima carregado
emocionalmente, com a memória ainda viva das manifestações e do que predominou
como leitura política sobre elas, não será difícil induzir a opinião pública para uma
alternativa oposta - evidentemente açulada por uma mídia hostil que não hesitará em
identificar a forma partido com os interesses de uma “classe” parasitária -, que suprima
o seu protagonismo. Num contexto assim, a defesa dessa forma dificilmente soará
convincente. Isto é, perante uma proposta de financiamento público das campanhas,
soará bem mais concreto, em vez disso, argumentar que tal financiamento só virá a
engordar ainda mais, e com dinheiro do contribuinte, os tais parasitas; em vez do voto
proporcional em partidos (mesmo com cláusula de barreira), o voto distrital uninominal;
em vez do voto numa lista partidária, a candidatura avulsa; e assim por diante. O curioso
é que para essa empreitada se juntariam, involuntariamente, visões muito diferentes da
política, uma à esquerda e outra à direita, mas que antes já tinham se encontrado nas
ruas e de fato guardam certa afinidade em suas pontas. No imaginário popular, essas
pontas, ainda que derivadas desses modos de pensar tão divergentes, terminariam se
fundindo. E seu resultado objetivo, é claro, seria muito ruim.
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Eis então o meu balanço contraditório da principal repercussão dos protestos no mundo
institucional (a agenda da reforma política): ainda que reconheça que Dilma Rousseff
tinha naqueles dias (e ainda tem) pouca margem de manobra para buscar a retomada
da iniciativa do jogo - daí que tenha abraçado tão rapidamente a ideia do plebiscito - há
razões para enfatizar mais a temeridade do que a ousadia de sua proposta.
Volto agora às ruas, para concluir. Apesar de todos os reparos que acabo de
fazer a seus efeitos no campo que organiza a democracia institucional, foi sem dúvida
um motivo de grandes esperanças ter visto um número tão expressivo de pessoas,
jovens em sua maioria, se dispor a batalhar por causas que em síntese, embora tão
diversas e até divergentes, colocam outra vez, e com enorme energia, a nobríssima
questão do espaço público. É uma pena, e esse é o último reparo que faço, que desse
vigor todo tenha sobrado um excedente de violência que, convenhamos, não veio
apenas da polícia. Do bojo dos protestos sobressaíram-se, como já assinalei, grupos
que pensam sinceramente que a depredação do patrimônio estatal não é um ato contra
o outro de nós mesmos (a res publica - aquilo que nos concerne), mas apenas um
ataque a objetos e símbolos da opressão social. E que atacar deliberadamente a polícia,
antes de defender-se dela, iria na mesma direção. No entanto, com essa atitude, e sem
o perceber, nada mais fizeram do que colocar em dúvida o sentido mesmo de seus atos
declarados: apresentar-se como cidadãos dignos de exigir direitos do Estado. Mas por
que fazê-lo a um ente que em nada nos concerne, muito pelo contrário? Mais do que a
violência em si, é essa contradição que os prejudicou logo de partida na batalha para
conquistar corações e mentes - vale dizer, nada mais nada menos do que a batalha
política propriamente dita.
De todos os grupos que, em sua imensa heterogeneidade, se uniram com a intenção de
resgatar o espaço público, mas que também teve de encarar dentro de si a contradição
acima, cabe destacar o Movimento pelo Passe Livre (MPL). Faço, a despeito disso, um
balanço essencialmente positivo de seu desempenho. E não tanto pela proposta
concreta que o tornou conhecido (a gratuidade do transporte), da qual não estou
convencido, mas pela seriedade e desprendimento com que se dispôs a elaborar uma
visão de conjunto sobre as pré-condições de uma vida digna nas cidades brasileiras.
Seu cerne, esse sim, me convence a secundarizar todos os seus eventuais erros e
hesitações, porque merece o respeito e a atenção de todos nós: a meta da reocupação
das ruas pelo mundo generoso da civilidade, contra todos os atavismos da incivilidade.
[Julho de 2013]
Fotos Verônica MANEVY
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Ruy FAUSTO

Sobre as manifestações populares
no Brasil em junho de 2013
As grandes manifestações populares que começaram em São Paulo com o protesto
contra o aumento das tarifas dos transportes coletivos pegaram de surpresa políticos,
jornalistas, intelectuais, e o país em geral. Como aconteceu com outros movimentos,
pouca gente imaginava que houvesse condições para uma explosão como essa. Para
não prolongar essa intervenção, não vou discutir as causas imediatas das
manifestações, mas pensar um pouco o que o movimento significa ou parece significar.
E esboçar algumas ideias, sobre o rumo que, a meu ver, seria desejável que ele
tomasse.
Não é fácil opinar sobre essas mobilizações. Há muita coisa nova, e muita complexidade
na situação. Pode-se dizer, em geral, que os discursos clássicos são bem inoperantes
para dar conta do que está acontecendo. Por outro lado, nem sempre é fácil indicar as
novas significações, e principalmente as alternativas práticas que elas sugerem. Este
texto foi reescrito muitas vezes, aproveitando as inúmeras observações críticas que
fizeram os amigos, muitos dos quais participaram das manifestações. Fui dispondo
progressivamente de uma informação mais ou menos detalhada do que aconteceu e
acontece, e assim, foi preciso ajustar, sucessivamente, o texto a esses novos dados.
Daí a composição irregular do conjunto.
Em primeiro lugar, nos perguntamos: o que representa o movimento, ou, se se preferir,
o que representaram as mobilizações? As pesquisas indicam que a massa mobilizada
é constituída principalmente por jovens de classe média. Perguntados pelos seus
valores e pelos objetivos da sua luta, foram dominantes as respostas em favor
da democracia e contra a corrupção. Quanto aos objetivos mais imediatos, os
entrevistados (como os cartazes exibidos, e as palavras pronunciadas) falam
principalmente em melhorar o transporte público - para além da vitória que foi a anulação
do aumento das tarifas - como também a situação da saúde e da educação no país,
com a precisão de que se deveriam encaminhar mais recursos para esses setores do
que para as despesas com os eventos esportivos anunciados.
Esses dados permitem refletir sobre o sentido do movimento (se se pode empregar o
singular). E, a partir daí, surgem várias interrogações, na realidade essenciais.
O fato de que representantes de certos grupos sem dúvida hegemônicos entre os que
participaram das manifestações se apresentassem como apartidários gerou muita
discussão, tanto no plano da análise quanto no das perspectivas: qual atitude seria
desejável que o movimento tivesse em relação aos partidos?
A essa questão somam-se duas outras. Dado o fato de que, embora marginal ou
paralelamente às manifestações, registraram-se atos de violência, qual a atitude que as
possíveis direções do movimento (ou o que existe em termos de direção) deveria ter em
relação a esses atos?
Um último problema é o de como evitar que o movimento venha a servir à direita (uso
essa fórmula geral para não prejulgar o que aconteceu: infiltração? caráter efetivamente
direitista de parte dos manifestantes?) como ocorreu em alguns casos, e setorialmente,
sem dúvida, alguns dias depois das primeiras mobilizações.

www.revistafevereiro.com

155

Revista Fevereiro
POLÍTICA

TEORIA

CULTURA

ISSN 2236-2037

***
Estamos diante de um movimento que se assemelha a outras mobilizações da
juventude, ocorridas nos últimos tempos, em outros países (primavera árabe,
Turquia, indignados na Europa...). Se nesse sentido o fenômeno, em sua existência
singular, não é novo, o conjunto desses movimentos (e apesar de 1968) representa sim
um fenômeno especificamente novo, sobre o qual é preciso refletir. Eu diria, para buscar
uma fórmula, que estamos diante de fenômenos de revolta social de caráter póscomunista, ou de uma idade que é pós-comunista. Em que sentido? Trata-se de uma
mobilização que envolveu, no início, uma categoria de idade e não uma classe social
(no início, porque em seguida parece que gente de toda idade se mobilizou). Depois,
em termos de classes sociais, seus participantes não vêm das camadas mais pobres (o
que em si mesmo não é uma novidade), mas, ao mesmo tempo (o que já é mais novo),
manifestam um radicalismo efetivo, uma vontade muito determinada de mudar o país.
Por essas e outras razões que irei desenvolver, deve-se dizer, embora isso não seja
imediatamente evidente, que o movimento vai a contrapelo das ideias dominantes, seja
nas organizações progressistas (partidos, sindicatos), seja mesmo em parte da
intelectualidade que se considera de esquerda. E, entretanto, afirmaria, o movimento é
sim, no essencial, ou majoritariamente, um movimento de esquerda. 1 Aí aparece o
desafio. Trata-se de um movimento, essencial, ou majoritariamente, de esquerda: ele
quer mudar o país radicalmente, exigindo melhorias no transporte, na educação, e na
saúde, quer também mais democracia e mais liberdade, inclusive no plano dos direitos
das minorias, além de se lançar no combate à corrupção. Movimento de esquerda sim,
mas a esquerda que ele encarna não é a tradicional, isto é, a dos partidos - PT e partidos
de extrema-esquerda (omito as diferentes siglas, que são conhecidas), e ainda as
organizações que giram mais ou menos em torno deles. E em que sentido a esquerda
que o movimento encarna é diferente? O movimento estaria mais à esquerda do que os
partidos e organizações similares, como se costuma dizer? Sim e não. Ele está mais à
esquerda, pode-se dizer, no sentido de que é mais radical nas atitudes (os jovens foram
para a rua), e quer coisas que os partidos no fundo não querem. Mas não está mais à
esquerda, no sentido de que o seu radicalismo é outro, é de outra natureza.
O MPL, organização de certo modo hegemônica, se pretende apartidário. (Um de seus
representantes disse, muito bem, apartidário e não antipartidário). Mas, por razões que
desenvolverei em seguida, acho que é mais ou menos inevitável que ele venha a
debater com organizações e partidos propriamente políticos, ou que seja levado a se
definir mais precisamente em relação a eles. Ora, aí eu diria: em seu estado atual (do
PT e da extrema-esquerda), os partidos de esquerda estão longe de corresponder ao
que o movimento poderia esperar deles. E não por serem partidos. Nem por serem de
esquerda. Mas por encarnarem programas, atitudes, perspectivas que - pelo menos na
prática, mas não só - ficam a quilômetros do que desejam os manifestantes. E, sob esse
aspecto, são os manifestantes que estão na ponta do movimento histórico, não os atuais
partidos de esquerda. A juventude sai à rua por mais democracia e por menos
corrupção. Os partidos encarnam a democracia e encarnam a luta contra a corrupção?
Certo, um ou outro dos partidos de extrema esquerda talvez escape dos fenômenos de
corrupção. Mas nem o PT nem uma parte da extrema esquerda é um modelo de
intransigência em relação a isso. Basta dizer, sem sair do problema imediato, que é o
do transporte, que representantes de partidos não só de direita mas também de
esquerda, ocupando cargos legislativos ou executivos, mantiveram e mantêm,
visivelmente, relações muito escusas com o que é preciso chamar de “as máfias dos
transportes”. De resto, está na ideologia dominante na esquerda, entre os intelectuais
inclusive, a suspeita em relação à luta contra a corrupção, que frequentemente é vista
como encarnação do moralismo. 2
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Aqui se imporia uma discussão sobre a questão da moralidade e da relação entre ética
e política. Vou introduzi-la mais adiante ao tratar da questão da intervenção da direita.
Mas desde já observaria - um pouco como advogado do diabo, porque em geral sou
muito a favor da ética - que se a ética é um elemento novo e essencial a esses
movimentos, creio que, tomada isoladamente, a bandeira da ética, embora essencial, é
insuficiente e pode ser ambígua. Ver abaixo.
No que se refere à democracia - dir-se-á que os exemplos que vou aduzir são distantes,
mas na realidade não são - eu observaria: não há muito tempo, grupos importantes
vindos desses partidos, e alguns desses partidos e organizações, em nome próprio,
divulgaram um manifesto em favor da... Coréia do Norte! 3No mesmo sentido, esses
partidos em geral condenam (ou, na melhor das hipóteses, são indiferentes) os que
lutam pela democracia no que resta de países ditos socialistas. A prática dominante de
certa esquerda - não de toda, mas de uma parte considerável - é jogar esses dissidentes
(não se trata de opositores de extrema-direita, mas de gente de centro) nos braços da
direita, ao contrário do que, já há muito tempo, faz a esquerda europeia. Um
manifestante brasileiro de junho - acho eu; ou sou otimista demais? - dificilmente
aceitaria essa atitude. Em entrevistas que deram a jornais e canais de televisão, os
representantes dos movimentos geralmente se declararam de esquerda, mas não se
declararam socialistas. O que é sintomático. Há pouco coisa em comum entre o espírito
dos manifestantes desse junho 2013 brasileiro e partidos e governos autoritários, que
se apresentem com o rótulo de esquerda. O caráter nitidamente libertário do movimento
é incompatível com a atitude de partidos e organizações de esquerda e extremaesquerda no Brasil, que tem o rabo preso nos governos autoritários e totalitários. Duvido
que os manifestantes deixem de colocar mais tarde ou mais cedo esse problema.
De forma mais geral, no interior dos partidos de esquerda e na esquerda intelectual
brasileira, os movimentos de classe média não são levados muito a sério. Continua-se
supondo que movimento de classe média não vai longe; no final é sempre conciliador.
Movimentos importantes são os que vêm das camadas mais pobres. Os movimentos de
classe média são em princípio suspeitos e teriam tantos lados negativos que seria
melhor não jogar nesse cavalo. Esses argumentos têm um grão de verdade, mas, no
essencial, eles são hoje ilusórios, pois vêm de uma situação de uma outra época. As
atuais mobilizações, sob muitos aspectos, estão atualmente na vanguarda das lutas
populares no Brasil. São lutas de esquerda, mas, no que se refere às suas
reivindicações, da esquerda tal como ela deve ser definida hoje. O que significa para o
problema que levantamos no início do parágrafo: o movimento deve se politizar, e deve
se aproximar dos partidos de esquerda, mas não para dizer amém à política e à filosofia
deles, e sim para criticá-los e tentar mudar sua orientação. O movimento deveria ser
hegemônico em relação aos partidos e organizações de esquerda, em sua forma atual,
e não o contrário. Tal exigência parece simples, mas ela inverte boa parte do que serviu
de fundamento até aqui ao pensamento da esquerda no Brasil (esquerda e extremaesquerda reunidos). (É interessante assinalar o pânico que se manifestou em certos
meios ligados às burocracias partidárias e para-partidárias. Algumas mensagens via
internet denunciam o caráter fascista (sic) do movimento, porque ele não reconhece tais
ou tais organizações. Deve-se dizer que essa sempre foi a reação dos burocratas diante
das críticas de qualquer opinião democrática de esquerda.)
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Passemos ao problema organizatório. O grau de organização dos grupos hegemônicos
no interior do movimento, ou o caráter da organização desses grupos, é suficiente para
assumir de modo eficaz o papel que por razões subjetivas e objetivas eles acabaram
assumindo? Os dirigentes do MPL (aparentemente o grupo mais importante) insistem
sobre o fato de que eles não são desorganizados, só que têm uma articulação não
hierárquica, horizontal. Sem dúvida, a recusa da hierarquia e a articulação de
tipo rizomático tem certamente um lado positivo. Mais do que isso. É realmente notável
ver como houve uma fusão de militantes de origem diversa, que se encontraram na ideia
de um movimento autônomo e libertário. O que eles fizeram foi realmente dar um soco
histórico em todas as burocracias de partidos e organizações. Bravo! Mas, eu ousaria
perguntar, o estilo geral da atuação do grupo não revela ao mesmo tempo certas
debilidades? Poderíamos começar discutindo a questão da sua atuação nas
manifestações, deixando para mais adiante o problema do seu caráter geral enquanto
organização. Nas entrevistas que deram à imprensa ou na TV, os militantes mais em
vista do MPL insistiram muito no caráter não opressivo de sua participação nas
mobilizações, batendo muito, inclusivo, no lado festivo ou estético como dizem eles,
dessas mobilizações. De acordo. Mas seria preciso lembrar os desafios que
manifestantes de esquerda devem afrontar numa cidade como São Paulo: primeiro, a
intervenção da polícia; depois, a possibilidade de que delinquentes se aproveitem do
movimento para promover depredações (como parece que aconteceu muito no Rio);
terceiro - deixando por ora os outros aspectos do papel da direita - a possibilidade de
que colunas organizadas por grupos de direita e extrema-direita se infiltrem nas
manifestações. Tudo isso mostra, a meu ver, que o lado festivo do movimento encontra
limites muito sérios na situação real. E mais do que isso: que, apesar dos inconvenientes
que ele comporta, parece difícil dispensar uma real liderança, e mesmo a presença de
um serviço de ordem (ou de alguma coisa análoga, com um nome menos sombrio) nas
manifestações. Sem isto, cada vez que ocorrem fenômenos perturbadores (polícia,
delinquentes etc), a manifestação se perde no caos, como reconhecem aqueles
representantes. No que se refere ao que se passa durante as manifestações, é preciso
não confiar demais na espontaneidade (e não sei se, aí, a organização horizontal basta).
Pelos menos em certas situações, parece que precisamos de direção ou de organização
vertical, só que ela tem de ser democrática. A situação é, na realidade, muito difícil.
Porque, por um lado, temos, creio eu, apesar de tudo, um certo déficit organizatório por
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parte dos grupos que se destacam nas manifestações. De outro, temos o estilo das
direções de partidos, sindicatos, e organizações correlatas, que não comungam, é claro,
com nenhuma filosofia de tipo espontaneísta, mas cujo modelo não serve.
Não sem relação com a interrogação sobre a atitude a tomar diante dos partidos,
apresenta-se a segunda pergunta: qual deveria ser a atitude do movimento diante da
violência?. A pergunta em parte já foi respondida. A meu ver, é preciso que o movimento
desautorize em absoluto a violência. É claro que não são os militantes do passe livre os
responsáveis pela violência. 4 Mais do que isto - a julgar, pelo menos, pelo que se tem
na internet - eles parecem ser claramente adversários da violência. Por outro lado, é
verdade que uma parte considerável dos atos violentos por parte de manifestantes veio
em seguida à intervenção brutal da polícia e como resposta a ela. Com relação a isso,
é válida a palavra dos representantes: é impossível conter quem sofreu violência por
parte da polícia. Porém (além da violência dos delinquentes), parece que não houve só
isso, mesmo se não fica claro qual foi o peso da violência gratuita de pequenos grupos
(a mídia pode ter exagerado o seu peso). Mas, de uma forma ou de outra, seria
importante uma declaração bem incisiva contra ela, além do recurso às medidas práticas
que o caso exigiria. É preciso tomar distância em relação aos grupinhos violentos, por
duas razões. Em primeiro lugar, por razões de princípio. Os manifestantes acreditam
em soluções democráticas. Ora, se estas sem dúvida não excluem manifestações de
rua, muito pelo contrário, manifestações de rua são essenciais à democracia, elas
excluem sim (e eles sabem disso) a depredação sistemática de bens públicos, ou
mesmo particulares. Tal posição não representa uma concessão aos adversários, mas,
pelo contrário, exprime uma atitude politicamente coerente. Em segundo lugar, uma
atitude senão de tolerância em relação à violência, mas relativamente passiva em
relação a ela, tem efeitos práticos muito negativos para o movimento. Corre-se o risco
de perder o apoio da opinião pública, a qual, até aqui, lhe foi, em geral, favorável. É de
se observar que, se a violência vem em parte de grupos não organizados, há também
grupos de anarco-violentos (não me refiro ao anarquismo pacífico), que teorizam o
emprego da violência e a empregam de modo planificado. Com isso, os manifestantes
se tornam reféns de meia dúzia de fanáticos ou de falsos doutrinários (é preciso ler os
documentos que estes deram a público, para ver a total falta de rigor dos seus
argumentos: falam da violência como se todas as violências fossem mais ou menos
idênticas; e supõem que depredações garantem a radicalidade do movimento). Não
hesito em dizer: um serviço de ordem (ou equivalente) deveria filmar os atos de
violência, e fornecê-los à imprensa. É a única maneira de parar o carro da
irresponsabilidade. Dir-se-á que com isso facilitamos o trabalho da repressão? Mas
quando na hora das depredações os manifestantes se sentam (como o fizeram algumas
vezes até aqui) de maneira a bem se distinguir dos quebradores de vitrines, eles não
estão de algum modo facilitando a identificação dos responsáveis? Esse tipo não
de ambiguidade, mas de consciência da complexidade objetiva da situação, é inevitável.
É preciso assumi-la plenamente e não optar por uma política de avestruz. E se as
depredações ocorrerem em outro lugar, como já aconteceu, o movimento deve declarar
o seu repúdio (antes que a Dilma manifeste o seu) sem hesitação nem ambiguidade. Em resumo, há que assumir uma atitude corajosa diante das depredações e dos
depredadores, ou estes liquidarão o movimento. Not least, um compromisso sem
ambiguidade com a não-violência, destaca ainda mais a barbárie que representou a
intervenção da polícia.
Vem em seguida a questão do papel da direita. Que fazer quando, no curso das
mobilizações, se ouvem palavras de ordem reacionárias contra o aborto, pela redução
da maioridade penal, pelo impedimento de Dilma etc? Tratar-se-ia de infiltração de
grupos de direita? Em parte, isso deve ter ocorrido. Mas participantes das manifestação
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em geral são unânimes em dizer que não houve só isso: por mais desagradável que
seja o fato, uma parte (pequena provavelmente, mas real) dos manifestantes desfila em
nome de objetivos dessa ordem. Isto é, uma fração das pessoas mobilizadas se
pronuncia não por objetivos progressistas, mas em favor de projetos claramente
reacionários. Não sei se essa gente estava nas primeiras manifestações ou se se
incorporou depois. De qualquer forma, se o diagnóstico é correto, é preciso perguntar
o que isso significa, e o que se pode fazer diante desse fato. Para tratar dessa questão,
seria necessário fazer algumas considerações de ordem mais geral sobre o que o
movimento deveria representar daqui por adiante, para além dos seus objetivos e
formas de organização iniciais. Isso pode parecer pretensioso, mas é na realidade
obrigação de cada um de nós.
Aqui se impõe discutir o caráter das organizações que se destacaram nas mobilizações,
para além da sua atuação no interior das manifestações públicas. Os movimentos se
constituíram em torno de reivindicações que são: 1) setoriais; e 2) precisas. Distingo as
duas coisas: o MPL, por exemplo, se interessa pelo transporte público, e concretiza esse
interesse em objetivos precisos, o primeiro dos quais era a anulação do aumento (a
mais longo prazo, o transporte gratuito). Essa fixação em setores e essa concretização
dos objetivos teve evidentemente um lado positivo. A dupla precisão ajudou a mobilizar,
e garantiu a presença de uma ampla massa nas manifestações. Mas há o outro lado.
Mesmo sem entrar por ora numa discussão de âmbito mais amplo. Enquanto as
manifestações têm dimensões relativamente pequenas, os inconvenientes inconvenientes essencialmente do setorialismo, não da precisão - não aparecem. Mas,
quando elas ganham um volume considerável, a massa tende a ultrapassar os objetivos
apenas setoriais e propor outros objetivos; o problema é que, entre os manifestantes,
há quem, embora seja contra o aumento (ou mesmo pelo passe livre), professa ao
mesmo tempo um ideário de direita (pelo impeachment de Dilma, contra a liberalização
dos costumes, ou o que for). Então o protesto funciona em benefício da direita. Ora, o
que fazer para que isso não aconteça? Veja-se o problema. Se a manifestação é contra
o aumento, todos os que são contra o aumento devem poder participar. E, no entanto...
Aí se coloca o problema do caráter das organizações. Além de outras razões de ordem
mais geral, a maneira de evitar a presença da direita é a ampliação dos objetivos das
organizações, e com elas do movimento. Por mais que seus representantes tentem
insistir no contrário, esse caminho é mais ou menos inevitável, se as organizações
quiserem manter sua energia e eficácia. Bem entendido, será conveniente que elas
continuem visando pontos precisos, mas ampliando o campo dos setores em que
intervêm. A precisão dos objetivos necessita, como ocorreu até aqui, da ajuda de
técnicos, e o recurso aos técnicos não é um dos aspectos menos interessantes do que
os movimentos (em sentido específico) fizeram até aqui. Inútil entrar em detalhes sobre
quais seriam esses setores: claro que saúde, educação, mas também segurança - esta
última (que deve interessar, sim, à esquerda) é um ponto essencial, pouco presente até
o momento. Eu acrescentaria ainda algumas coisas que me parecem fundamentais. A
tabela de alíquotas do imposto de renda brasileiro deve ser uma das mais injustas do
mundo. E até aqui nunca se conseguiu introduzir alguma mudança importante nela.
Seria uma reivindicação a levantar de imediato, evidentemente, com um plano preciso,
elaborado com a participação de especialistas. Na mesma área, há o problema da
sonegação de impostos. Milhões e milhões de reais poderiam ir para os cofres públicos,
se se tomassem medidas efetivas contra a sonegação (talvez a criação de um novo
corpo de fiscais especializados muito bem pagos, novas formas de controle etc etc).
Outras reivindicações (algumas já levantadas): exigência de que nenhuma lei que limite
a ação da justiça na luta contra a corrupção venha a ser aprovada (PEC 37). Relance
das formas de democracia direta ou semidireta que haviam sido tentadas em algumas
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cidades (orçamentos participativos). Legislação que venha a reduzir as vantagens e
privilégios dos representantes. Medidas urgentes contra a violência policial: quantas
foram, nos últimos anos, as vítimas da polícia na periferia da cidade? E, not least: 1) luta
contra o peso asfixiante das multinacionais. 2) programa ecológico coerente, contra o
nuclear e o aquecimento global. (A ecologia, e o nuclear, em particular, parece estar
longe disso tudo. Longe? Converse-se um pouco com um técnico de espírito crítico para
saber o que representa em termos de (in)segurança a muito obsoleta usina de Angra.)
Mas tudo isso implicaria, a médio prazo, numa evolução do caráter das organizações, e
implicaria também, sem dúvida, numa mudança de nome. (Claro que são as
organizações que vão decidir isso, mas acho que os de fora devem opinar, embora isso
pareça pretensioso). Mas, a meu ver, qualquer que fosse esse nome, seria importante
que ele reivindicasse a condição de movimento (aqui em sentido específico) “de
esquerda“. (E se ele - juntando-se a outros, eventualmente - se chamasse algo assim
como nova esquerda? Parece vasto demais, mas organizações que mobilizam um
milhão de pessoas podem pretender a um nome mais abrangente. Claro que tal
denominação é uma espécie de limite [a denominação que indiquei é, de resto,
simplesmente uma, entre outras possibilidades] e só poderia se impor se houver uma
grande universalização das lutas. Mas insistir nela talvez facilite a sua efetivação. 5 ) De
resto, não é impensável uma organização de tipo horizontal para um grupo maior,
mesmo se o tamanho complica as coisas. A verticalidade deveria aumentar em alguma
medida, mas talvez fosse possível manter a horizontalidade, dentro de certos limites. É
pensável, a meu ver, uma nova esquerda que se organizasse como movimento de um
novo tipo, mas atentando para as exigências de certa verticalidade por ocasião da
mobilizações. E com uma perspectiva política que ultrapassasse os limites da luta
setorial e se alçasse à crítica, em todos os planos, das esquerdas dominantes, extremaesquerda inclusive.
Um elemento essencial nessa reconversão seria definir precisamente o sentido das
campanhas contra a corrupção. Que a esquerda se disponha a lutar contra a corrupção
é, a meu ver, um avanço; ao mesmo tempo (como ocorre também com a defesa da
democracia), é evidente que a direita pode penetrar mais facilmente em organizações e
movimentos de esquerda que levantam essas bandeiras do que naqueles que não as
levantam. Mas isso é, até certo ponto, uma dificuldade inevitável. Só que, ela pode ser
muito atenuada, se se deixar bem claro o que significa uma luta de esquerda contra a
corrupção. Bem entendido, a exigência ética é - se me permitem o aparente oxímoro -,
de certo modo, absoluta, pelo menos em termos - eu diria - intensivos. Não se trata de
instrumentalizar essas exigências. Ao mesmo tempo, digamos, extensivamente, 6 a
reivindicação de honestidade administrativa não pode ser uma reivindicação única,
isolada de exigências políticas que devem acompanhá-la. Isso porque se governo de
gente honesta deve ser um objetivo da esquerda, ela quer gente honesta à testa de um
governo que não explore nem oprima. Porque, no limite - mesmo se, em termos
absolutos, isso é raro -, pode-se pensar num governo em que os seus titulares não põem
a mão nos cofres públicos, embora ele encarne um Estado de opressão e exploração.
No fundo, é esse Estado que visam - ou que dizem visar, porque o grau de hipocrisia
nisso tudo é, de qualquer modo, grande - as campanhas da direita. Como evitar a
confusão? Pondo essa diferença na mesa. Desenvolvendo esses mesmos argumentos.
Ora, isto é muito difícil para organizações que visam simplesmente anular o aumento
dos transportes públicos, ou mesmo que visam o transporte gratuito. Não é difícil,
entretanto - por que então tudo fica muito claro -, para organizações que se apresentam
com um leque de reivindicações e se declaram expressamente como organizações de
esquerda.
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Se o movimento e as organizações hegemônicas em seu meio souberem afirmar assim
seus objetivos, e a sua própria identidade e originalidade, estarão dadas as condições
gerais para enfrentar as infiltrações da direita, dos seus militantes e mercenários, e
também da sua muito poderosa mídia. Assim, como toda degenerescência direitista do
movimento.
Ao longo desse texto minha preocupação foi a de que: 1) O movimento ganhe em
extensão e universalidade; 2) que ele não perca o seu caráter democrático e de
movimento refratário à violência. É fácil querer radicalizá-lo, e é válida a ideia de
radicalização, mas desde que se precise o que se entende por isso. É preciso evitar que
sob pretexto de fidelidade às lutas das grandes massas se proponha um esquema
antigo, que só nos levará aos impasses habituais (populismo, liderança autoritária etc).
Nos países árabes, a direção democrática foi submergida por outras mais radicais.
Vimos no que deu. Claro, aqui não há fundamentalistas. Mas há radicalismos delirantes
e perigosos. No fundo, o ideal seria que se conservasse o tipo de direção que
desencadeou (ou as direções que desencadearam) o movimento, porém com um projeto
mais amplo e efetuando a passagem da quase não-direção à direção democrática. Isso
será possível? Acho, em todo caso, que é nesse sentido que deve agir uma esquerda
democrática. Com o que, não quero dizer, absolutamente, que o futuro das lutas de
esquerda no Brasil não dependa da mobilização das camadas mais desfavorecidas. A
mobilização delas é e será sempre decisiva. Mas é preciso ver quando, sob que
condições, e sob que direção. Ela não pode ser um absoluto que desligitimize todo
movimento que não venha de lá, no estilo masoquista dominante em certa
intelectualidade radical de esquerda, a qual nunca vê outra saída que não seja a da
mobilização dos proletários e dos camponeses. A mobilização dos mais pobres é,
certamente, decisiva, só que, atualmente, tal mobilização dificilmente escaparia da
manipulação dos partidos e organizações tradicionais de esquerda ou de extremaesquerda. Nem por isso, devemos ter uma atitude negativa diante dela; ela teria, de
qualquer modo, grande significação. Mas não acredito que em condições atuais uma
eventual mudança da base do movimento seja uma panaceia para as dificuldades que
encontramos. (Com as últimas explosões, o problema se torna, em parte, pelo menos,
formal. Assim, surgem mobilizações em cidades pequenas ou médias - Cubatão por
exemplo -, das quais, aparentemente, participa gente bastante modesta, o que
indica que o movimento transborda.) Assim, se no plano do conteúdo do projeto o
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movimento de jovens revela um potencial mais rico (mas por ora limitado: a insistência
nas causas pontuais por parte dos seus representantes tem certa justificação, mas vai
se revelando insuficiente), no plano organizatório ficamos entre a tendência, apesar de
tudo relativamente espontaneísta dos jovens ou de seus representantes, e o estilo
autoritário e mais ou menos burocrático da direção do PT e dos partidos neocomunistas
da extrema-esquerda.
Em resumo, acho que as mobilizações são um grande acontecimento, e que as
perspectivas são estimulantes, embora os riscos de recuperação e de mais repressão
sejam, também, consideráveis. À esquerda independente e democrática cabe saudar o
movimento, mas não sem examiná-lo criticamente, tentando indicar insuficiências e
apontar saídas. Que ele seja o ponto de partida de uma esquerda independente, ao
mesmo tempo radical e democrática, deve ser o nosso objetivo.
24/6/03
(Agradeço aos amigos e amigas as observações críticas que fizeram às versões
anteriores desse texto [alguns concordaram com o essencial dessas versões, outros
discordaram], assim como a narrativa de experiências das mobilizações: Mônica Stival,
Daniel Golovaty Cursino, Cicero Araujo, Lidiane Rodrigues, Ana Rieger Schmidt, Maria
Caramez Carlotto, Ricardo Crissiuma e Marcela Vieira. Sem nenhuma
responsabilidade.)
Fotos: Verônica MANEVY

Referências
Ao dizer que o movimento é de esquerda, eu me situo no plano do ser ou do dever-ser? Certamente, ao longo
deste artigo, tento precisar o que acho ser o caminho mais desejável para o movimento (em termos dos
interesses dele mesmo e do conjunto das forças progressistas do país). Mas, ao mesmo tempo, penso que a
caracterização que faço tem base suficiente no que é. Os representantes (ou quase-representantes) da
organização que poderia ser considerada como hegemônica (pelo menos no início), o MPL, se declararam, mais
de uma vez, “de esquerda” (mesmo se não partidários). Mas nem sempre ficava bem claro se se referiam ao seu
grupo ou ao próprio movimento popular. (Nota: Neste texto, movimento visa este último sentido, salvo
referência expressa às organizações, direções, ou ao MPL etc).
Quando houve a crise do mensalão, alguns setores do PT assumiram uma postura relativamente crítica. Mas é
de se observar que ficaram fora desse grupo crítico não só gente comprometida direta ou indiretamente com a
corrupção, mas também quadros e simpatizantes honestos e acima de qualquer suspeita, que agiam, entretanto,
como se nada de grave estivesse acontecendo. Por que? É que a luta contra a corrupção não faz parte do ideário
ortodoxo que eles professam. E mesmo hoje, a julgar por certas declarações e entrevistas, os mesmos não
parecem se ter dado conta o quanto suas ideias estão longe do que exige a feição que tomam atualmente as
lutas sociais mais avançadas. Eles parecem continuar dormindo um sono, senão dogmático, pelo menos
excessivamente ortodoxo. Isso sem falar naqueles que, dentro do PT, trataram de defender os mensaleiros.
Esperemos que fique claro para eles que os manifestantes se mobilizam também contra esse tipo de atitude.
Uma organização sindical nacional, uma organização dita camponesa, uma organização estudantil nacional e
pelo menos um partido de extrema-esquerda assinaram manifesto em favor da Coréia do Norte. Além de
intelectuais do PT! Dir-se-á que dou um pulo grande demais, passando dos vinte centavos de aumento à questão
do regime norte-coreano... E entretanto, o salto se impõe. Mais tarde ou mais cedo, o problema da perspectiva
política geral entrará na ordem do dia. Nas entrevistas, aliás, os líderes foram perguntados sobre o que pensavam
do socialismo real (e isso não foi, absolutamente, provocação de jornalista). À esquerda democrática
independente cabe levantar essas questões, porque eles são da maior importância. A longo prazo, gente que
acredita na causa da Coreia do Norte só poderá trazer desastres ao movimento.
Bem entendido, em toda mobilização, existem pequenos estragos: pisa-se grama protegida, maltrata-se alguma
árvore do parque, um banco de madeira se quebra, no jardim, etc etc. Mas isso não tem nada que ver com fogo
em automóveis, destruição de vitrines ou depredação de ônibus.
Alguns amigos levantam a questão: será que os manifestantes se reconhecem como esquerda? Como já disse,
os representantes - pelo menos o mais conhecido deles - responderam, mais de uma vez, de forma positiva. Mas
1
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recusando, ao mesmo tempo, para a liderança e para o movimento, o epíteto de socialista. De qualquer forma,
como perspectiva, creio que se impõe lutar para que os representantes não só reconheçam sua organização
como sendo de esquerda, mas para que eles tentem imprimir cada vez mais ao próprio movimento um caráter
de esquerda. Senão, por outras razões, por que isso é condição necessária (embora não suficiente) para... se
distinguir da direita, e para neutralizar de modo eficaz as infiltrações e as tentativas de deturpação. Aproveito
para retomar um segundo ponto, que tem alguma analogia com essa questão. Se a clara separação das águas
entre esquerda e direita se impõe, há uma outra separação (menos radical, mas real) em que insisti até aqui, e
à qual quero voltar ainda uma vez. A que eu creio existir entre o movimento e o conjunto das
esquerdas tradicionais. Seria válido bater nessa tecla? Eu estou convencido disso. Apesar de algumas exceções,
o grau de confusão das atuais esquerdas é tal que só pode haver progresso se formos capazes de propor uma
visão diferente. Que há receptividade para a crítica, o prova por exemplo, apesar de tudo, e embora muita gente
não acredite nisso, o sucesso que tiveram os verdes nas últimas eleições. Mas o movimento verde está no
impasse: a rede que ele vai constituindo é muito heterogênea, e o programa de Marina em termos
de sociedade é muito retrógrado. (Isso evidentemente não justifica as tentativas de alijar a Rede do processo
eleitoral por meio de medidas duvidosas, como faz atualmente a esquerda-de-poder). Ora, os movimentos atuais
apontam na direção de uma abertura para tudo o que a esquerda tradicional perde de vista (democracia,
honestidade administrativa, provavelmente também ecologia), mas, ao contrário dos verdes (ou da sua principal
figura), eles hasteiam uma bandeira radical, e sem concessões, também no plano das reivindicações “de
sociedade“ (luta contra as discriminações, direito de aborto etc). Nesse sentido, importa destacar e incentivar a
sua originalidade e o seu caráter heterodoxo. O que não significa, já disse, que se deva boicotar a participação
dos militantes de partidos, nas manifestações. Nem que se deva jogar sistematicamente uma carta antipartidos.
Eu insisto é na necessidade de se diferenciar dos partidos no plano dos objetivos políticos a médio e longo prazo,
objetivos que, mais cedo ou mais tarde, serão postos em discussão.
Não no sentido de que a ética só valha regionalmente, mas no de que ele não ocupa todo o espaço de
significação da praxis.
6
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Maria Caramez CARLOTTO

Decifra-me ou devoro-te. O
enigma de junho.
Não existe dimensão da vida social que reserve mais armadilhas para a análise do que
a política. Não porque ela seja uma esfera de completa indeterminação, reinado
absoluto da imprevisibilidade e da surpresa. Pelo menos desde Marx, sabemos que as
condições materiais condicionam a ação política, assim como, desde Freud, sabemos
que o inconsciente desempenha um papel fundamental na definição dos padrões de
atuação nessa esfera. Mas se os homens não fazem a história como querem, eles, ainda
assim, fazem a história, de modo que existe uma considerável margem de liberdade logo, de indeterminação - quando homens se colocam em “movimento social”, passando
a agir como sujeitos políticos.
Enquanto escrevo este texto, o país prepara-se para uma greve geral, convocada pelas
principais centrais sindicais do país. Protestos continuam sendo organizados em
diferentes cidades pelas mais diversas pautas. Quase ao mesmo tempo, o Partido dos
Trabalhadores tenta vencer a inércia da sua estratégia de governabilidade para garantir
o avanço do seu projeto de governo. Assim como o PT, praticamente todas as forças
políticas nacionais, partidarizadas ou não, organizam-se para atravessar o forte
turbilhão que separa uma calçada da outra. O devir do maremoto político que se iniciou
em junho de 2013 segue, portanto, completamente indefinido.
Mas se a autonomia da política impossibilita a determinação de todos os efeitos da onda
de protestos que abalou a calmaria política do país, a análise das suas causas pode nos
ajudar a apreender, em parte, ao menos, o seu potencial. É o que tem feito a maioria
dos analistas que busca compreender, afinal, quem são e o que querem as massas que
marcham pelas cidades brasileiras. É o “enigma de junho” que se coloca, como uma
esfinge, diante dos que têm a pretensão de compreender o tempo presente.
Foi exatamente com essa pergunta - “quem são e o que querem as massas que
marcham?” - que abri meu texto “Nem Golpe, nem Revolução: um protesto clássico por
direitos sociais”, publicado em 19 de junho de 2013 no portal de notícias Vi o
Mundo.1 Escrito no calor da hora, esse breve ensaio buscava refutar duas
interpretações que se espraiavam com velocidade na terceira semana de junho,
momento em que os protestos se nacionalizavam e cresciam. Nesse sentido, eu
divergia, por um lado, dos que insistiam no perigo do sequestro dos protestos pela direita
e, por outro, dos que apostavam no potencial redentor da recusa de “tudo o que está
errado”. Contra a tese do golpe e da revolução, insisti que se tratava de um protesto
clássico por direitos, cuja base política era não o povo brasileiro em geral, mas sim
jovens majoritariamente de classe média,2ancorados em uma experiência urbana que,
de modo contra intuitivo, não podia prescindir totalmente da mediação do Estado,
portanto, da noção de direitos sociais. O transporte coletivo seria, então, um dos últimos
elos que prendia a assim chamada classe média à experiência da coisa pública. O texto
seguia argumentando que o grande ator político das manifestações de junho seria o
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Movimento Passe Livre, que não apenas percebeu o potencial explosivo e politizador
da pauta do transporte coletivo, como protagonizou um forte - e, em certo sentido,
tradicional - trabalho de mobilização de base capaz de levar milhares de pessoas às
ruas por apenas R$ 0,20 centavos.3 Implícita nessa leitura estava a aposta de que a
direita, com suas pautas abstratas e organizada quase que exclusivamente via redes
sociais, não conseguiria o mesmo efeito mobilizador dos movimentos sociais de
esquerda, como o MPL - aposta que, vale dizer, tem se mostrado, até o momento,
correta.
Foram essas hipóteses que, em grande medida, embasaram a entrevista que fiz com o
Movimento Passe Livre, através de Lucas Oliveira e que está publicada neste mesmo
número da Revista Fevereiro. Assim como elas, pretendo desenvolver no presente texto
que pode ser lido, portanto, tanto como a continuação do ensaio “Nem golpe, nem
revolução”, quanto como um comentário crítico à entrevista publicada nesta edição.
Mas para além da forte relação que mantém com essas outras intervenções, este texto
guarda uma autonomia que se expressa em três argumentos que pretendo defender em
relação às chamadas “jornadas de junho”, para usar feliz expressão de Paulo Arantes.
Primeiro, a importância de abandonar, ainda que temporariamente, as denominações
abstratas como “protestos nacionais” ou “manifestações brasileiras” que, por
pressuporem uma homogeneidade nos recentes acontecimentos, perdem a
oportunidade de compreendê-los a fundo. Segundo, a necessidade de reconhecer a
centralidade da questão urbana na configuração do momento brasileiro. Por fim, a
relevância das experiências de ensino e trabalho da assim chamada classe média,
tradicional ou nova, e seus efeitos sobre a possibilidade da política. Os três argumentos
aparecem estruturados nas três seções que se seguem.
Treze dias de luta e uma vitória da esquerda: as “jornadas de junho” em São Paulo
O antropólogo Claude Lévi-Strauss, no seu famoso ensaio “A ciência do concreto”,
insiste que a capacidade de abstração, típica do pensamento ocidental moderno, nem
sempre representa uma vantagem cognitiva. O poder de diferenciação, que os índios
adquirem desde criança por meio de um intenso processo de educação do olhar, pode
representar, segundo Lévi-Strauss, uma forma ainda mais potente de conhecimento do
mundo.
A humildade lévi-straussiana ao reconhecer os limites da abstração conceitual moderna
pode ser uma boa conselheira para os que pretendem analisar a explosão política que
tomou conta do país nas últimas semanas. O conjunto de manifestações que passou a
ser nomeado, abstratamente, de “protestos nacionais” esconde, na verdade, uma
enorme diversidade de causas, formas e sentidos. Assim como os povos indígenas, sem
abrir mão de conceitos e abstrações, são capazes de reconhecer a infinidade de
espécies que se ocultam, para nós, apenas sob o conceito de árvore, devemos procurar
reconhecer as diversas realidades políticas que se dissolvem sob uma mesma
denominação: “os protestos nacionais”. Diferenciar essas diferentes manifestações é
um primeiro passo - fundamental - no caminho de compreendê-las.
Mas existe uma outra razão - teórica - para reconhecer a diversidade das manifestações
brasileiras. Ao se abandonar o pressuposto de que os protestos formam um todo
homogêneo, passa a ser prioridade compreender as condições de possibilidade da sua
emergência em cada contexto específico. Isso implica priorizar a experiência social e
política dos diversos atores que, em diferentes momentos e contextos, dispuseram-se
a aderir à desgastada prática das “manifestações de rua”, ou seja, buscar compreender
que elementos da sua experiência possibilitaram a sua ação e em que sentido.
Para começar a pensar, é possível elencar três as determinações principais para os
chamados “protestos nacionais”: o local em que ocorreram, o momento em que
eclodiram e a pauta que mobilizavam.
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Quanto ao local, é preciso separar as grandes metrópoles nacionais, das cidades de
médio e pequeno porte. Dentro das metrópoles, os protestos que ocorreram no centro
dos que eclodiram nas periferias.
Quanto à pauta, nunca R$ 0,20 centavos valeram tanto para entender um momento
político: entre a pauta da tarifa, com seu “tênue fio”4 que a separa da explosiva “questão
urbana”, e as pautas nacionais que proliferam fragmentariamente Brasil afora existe um
abismo bem maior do que uma rua.
Por fim, quanto ao momento, existe um antes e um depois de 13 de junho de 2013,
quando as polícias militares, sob ordem dos governos estaduais, protagonizaram um
trágico espetáculo de repressão política. Assim como existe um antes e um depois de
19 de junho de 2013, quando São Paulo e Rio de Janeiro - e, na esteira delas, dezenas
de cidades pelo país - reduziram as passagens de ônibus e metrô, decretando uma
vitória quase inédita da esquerda organizada. Do mesmo modo, a entrada em cena, de
forma ativa, do Partido dos Trabalhadores, com a respectiva mobilização dos
movimentos e grupos que sustentam seu projeto de governo, marca, também, um novo
momento nesse ascenso político.
Reconhecer a importância dessas determinações e de seus efeitos sobre a composição
e a experiência social das massas que, em diferentes momentos e locais, e seguindo
objetivos diversos, tomaram as ruas do país é, de novo, um passo fundamental para a
compreensão do potencial político - diverso - dessas muitas “jornadas de junho”.
Assumindo, portanto, o imperativo da diferenciação como uma precaução quase
metodológica, não me proponho a tratar, aqui, “dos protestos brasileiros”. Me limito, na
verdade, a analisar o movimento que aconteceu na cidade de São Paulo, entre os dias
06 e 19 de junho de 2013, tendo como pauta a redução das tarifas de metrô e ônibus
urbanos.
Essa aparente (de)limitação esconde, no entanto, uma potencialidade cognitiva: o que
aconteceu nos treze dias de luta que levaram à redução das tarifas de ônibus em São
Paulo pode ser lido, também, como uma das mais importantes vitórias da esquerda
brasileira. Isso se considerarmos que São Paulo, nada menos do que a maior cidade do
país, a maior metrópole da América Latina e uma das mais importantes megalópoles do
mundo, tornou-se uma das expressões mais bem acabadas - e portanto, mais cruéis da lógica contemporânea de desenvolvimento capitalista que, reestruturada em
“cidades globais”, impõe uma nova forma de organização da sociedade. Dessa
perspectiva, não é por acaso que São Paulo permaneceu como um dos centros
irradiadores do pensamento conservador, com setores importantes resistindo ao projeto
nacional que se articulou, em âmbito federal, a partir de 2003. Mas se a hesitação do
Estado de São Paulo em aderir a um projeto nacional assumiu, por vezes, um caráter
reacionário e elitista5 -, a tentativa de resistência de setores da cidade de São Paulo em
submeter-se ao projeto de desenvolvimento em marcha no país pode assumir novos
significados.
Do nacional ao local: a esquerda e a disputa pelo projeto de cidade
Um das primeiras revoluções socialistas da história aconteceu, como sabemos, nos
limites de uma cidade e mantendo, como um dos seus eixos, a reivindicação de
participação popular na constituição do poder local. A Revolução de 1848 foi uma revolta
urbana que inaugurou a onda de revoluções que varreu a Europa nos séculos XIX e
XX.6Mas o fortalecimento dos Estados Nacionais se fez sentir, também, sobre o
movimento socialista. Na verdade, de lá pra cá, toda a esquerda, em suas diferentes
matizes, e acompanhada pelas demais forças políticas, organizou-se majoritariamente
em torno de projetos nacionais.
Se isso é verdade para quase todos os países do mundo, o é ainda mais para o Brasil,
que vive, desde o período colonial, sob a égide do poder central e centralizador. A força

www.revistafevereiro.com

167

Revista Fevereiro
POLÍTICA

TEORIA

CULTURA

ISSN 2236-2037

dessa estruturação política é tão consistente que orientou completamente a
interpretação das “jornadas de junho”. Tão logo o fenômeno ganhou relevância política,
tornou-se uma “questão nacional” e tão logo se tornou uma “questão nacional”, ganhou
relevância política. E nesse movimento centrípeto a “dimensão urbana” subjacente aos
protestos
ficou
esquecida
sob
a
espada
afiada
do
Leviatã.
Não obstante essa tendência histórica, a disputa em torno do projeto de cidade esteve
no cerne do movimento político que se organizou em São Paulo a partir do aumento das
passagens do transporte urbano. Essa dimensão está bastante explícita na entrevista
de Lucas Oliveira, do MPL. Segundo ele:
Está em pauta, agora, o modelo de cidade que
queremos. O MPL tem um modelo claro: uma
cidade em que as pessoas possam circular
livremente, uma cidade em que as pessoas
participem das decisões políticas, uma cidade
voltada para os seus trabalhadores. É esse o nosso
modelo e é ele que estamos pautando nas nossas
organizações. E recentemente, com a intenção do
Brasil abrigar “mega eventos”, a política de
reordenamento urbano proposta para as cidades
vai no sentido frontalmente contrário esse modelo
ideal. Então, é fundamental disputar isso
politicamente, e é politicamente que se disputa, e é
o que estamos fazendo.
Mas é importante reconhecer que os diversos movimentos em que a questão urbana
assume uma dimensão central - expressa ou não no transporte coletivo - não
começaram em 2013 e não se limitam a São Paulo. Desde 2003, várias cidades
importantes do país vivem levantes populares associados ao aumento da tarifa dos
transportes públicos. Desde 2005, o Movimento Passe Livre tornou-se expressão
organizada desses levantes. Mas para compreender melhor a importância dessas
“revoltas da tarifa”, é preciso operar dois recuos.
Primeiro, para lembrar que o processo brasileiro de urbanização foi um dos mais
intensos e acelerados do mundo, produzindo cidades marcadas por problemas e
conflitos, estruturais sendo que um dos seus cernes é a questão da mobilidade
urbana. Em 2010, segundo o IBGE, 84% dos brasileiros viviam em cidades. No mesmo
ano, as dez maiores cidades do país reuniam, sozinhas, quase 20% da população
nacional, assim como os dois maiores municípios do país - São Paulo e Rio concentravam, juntos, quase 10% da população nacional, sem contar as suas regiões
metropolitanas. Os dados tornam desnecessário afirmar, portanto, a centralidade da
questão urbana no Brasil e, com ela, o desafio da mobilidade.
É isso que explica a centralidade assumida pela questão dos transportes nas “jornadas
de junho”. Segundo o Datafolha, o índice de aprovação das manifestações em 18 de
junho de 2013 chegou a 77% na cidade de São Paulo, sendo que 67% dos entrevistados
associaram, espontaneamente, a causa dos protestos ao “aumento das passagens
municipais”. A centralidade da questão dos transportes foi confirmada, também, pela
pesquisa do IBOPE realizada com o conjunto da população brasileira: para 59% dos
entrevistados pelo Instituto em todo o Brasil, a causa dos protestos foi o aumento das
passagens, contra um terço que apontam outras pautas como corrupção, saúde e
educação.
O segundo recuo é para dizer que, mesmo com toda a importância das cidades para a
vida nacional, a política urbana permaneceu em segundo plano no país, inclusive no
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período pós-redemocratização. A tentativa de articular uma política urbana em nível
nacional, a partir da criação do Ministério das Cidades em 1° de janeiro de 2003,
esbarrou na crise política de 2005, quando o Ministério precisou ser negociado e sua
importância esmoreceu. Para salvar o seu projeto nacional, a esquerda rifou o seu
projeto urbano. Projeto este que, com a valorização da disputa pelos planos diretores e
as iniciativas ousadas de orçamento participativo, haviam ocupado, há pouco tempo,
um lugar privilegiado na sua agenda política.
No lugar de um projeto urbano estruturado e democraticamente elaborado, emergiu uma
política de “mega eventos” que deveria viabilizar, quase que sozinha, todo o
investimento em infraestrutura urbana. Mas a temporalidade necessária à viabilização
desses eventos, os atores globais neles envolvidos e as prioridades urbanas por eles
promovidas acabaram por solapar toda e qualquer forma de participação popular. Como
afirmou de modo cristalino o secretário-geral da FIFA recentemente, a democracia
brasileira atrapalha a organização da Copa do Mundo no país.7 É a estruturação do
poder global, com suas elites internacionalizadas, que busca escapar a qualquer forma
de controle democrático, incidindo de modo particularmente determinante sobre as
cidades, que reagem com reivindicações - às vezes dispersas - por mais participação
na definição dos seus rumos.
Todo esse processo não foi sem consequências. Enquanto o planejamento democrático
das cidades deixava de ser prioridade no âmbito federal - para não mencionar o total
descaso no nível estadual -, intensificava-se a crise urbana no país, resultando em
movimentos que, permanecendo à margem da vida partidária, mantinham-se também
além da influência do PT, embora não necessariamente em oposição direta a ele, como
querem alguns.
Esses movimentos sociais - que surgiram como resultado da crise urbana e trabalhando
para a sua formulação em termos políticos - colocaram a disputa pelo projeto de cidade,
logo, de sociedade, no centro da sua agenda política: coletivos de cultura livre, sarais
de periferia, movimento de ciclistas, movimentos hip hop, grupos de ecologia urbana,
associações de mães de jovens mortos pela polícia, movimento pelo passe livre,
movimentos de defesa e articulação de projeto urbanístico de bairro como o centro, o
baixo Augusta, a Luz, só para citar alguns exemplos bastante conhecidos em São Paulo.
Foi esse o caldo político e cultural que forneceu os “laços fortes”8 capazes de mobilizar,
para além das redes, um enorme contingente de cidadãos, também no sentido original
da palavra.

www.revistafevereiro.com

169

Revista Fevereiro
POLÍTICA

TEORIA

CULTURA

ISSN 2236-2037

É justamente nesse contexto que surge o Movimento Passe Livre, expressão
incontestável desse momento político. Criado no período pós-Lula, o MPL resulta da
união, outrora improvável, de setores do PT que não viam respaldo, no interior do
partido, para a articulação radical em torno das questões urbanas e de juventude com
grupos autonomistas que viviam o refluxo do seu principal movimento, o movimento
altermundista ou antiglobalização. O encontro de uma juventude partidária com a
juventude autonomista, ambas com uma extensa formação política, conferiu ao MPL
uma forma de única: os princípios organizativos do autonomismo - a horizontalidade, o
apartidarismo, a autonomia, a independência e, principalmente, a valorização da
democracia direta - associaram-se à valorização de uma estratégia institucional
consequente e do trabalho de base nos bairros e periferias das grandes cidades, que
constitui uma das marcas políticas do PT. Mas o importante é que essas duas tradições,
que caminhavam separadas, uniram-se em função de uma disputa clara pela
valorização - radical - do transporte coletivo que permitia questionar todo o projeto
urbano implícito na política de transporte.
Todo esse processo político terminou por produzir efeitos, também, no plano partidário
e eleitoral, e eles se fizeram sentir com força em 2012, quando São Paulo e Rio de
Janeiro - de novo, para ficar apenas nas duas maiores cidades do país -, viveram
eleições municipais fortemente politizadas e politizadoras. Em ambas as capitais, duas
candidaturas de esquerda - Marcelo Freixo (PSOL), no Rio e Fernando Haddad (PT),
em São Paulo -, a despeito do que as diferenciavam, desempenharam um papel
estruturalmente semelhante ao se oporem a governos de situação levando para o centro
do debate a discussão de um novo projeto de cidade. Não por acaso, portanto, as duas
campanhas foram marcadas pela forte presença de setores organizados da sociedade
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civil e de manifestações de rua relativamente importantes - os comícios de Freixo no
Rio e os festivais como o "Existe amor em SP" em São Paulo. Era o caldo cultural da
política
urbana
que
seguia
fermentando.
É importante frisar que, nos dois casos - embora mais em São Paulo do que no Rio -, a
disputa pela cidade produziu alinhamentos políticos inesperados. Não que as diferenças
de classe deixaram de marcar a disputa pelo poder municipal.9 Ao contrário: o resultado
das últimas eleições municipais em São Paulo mostram claramente que as classes
sociais
ainda
estruturam
radicalmente
o
contexto
político
urbano.
Nesse sentido, para tomar apenas o exemplo de São Paulo, na região da Avenida
Paulista, uma das regiões mais nobres da cidade e exatamente onde ocorreram as
agressões ditas “protofascistas”, quando militantes de esquerda foram fisicamente
agredidos, o candidato José Serra (PSDB) alcançou índices de votação
impressionantes: 70,5% na seção eleitoral do Colégio São Luís, 81,62% na seção do
Colégio Dante Alighieri e 83,4% na seção do Clube Atlético Paulistano. A votação de
Fernando Haddad (PT), por sua vez, atingiu níveis ainda mais altos nas regiões
periféricas da cidade: 94,09% em Vargem Grande (extremo sul), 84,79% em Jardim
Monte Belo (extremo norte), 84,53% em Vila São Francisco (extremo leste) e 73,03%
(no
extremo
leste).
No entanto, apesar do caráter estruturado da política no interior da cidade, é importante
reconhecer que a experiência urbana, sobretudo de megalópoles como São Paulo,
parece abrir espaço para arranjos políticos inusitados. Arranjos estes que levaram o
Partido dos Trabalhadores de volta à prefeitura da maior cidade do país justamente com
os votos da dita “classe média urbana”. Prova eleitoral disso é que Fernando Haddad
conseguiu uma votação proporcionalmente maior no centro expandido (reduto
tradicional do PSDB) do que Serra conseguiu nas periferias da cidade (reduto histórico
do PT), votação que o levou ao segundo turno e depois, à prefeitura de São Paulo.
A proposição de um novo projeto de cidade talvez tenha representado uma tentativa do
PT de disputar o eleitorado de classe média, através da “politização do cotidiano”, como
disse
Carlos
H.
Pissardo.10
Indo por esse caminho, é possível dizer que a radicalidade do Movimento Passe Livre
reside não somente em sua forma horizontal e autônoma de organização e no modo
estratégico como disputa sua reivindicação, mas na maneira como coloca o projeto de
cidade do centro nevrálgico da sua atuação. Em outras palavras, o MPL desafia a
esquerda tradicional não apenas pela sua organização, ancorada na participação direta,
mas também pelo seu conteúdo: é sobre a pauta urbana que se volta e é no âmbito das
cidades que pretende atuar. Não por acaso, portanto, a coordenação nacional do
movimento, embora exista, é pouco estruturada e suas decisões devem ser submetidas
aos
movimentos
locais,
sediados
em
diferentes
cidades.11
E, pelo menos até o momento, a pauta urbana tem se mostrado uma causa poderosa
para a mobilização política. Neste sentido, depois da vitória da redução das tarifas, tanto
a esquerda quanto a direita que disputam a condução do projeto nacional têm
encontrado bastante dificuldade para articular um movimento de massas que apresente
a mesma expressividade das “jornadas de junho”. Nos locais em que os movimentos de
massa perduraram, a pauta urbana esteve, de novo, no centro da agenda como, por
exemplo, nas cidades que foram palco de protestos, durante a Copa das
Confederações, contra o projeto de cidade implícito nos já mencionados “mega
eventos”. O elo perdido entre o que aconteceu em São Paulo e em outras cidades como
Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador pode estar, justamente, na centralidade da
questão urbana e na vontade de participação que transborda do contexto político local
para as instituições democráticas em âmbito nacional.
Cidade e experiência: a classe média vai ao trabalho e, depois, à escola
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Uma das hipóteses que se consolidou nas últimas semanas é a de que a base social
dos protestos de junho pelo Brasil é composta por jovens de classe média, seja esta
uma classe média “tradicional” ou a assim chamada “nova classe medida”. Essa
percepção é facilmente confirmada pelos dados que foram produzidos pelos principais
institutos de pesquisa do país. Mas os dados mostram algo mais: além de jovens
oriundos de família com renda média, os manifestantes de junho são, também,
trabalhadores
e
estudantes
(concomitantemente).
Neste sentido, segundo o Datafolha, das 65 mil pessoas que se reuniram no Largo da
Batata em São Paulo na segunda-feira, dia 17 de junho, 77% tinham ensino superior
completo ou incompleto, 51% ainda estavam na faculdade e 76% eram trabalhadores
assalariados, registrados ou não. Olhando para as escolas de origem, 13% eram alunos
da USP, 8%, da PUC ou Mackenzie e 30%, estudantes de outras universidades e
faculdades, a maioria absoluta delas, privadas.12 Foi o que levou Marcelo Ridente, ao
analisar o perfil dos manifestantes, a afirmar que “se trata de uma juventude, sobretudo
das camadas médias, beneficiadas por mudanças nos níveis de escolaridade”. 13
Esses dados não surpreendem se considerarmos que tanto a expansão do ensino
superior privado quanto a estreita relação entre trabalho e estudo já eram processos
amplamente
conhecidos
pela
literatura.
Em artigo publicado em 2011, os sociólogos Alvaro Comin e Alexandre Barbosa já
destacavam a importância, no Brasil, da figura dos “trabalhadores-estudantes”, ou seja,
indivíduos que, já inseridos no mercado de trabalho, retornam ao ensino superior em
busca de mais qualificação. Esse fenômeno estaria fortemente ligado à expansão do
ensino superior privado.14 Como sabemos, desde a década de 1960, o ensino superior
brasileiro cresce a taxas aceleradas sobretudo no sistema privado. Segundo Helena
Sampaio, “entre 1960 e 1980, o número de matrículas no ensino superior passou de
200 mil para 1,4 milhão, em um crescimento de quase 500%; no setor privado, o
crescimento foi de mais de 800%”.15 Como consequência desse processo, o sistema
privado correspondia, já em 1980, a quase 63% das matrículas de ensino superior do
país. Mas foi a partir das décadas de 1990 e 2000, que a expansão do sistema privado
se deu de modo mais acentuado, chegando, em 2011, a responder por 72,8% das
matrículas presenciais de ensino superior, o que corresponde a mais de 3 milhões de
vagas.
Na cidade de São Paulo, no entanto, a presença do sistema privado é ainda maior,
respondendo por aproximadamente 92% das matrículas de ensino superior, o que
certamente se refletiu na presença de estudantes de universidades e faculdades
privadas
nos
protestos
ocorridos
na
cidade.
Mas se a presença desses estudantes de faculdades privadas é um fenômeno que
merece enorme atenção, ele não deve ofuscar o fato de que as universidades
tradicionais de pesquisa da cidade - ou seja, USP, PUC e Mackenzie - ainda estavam
proporcionalmente mais representadas nas jornadas de junho do que as faculdades
privadas. Nesse sentido, a USP, a PUC e o Mackenzie representavam mais de 41% dos
estudantes universitários presentes na passeata de 17 de junho de 2013, auge da
mobilização em São Paulo, sendo que elas, sabidamente, não detêm 41% das vagas
de ensino superior na cidade. Considerando só a USP, vemos que ela respondeu,
sozinha, por 25% do total de manifestantes que compareceu ao Largo da Batata em 17
de junho, ao passo que o sistema público, que inclui a USP mas não se limita a ela,
responde por apenas 8% das matrículas em ensino superior na capital paulista. Além
disso, do ponto de vista qualitativo, é preciso reconhecer que foi particularmente da USP
que saíram os militantes mais ativos do movimento pela revogação do aumento da tarifa.
A explicação para o predomínio político das universidades de pesquisa, particularmente
das universidades públicas, nas jornadas de junho em São Paulo talvez se ancore, como
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sugere Carlos H. Pissardo, na insatisfação da classe média tradicional - definida não
segundo sua renda, mas ocupação - diante do projeto político liderado pelo PT que não
a beneficia. Sem desprezar essa dimensão, quero enfatizar outra, em geral, esquecida:
a
dimensão
da experiência,
particularmente
da experiência
de
classe.
Para começar, tomemos a experiência universitária que, como sabemos, difere
radicalmente no interior das diferentes instituições de ensino superior país afora e,
consequentemente, segundo as diferentes classes sociais que, no Brasil como em
outros países do mundo, não frequentam as mesmas instituições de ensino.
Se as políticas de expansão e inclusão resultaram tanto na duplicação do número de
vagas de ensino superior ao longo dos últimos dez anos quanto no ingresso de novas
camadas sociais neste nível de ensino, prevalece, ainda hoje, uma considerável
hierarquização das carreiras e instituições, como o comprova o recente debate em torno
da aprovação de cotas nas universidades estaduais paulistas, vértice do sistema
nacional
de
ensino
e
pesquisa.
Embora as instituições públicas de ensino superior sejam mais democráticas do que em
geral se supõe, elas ainda se caracterizam por receber estudantes oriundos da “classe
média tradicional”, ou seja, filhos de profissionais liberais, gerentes, servidores públicos
e pequenos e médios proprietários. E é justamente nessas instituições, bem como nas
universidades privadas tradicionais como a PUC e o Mackenzie, que subsistem espaços
e redes de formação cultural e política. Nesse sentido, embora o movimento estudantil
venha sendo sistematicamente perseguido e estigmatizado nas diversas instituições de
ensino superior do país - e de modo paradigmático na USP -, ele ainda constitui espaço
importante de politização e formação no interior das universidades de pesquisa. Mas
essa possibilidade de formação não se abre de modo igualitário para todas as classes
sociais.

Como sabemos, a presença de movimentos estudantis nas faculdades e universidades
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privadas de ensino superior é, ainda, bastante modesta. E não apenas pela forma
institucional dessas escolas mas, sobretudo, pela dupla jornada a que estão submetidos
esses universitários e que condiciona, de modo marcante, a sua experiência social. Sem
entrar a fundo nessa dimensão - que certamente merece análise mais detida - vale
lembrar a famosa consideração de Márcio Pochmann sobre o cotidiano dos estudantes
jovens das grandes cidades brasileira.16 Segundo Pochmann, eles submetem-se a uma
jornada de trabalho e estudo maior do que a dos operário do século XIX, chegando, em
média, a 16 horas diárias - 8 de trabalho, 4 de estudo e outras 4 de deslocamento.
Talvez seja essa, portanto, a experiência material essencial da dita “nova classe média”.
Mais do que o consumo, é o estudo e sobretudo o trabalho que define a sua experiência
social.
Porém, sobre a experiência concreta de ensino e trabalho desses segmentos, pouco
sabemos. Enquanto interesses econômicos determinam um estudo detalhado dos
níveis de renda, potencial de gasto e padrões de consumo das classes ascendentes,
pouca pesquisa vem sendo feita sobre as suas condições materiais de vida - que
incluem
as
condições
de
trabalho
e
a
experiência
educacional.
E foi em grande medida essa massa que tomou as ruas quando os protestos se
ampliaram. Não por acaso, ainda segundo o Datafolha, 71% dos manifestantes do dia
17 de junho em São Paulo participavam de protestos pela primeira vez e 81% se
informavam das manifestações via Facebook. Não se tratava, portanto, de setores de
direita, mais ou menos organizados, mas sim de uma classe trabalhadora urbana, com
pouco tempo livre inclusive (ou sobretudo?) para a sua formação política. A mobilização
de símbolos nacionais como o hino nacional, a bandeira do Brasil e o verde e
amarelismo, assim como o recurso a slogans publicitários do tipo “O gigante acordou” e
“Vem pra rua vem”, talvez se ancore mais na facilidade de uma identificação imediata
de quem não tem outros referenciais políticos do que em uma cultura de direita
subterrânea
que
eclodiu
no
outono
brasileiro.
Neste sentido, mesmo considerando que o perfil dos manifestantes possa ter se alterado
entre a segunda (17 de junho de 2013) e a quinta-feira (20 de junho de 2013), seja em
função da conquista da pauta principal de redução da tarifa seja por conta da tentativa
de organização da direita, os dados coletados pelo Datafolha no protesto de quinta-feira
não sugerem que a nova base social das manifestações tenha se tornado tipicamente
de direita.17 Ao contrário, segundo o instituto, “os manifestantes que estiveram na
Paulista estão mais à esquerda, politicamente, do que os paulistanos, de forma geral”.
Ao classificar os entrevistados segundo um espectro que vai de extremo-liberal a
extremo-conservador, a pesquisa considerou que a maioria dos manifestantes
era liberal (29%)
ou extremo-liberal
(32%)
enquanto
20%
podiam
ser
considerados conservadores e apenas 2%, extremo-conversadores.
Por mais que seja preciso tomar com cuidado esses dados, tanto por causa das
condições de realização da pesquisa quanto pelo modo de construção das categorias,
é possível mobiliá-la para fortalecer a hipótese de que a base social dos protestos,
mesmo dos que continuaram ocorrendo após a redução das tarifas, não é formada por
militantes de direita, muito menos “protofascistas”, ainda que a lógica política de
diferenciação dos manifestantes flertou com o totalitarismo de direita, como bem
apontou
Silvia
Viana
na
sua
análise
da
“guerra
dos
panos”.18
Mas se a massa que marchou sobre a maior cidade do país não pode ser considerada
tipicamente de direita, é inegável que a direita esteve presente nas ruas. E a emergência
das forças conservadoras organizadas certamente impôs uma nova agenda política,
como o próprio Movimento Passe Livre percebeu.19A tradução da disputa pela
priorização do transporte público e pela redefinição dos projetos de cidade em um
descontentamento geral com o governo federal, os partidos políticos e os demais
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poderes da república lançou toda a esquerda em um novo desafio. Passou a ser central
atuar tanto no sentido da defesa da ordem democrática e de suas instituições quando
na disputa pela viabilização da eterna pauta da reforma política, evitando qualquer forma
de retrocesso. “Proibido virar à direita”, dizia um cartaz bem-humorado no último dia 20
de junho em São Paulo. Mas será possível, ainda, seguir em frente ou, em um lance
mais
ousado,
virar
ainda
mais
à
esquerda?
Se além de preservar o estado atual de coisas, a esquerda brasileira quiser fazer
avançar ainda mais o seu projeto político, talvez seja o caso de olhar para as dimensões
que marcaram as jornadas de junho em São Paulo: o potencial de formas democráticas
e horizontais de organização política, associadas a estratégias claras de luta e trabalho
de base; a centralidade da questão urbana, sempre relegada a segundo plano; e, por
fim, a importância, ainda viva, das experiências de estudo e trabalho da classe
trabalhadora que se insiste em chamar de “média”. Talvez resida nesses aspectos parte
da chave do nosso enigma, o enigma de junho.
Fotos: Verônica MANEVY
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oposta nos dois casos. Enquanto em São Paulo as periferias da cidade votaram, como tradicionalmente, no
candidato do PT que representava a oposição ao governo de Gilberto Kassab (PSD), no Rio, as periferias ficaram
com a situação, representada por Eduardo Paes (PMDB).
Ver o texto “Politização do cotidiano, a classe média e a esquerda” publicado em
<http://www.cartamaior.com.br/templates/analiseMostrar.cfm?coluna_id=6196>.
Para mais detalhes sobre a organização do MPL ver entrevista publicada nesta seção.
Pesquisa disponível em: <http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2013/06/1297654-largo-da-batata-reuniu-75-mil-a-maiorianovatos-na-onda-de-protestos.shtml>
Marcelo Ridente publicou um texto na Folha de S. Paulo intitulado “Que juventude é essa?” em que aborda
justamente essa dimensão da experiência universitária. O texto integral está disponível em:
<http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2013/06/1299690-marcelo-ridenti-que-juventude-e-essa.shtml>.
Ver Artigo de Alvaro Comin e Alexandre Barbosa intitulado “Trabalhar para estudar: sobre a pertinência da
noção de transição escola-trabalho no Brasil”, publicado na Revista Novos Estudos CEBRAP n. 91 em 2011 e
disponível
em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002011000300004&lang=pt>
Ver artigo de Helena Sampaio intitulado “O setor privado de ensino superior no Brasil: continuidades e
transformações” publicado na Revista de Ensino Superior em novembro de 2011 e disponível em
<http://www.revistaensinosuperior.gr.unicamp.br/artigos/o-setor-privado-de-ensino-superior-no-brasil-continuidades-e-transformacoes>.
Ver artigo em: <http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/pochmann-pobres-que-trabalham-e-estudam-tem-jornada-maior-que-os-operariosdo-seculo-xix.html>.
Pesquisa de opinião Datafolha disponível em: <http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2013/06/1299467-liberais-saomaioria-e-esquerda-se-sobrepoe-a-direita-entre-manifestantes.shtml>
Ver excelente análise de Silvia Viana sobre a lógica de diferenciação política que predominou nos protestos de
rua em junho: <http://blogdaboitempo.com.br/2013/06/24/a-guerra-dos-panos/>
Ver a nota n. 11 publicada em 21/06/2013 e disponível em: <http://saopaulo.mpl.org.br/>
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Alexandre CARRASCO

A febre do rato
Brasil, 2011, 110 min, 35mm, P&B, dolby digital
Direção: Cláudio Assis
Produção: Claudio Assis, Julia Moraes e Marcello Ludwig Maia
Produção executiva: Marcello Ludwig Maia
Roteiro: Hilton Lacerda
Fotografia: Walter Carvalho
Montagem: Karen Harley
Direção de arte: Renata Pinheiro
Trilha sonora: Jorge du Peixe
Produtoras: BelaVista Cinema e República Pureza
Distribuição: Imovision

Elenco:
Irandhir Santos.................................. Zizo
Nanda Costa...................................... Eneida
Matheus Nachtergaele....................... Pazinho
Juliano Cazarré.................................. Boca Mole
Tânia Granussi................................... Vanessa
Conceição Camarotti.......................... Anja
Maria Gladys...................................... Stellamaris
Ângela Leal........................................ Dona Marieta
Mariana Nunes................................... Rosângela
Vitor Araújo....................................... Oncinha
Hugo Gila........................................... Bira

A impressão que se tem é que não são poucas as coisas a serem ditas sobre A febre
do rato (2012), de Cláudio Assis.
Começo pela que me parece mais óbvia. Tomando a já notável produção de Cláudio
Assis, diria, de chofre, que há um salto considerável. O último filme tem outra estatura,
tanto em relação a Amarelo manga (longa de 2002) quanto a Baixio de bestas (longa de
2006). Entre um e outro dessa primeira leva, e sem querer fazer arqueologia
involuntária, há algo como uma irregularidade própria de pesquisa, alternando o
momento mais feliz, formalmente, de Amarelo manga, talvez mais tímido nas
pretensões, e daí formalmente mais conciso e resolvido, com certo excesso retórico e
formal em teste, por assim dizer, de Baixio de bestas. É evidente que há de parecer
falso reduzir esse percurso a problemas de economia formal, supondo que haja em A
febre do rato uma excelência formal sem precedentes. Há, igualmente e sobretudo, um
investimento de conteúdo do primeiro para o segundo filme, Baixio de bestas sendo
mais ousado do ponto de vista da matéria tratada do que Amarelo manga. Assim, para
além de um acúmulo formal por experimentação, há também um investimento mais
amplo acerca da matéria de que trata o filme, daquilo que se filma, sobre o que se filma
e o que pode e o que deve ser filmado, sobre o que falaremos mais na sequência. Mas
o que cabe chamar a atenção é que, olhando retrospectivamente, Cláudio Assis parece
ter, e eu diria que certamente tem, um projeto artístico-estético do maior interesse e,
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acima de tudo, um compromisso ético com tal projeto. Cláudio Assis não se dá ao luxo
de baratear suas ideias fixas.
Se marcamos essa diferença entre os dois primeiros filmes também foi para poder melhor notar
o que entre eles permanece e continua: um mesmo olhar da máquina-cinema, uma continuidade
no modo de apropriação e de produção da imagem, importante e decisiva. Podemos tomar esse
olhar de Cláudio Assis também como ponto de partida para A febre do rato. Há lá também a
aproximação e a textura de documentário utilizadas com a deliberada intenção de se aproximar
mais e mais de um objeto que precisa ser visto, de encontrar um certo ângulo de visão e de
cobertura adequado - o tal foco -, tudo isso diante de um objeto cuja característica específica
parece ser a de que nunca é filmado. Um objeto inédito. Alguém poderia perguntar: por que
nunca filmado? A resposta poderia dar muitas voltas em torno de Deus e nossa época. Mas
vamos resumir: porque o gênero “novela das oito” ou “série cabeça da tv aberta” não comporta
os objetos de predileção de Cláudio Assis. Ele escapa dessas fronteiras específicas. Há um
pressuposto no cinema de Cláudio Assis que é difícil não compartilhar; eu diria, arriscando, que
é mesmo a sua profissão de fé: a imagem produzida em escala industrial, no Brasil, bloqueia a
visão, impede que se veja. É uma imagem opaca, sem brilho, repetitiva. Essa imagem em escala
industrial é, por natureza e destino, hegemônica. Não haveria de ser diferente, aliás. O que ela
não vê é o que justamente o que Cláudio Assis quer mostrar.
Assim, os momentos desses filmes em que a câmera captura o mundo tal como
natureza morta - há um esforço de reconhecer a imanência de certas paisagens, de
certos climas, mesmo de certos movimentos, isto é, reconhecer que, de fato, eles
existem -, o momento propriamente documentado - corredor de pensão, olhar incerto
por um mercado público, o ofício de cortar e destrinchar a carne no açougue, (tomo
como exemplo recortes de Amarelo manga); e, igualmente, o cortejo fúnebre ao fundo,
e o passeio da câmera pelas vielas estreitas da favela, em A febre do rato - prepara o
momento propriamente dramático, levando a crer em uma espécie de pedagogia do
olhar construída pela passagem de um polo a outro: amor, carne, gênero, sexo, corpo,
tudo isso, no ápice do confronto dramático, irá produzir outra dramaturgia, outra sintaxe
gestual, outra posição do corpo e do desejo. Em suma, tudo não apenas pode ser visto,
mas, principalmente, deve ser filmado e, além disso, reconhecido como tal.
Claro que essa descrição feita em abstrato muito pouco coisa explicaria do impacto
imagético dos filmes de Cláudio Assis. Restaria acompanhar a ação propriamente dita.
Mas essa forma de tomar e dar corpo à imagem, tomando o termo em sentido estrito, é
de onde parte a câmera stylo de Cláudio Assis.
Se esse parece ser o fim a que se destina o olhar de Cláudio Assis, não escapamos da
consequência: e aí cabe todo outro trabalho do imaginário. O que se imagina quando
se vê outra paisagem? Pois em cinema não se trata apenas do que filmar, mas do que
se pode imaginar a partir do que foi filmado. Essa máxima Cláudio Assis sabe, bem
sabida. Daí uma implicação que não é gratuita: paradoxalmente, o esforço de Cláudio
Assis em documentar um certo objeto, uma certa textura e clima está diretamente ligado
à potência de imaginar inscrita no dito objeto. Ou por outra (e isso é elevado a muitas
potências em A febre do rato): esse substrato documentado é o que dá potencia
ficcional aos filmes de Cláudio Assis. Logo, o cuidado em filmar, diria, meticulosamente
(mas essa não parece ser a boa palavra), em recuperar a densidade aveludada do
nosso prosaísmo, já massacrado e envernizado pela televisão, é um problema não
exatamente de realidade, mas de ficção.
A essa dificuldade formal, filmar o que não aparece, em situação normal de temperatura
e pressão, seguir-se-ia facilmente a caricatura de péssimo gosto, afeita ao pseudohumor tão em voga no Brasil, a maneira mais eficaz e consagrada de contornar o
problema. Aqui, naturalmente, não cabe essa solução. Aqui, a aproximação se dá pela
via de uma “câmera artesanal”, para não dizer “câmera artesanato”, e tem, também, um
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propósito asséptico: limpar o olhar desses mil anos de ditadura, da intensiva colonização
televisiva do imaginário. Talvez mais do que em qualquer outro lugar, a televisão, no
Brasil, tem o seríssimo compromisso de colonizar o imaginário. Não seria demais dizer
que Cláudio Assis arma um guerrilha contra essa sintaxe, decoro, figurino, interpretação
e gestual da novela das oito, o nosso senso comum imagético.
Fico tentado a abrir um parênteses largo (nas consequências): se no Brasil a última
ditadura militar ganhou - reconheçamos, nós que perdemos - ao constituir, senão uma
maioria social, pelo menos algo próximo disso - basta ter o desagradável prazer de ler
as páginas de opinião dos jornais de grande circulação para se fazer essa constatação
óbvia -, o efeito disso, no imaginário, passa pela hegemonia formal da tal “novelas das
oito” (hoje parece que é às nove). O tal “padrão bolo de qualidade” é cooptação e
sujeição do imaginário. Sem mais nem menos. Raríssimo é o cinema local que não é
refém formal dessa narrativa.
Mas aqui tudo tem de ser diferente. Ocorre que essa disposição não é voluntarista no
mal sentido do termo. É, sim, voluntarismo de artista, pesquisado, que enfrenta dilemas
formais e parece, de fato, não se resignar.
Recapitulando: sendo verdade a fórmula, aquilo que se vê não se filma (ao menos
facilmente); um dos problemas formais que enfrenta Cláudio Assis é justamente filmar
aquilo que ele vê. E, para esclarecer, dando mais uma volta no fuso, não se trata de
filmar essa “miséria tão brasileira”, essa “absurda injustiça” e toda série de lugares
comuns (muitos, naturalmente, verdadeiros, mas nem por isso críticos) da boa
consciência de classe média brasileira (ultimamente, um pouco em falta): porque isso
também já foi reduzido a clichê e esvaziado de seu conteúdo pela produção em massa
de nossos lugares comuns, inclusive. Há favelas cenográficas (cenográficas e reais)
para todos os gostos, de filme de “bandido e mocinho” até “romeu e julieta do
morro”. Não se trata disso. O projeto de Cláudio Assis passa por outra via, mais difícil.
Diria, abusando bastante de uma língua estranha, que esse “popular porta bandeira e
estandarte de ouro” não está posto no cinema de Cláudio Assis, isto é, não é tomado à
superfície, nem como slogan nem como propaganda para captação de recursos
públicos. Ele, o popular, permanece pressuposto: é o invisível daquilo que ele põe
visível na tela. Há uma evidente pesquisa pelo popular em seu cinema, muito presente
também em A febre do rato. Mas esse popular é menos uma figuração e um figurino e
mais uma espécie de energia fora da ordem, vigorosa e paradoxalmente estéril.
Socorro-me do texto canônico de Antônio Candido: essa pulsão na desordem e seu
arremate, a tal “dialética da malandragem”, mediação e inteligência popular por
excelência, de quem está terrível e violentamente abandonado à própria sorte
(sem ordem social que o integre, cabe dizer), e, além do mais, deve se submeter ao
imperativo de viver e viver, normalmente, sob sujeições de toda ordem; esse esforço
para “separar o certo do errado” em condições muitíssimo adversas parece ser a pulsão
original de A febre do rato. De minha parte, que se diga, sem nenhum elogio (não se
trata, e disso nunca se tratou) a esse charme dialético tão nosso: estamos falando de
esgoto a céu aberto, parede de madeirite e a impressionante produção de uma
gigantesca mancha urbana insalubre, violenta, superpovoada e, sob muitos aspectos,
regressiva, em todas nossas regiões metropolitanas, tudo isso, bem claro, engatado
também a reproduzir o nosso padrão de ordem para os boas vidas dos trópicos.
Ocorre que há nessa pulsão-inteligência, exigida a “dar jeitos” de toda espécie, uma
esperança e uma aposta. Esse é o pressuposto do filme, e, abusando novamente, eu
diria
que
é
sua
primeira
matéria,
seu
material
mais
bruto.
Uma “certa esperança” muito específica: que essa energia anárquica (porque fora da
ordem) possa reinventar a roda, e a vida.
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Digamos que este é o nosso ponto de partida, que este é o ponto de partida de A febre
do
rato.
O filme, partindo desses pressupostos, mostra até onde pode ir a imaginação desse
pensamento fora da ordem; melhor, o que podemos imaginar quando nos pomos a ver
a
força,
o
melhor
ângulo,
dessa
desordem.
Assim, o seu porta-voz e protagonista maior não poderia ser outro senão o Poeta, Zito.
Mas um poeta de periferia, sem lirismo comportado de funcionário público, vale dizer,
cujo anacronismo (em ser poeta e mesmo aquele da sua prensa antiquada a fazer
pequenos cartazes e panfletos, e que abre o filme num compasso de suspense,
máquina-símbolo do filme e máquina-do-mundo de Zito) é tal que lhe dá uma inesperada
atualidade. Nessa desordem (já que não se trata de qualquer desordem), as
interversões estão todas disponíveis às mais inesperadas improvisações e mudanças
bruscas de sentido - “precisamos de um não que seja um sim”, dirá Zito na última
sequência do filme, antológica. Espírito de contradição, não tão organizado assim
(talvez, deliberadamente, nada organizado), nosso poeta leva a dialética a outra
margem do ocidente. A ele, o poeta, não cabe nenhuma “interlocução” “poética”. Ele
não é membro de nenhum círculo literário ou coisa que o valha. Está imediatamente à
margem, como todos, à paisagem, inclusive. Poeta marginal, fora da ordem, mas no
sentido radicalmente prosaico da informalidade brasileira. Em contato permanente (e
intenso, já que poeta) com o prosaico, ele tira daí um contato permanente com a vida.
Assim, a importância fílmica de captar esse prosaico, o cuidado exemplar de Cláudio
Assis em filmar, simplesmente. Cabe lembrar que a fotografia de Walter Carvalho é,
como de hábito, impecável, bem como parece haver uma equipe e tanto, um notável
trabalho coletivo, que não deve passar desapercebido do espectador. Retomando, a
poesia de Zito é modo de vida e de ser. Assim, vida e poesia quase coincidem, sem
afetação ou cerimônia. Essa é a primeira chave para o anarquismo de doutrina que o
filme professa: pela pena desse poeta, a vida fora de ordem é salva, retorna a uma
espécie de poesia espontânea, debochada, moderna, anárquica e despudorada. O
poeta é o mais estranho e o mais natural. E não é por outra razão que, perfazendo uma
coincidência entre vida, anarquia e poesia, ele conduz o filme. E por ele passa o casal
Pazito e Vanessa, espelho e reflexo do poeta. Ele celebra o casal, faz questão disso,
como poucos e com graça. É um casal ultramoderno: um homem e uma transexual. E
sendo sabido e celebrado (o poema da primeira reconciliação, no primeiro terço do filme,
homenagem de Zito ao casal, “Valetes a varejo”, “ das espadas que são nós, que ser
vertem de maneira tão intensa”, conclui, “porque afoitos se completam”; enfim, “espada
contra espada, espada com espada”) é estranhamente natural. Estranhamente porque
não há uma questão de gênero posta. Seria fácil dizer que isso passa ao largo e
é esquecido pelo filme, mas não se trata bem disso. A questão de gênero é incorporada
pela questão mais geral da anarquia da vida. E, à desordem de gênero, toma lugar uma
nova ordem: porque afoitos se completam. E o que chamamos naturalidade vem da não
necessidade de se pôr essa questão, reposta em forma pela poesia. Não há engano, a
maneira de uma Madame Butterfly, por exemplo. Ninguém é ingênuo (a dada altura
Pazito fala a Vanessa, você “é o homem de minha vida”), e não há drama, no sentido
moral e pequeno burguês. O mecanismo da narrativa não se permite a isso: a desordem
reinventa outra ordem, acima dos gêneros e seus limites. Sem caricatura barata. O filme
já está na vida, sem recursos a terceiras ou quartas explicações. Essas considerações
valem também porque o casal Vanessa e Pazito tem uma função narrativa chave, como
adiantamos. Parece-me que a estranha naturalidade do amor e da ligação de Pazito e
Vanessa, essa forma tão precisa de filmar o amor segunda a vida, não importando a
ordem, é o espelho do poeta e vice-versa. São como que um o duplo do outro: da vida
à sua enunciação (matéria em desordem do poeta), da enunciação à vida, poesia. É
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sintomático que uma das primeiras sequências do filme comece com uma briga de
Pazito e Vanessa: como se a briga mostrasse o quanto a ligação de ambos suporta o
teste de uma crise. Essa primeira sequencia, diria, é primorosa. Há todos os elementos
da briga amorosa. A culpa, o medo da perda, a urgência, o amor e por fim o perdão.
Esse arco narrativo se fecha com o poema de Zito sobre o amor entre iguais. A partir
daí não se escapa mais da A febre do rato, é febre de malária, sezão, não te abandona
nunca. Uma certa experiência de loucura anárquica e debochada e, simultaneamente,
estética no melhor sentido do termo toma quem se arrisca a assistir ao filme.
O que vem depois são dois momentos específicos, intercalados e não contínuos, dois
momentos da desordem, que fazem fundo ao amor do poeta para com Eneida, o fio que
toma o filme depois de seu primeiro terço: as cenas no galpão de uma comunidade
hippie/traficante - há uma transa coletiva extremamente bem filmada,
descompromissada, anárquica, debochada, talvez eco de um clássico brasileiro da
pornografia, Oh Rebuceteio, de Claudio Cunha - e as transas do poeta na caixa d’água,
com suas vizinhas/amigas. Não vou entrar nos detalhes. Diria apenas que, primeiro, há
um notável trabalho de atores de Cláudio Assis e de toda sua equipe. Segundo, há
raríssimos diretores, hoje, no Brasil, capazes de filmar um corpo e uma pessoa como
Cláudio Assis. Talvez só se encontre experiências análogas de se filmar um corpo, uma
transa, uma aproximação, na pornochanchada (nesse caso, a exaustão leva a um
aprimoramento) e nos filmes do antigo circuito da boca do lixo, em São Paulo. E, ao
mesmo tempo, que delicadeza. Não há uma única imagem que qualificaria de vulgar.
Tudo está mais próximo do lírico do que do propriamente lascivo ou, ainda, do
pornográfico, ainda que o lirismo sempre se permita um desvão de permissividade e
mesmo de pornografia (“Oh! sejamos pornográficos , (docemente pornográficos). Por
que seremos mais castos, Que o nosso avô português?”, Em face dos
últimos acontecimentos, CDA, - e, completo, como não ser?).
Salto um tanto do miolo do filme para tratar imediatamente de seu final (o terço final).
Há uma dupla sequência final em que o esforço de opor ao sentido da ordem a força de
um desordem viva, não conformista, inventada, dá muito o que pensar.
Começa com o momento em que seguem em préstito carnavalesco (pelo menos, na
forma) todos - Zito, as vizinhas, Vanessa e Pazito, o grupo hippie e Eneida, para a
parada de Sete de Setembro. Zito anuncia: “este ano não vamos para a cadeia, vamos
para o hospício”. Todos pretendem desfilar no Sete de Setembro, portando, fazer fundo
de desordem à nossa cara Ordem e Progresso. Essa participação incidental do grupo
na parada significa aqui, claro, anarquizar, desafiar a ordem. E que imagem de ordem
aparece diante de nós ao nos deparamos com a parada militar do Sete de Setembro.
Soldados alinhados, contando os passos. Há ecos imediatos de outra parada: a de 31
de março de 1964, em que os tanques, na Avenida Atlântica, paravam no sinal
vermelho.
Naturalmente que todos são expulsos da parada cívica. E vão para a orla do Recife, à
beira do Capiberibe, ouvir o poeta. E lá, um dos melhores textos do cinema nacional,
desde há muito. Começa com um discurso que dá em uma máxima à la Quincas Borba:
abaixo a reciclagem, viva a lapidagem (“temos que pedir mais e oferecer menos” seguindo um silogismo bem machadiano, que começa com o lixo, que lixo
invariavelmente lembra pobre, porque o pobre vive naturalmente (exclusivamente) de
reciclagem, chafurdando no lixo. Ninguém lembra de pobre quando descobre uma mina
de diamante. A conclusão não pode ser outra: abaixo a reciclagem, viva a lapidagem ou por outra, ao “vencedor, as batatas”.). Até que, na sequência desse comício
selvagem, debochado, aparece Eneida. E há uma espécie de pausa mínima e o que
segue é um cúmulo de lirismo e beleza, uma continuidade inesperada entre o político e
o lírico. Poema belíssimo é dito a Eneida:
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para as coisas que não se realizam por excesso; para as coisas que não são por não
terem cabimento.
Escrevi meu nome em um sacrário que se encontra ao lado da geladeira e próximo aos
pequenos frascos de remédio, junto a isso tem uma estante e sob essa estrutura um
espelho que reflete o rosto do homem com quem cotidianamente tu compartilhas o dia
e
faz
coisas
diferentes
(...)
o homem comum, o mesmo do espelho, não acreditava muito no pensamento e
começou
a
listar
(...)
o homem comum, o mesmo do espelho, destratou seus sentimentos como que pedindo
benção a deus e ao diabo para driblar suas culpas e entrou em casa.
Deixou a arrogância lá fora, descansando, para beijar a juventude que dormia no sofá.
Beijou (...) e sua mão entrou tanto, tanto, foi tão longe que alcançou o coração do sonho;
e
ali
decidiu
que
queria
entrar
no
sonho
por
inteiro.
Mas ela acordou e disse que a organização é a maneira mais privilegiada de ser
medíocre.
O homem comum concordou, enquanto retirava seu braço ainda com o cheiro do sonho.
***
Ao longo desse texto, o poeta no teto de sua Variant caindo aos pedaços, em uma
espécie de ímpeto coletivo e lírico se volta ao corpo, pede, com ares de profeta, para
todos tirarem a roupa, enquanto vai tirando a sua. É uma espécie de retorno ao
fundamento material da ordem e da desordem, o corpo visto e visível de cada um. Quem
sabe, um começo do zero. Do zero ao infinito. E todos começam a tirar a roupa em um
final filmado de maneira memorável, câmera no ombro. E tanto mais esse elã lírico
cresce e se realiza, mas riscos se corre. E não seria diferente. Por fim, o retorno da
ordem: a polícia aparece, espanca todos brutalmente, como de hábito, e o poeta é
jogado morto ou quase, no rio, o mesmo rio de João Cabral de Melo Neto. Do rio nunca
mais volta. O poeta sucumbe a sua mais aguda febre do rato, à loucuras das loucuras:
viver.
E vi todas as mortes
em que esta gente vivia:
vi a morte por crime,
pingando a hora da vigia;
a morte por desastre,
com seus gumes tão precisos,
como um braço se corta,
cortar bem rente muita vida;
via morte por febre,
precedida de seu assovio,
consumir toda a carne
com um fogo que por dentro é frio.
Ali não é a morte
de planta que seca, ou de rio:
é morte que apodrece,
ali natural, que visto.
(“O rio”, João Cabral de Mello Neto)
Há que se fazer uma última pausa. Não sei se seria o caso de elogios a Cláudio Assis,
à equipe de A febre do rato, à atuação pungente de Irandhir Santos, ao próprio filme.
Penso que A febre do rato dispensa essas gentilezas. O que espero, enfim, é que
sobreviva nas latas, cheias de rolos de película de trinta e cinco milímetro de acetado e
gelatina de prata, sob a etiqueta A febre do rato, uma esperança máxima, verdade das
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verdades, o nosso sumo direito de errar, que entre todos, é o cúmulo do elogio que se
pode fazer à imaginação - só a imaginação erra, mas sem ela não há pensamento:
direito de errar, para dias melhores que, quem sabe, virão.
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Ruy FAUSTO

Caetano Veloso, Roberto
Schwarz, etc.
A polêmica que se instaurou entre Caetano Veloso e Roberto Schwarz a propósito
da Verdade tropical 1de Caetano, e da crítica que faz ao livro Roberto Schwarz em
seu Martinha versus Lucrécia 2(“Verdade tropical, um percurso de nosso tempo”), me
interessa por mais de uma razão. Schwarz é um velho amigo, mas um amigo que, por
razões acidentais, vejo cada menos, e com quem pouco posso discutir. Caetano, por
sua vez, andou elogiando uma revista eletrônica de cuja comissão diretora eu faço
parte, e fiquei curioso para saber onde ele está.3 E not least, se o texto de Schwarz não
discute especificamente problemas de estética musical, o livro de Caetano obviamente
se ocupa muito disso. Ora, ainda que não tenha grandes títulos para discutir música
popular brasileira, eu tenho a experiência de quem gostou dela desde menino e que a
acompanhou mais ou menos de perto, até o momento em que saiu do Brasil.
Schwarz elogia a qualidade literária do livro de Caetano (ML, p. 52), e aprecia bastante,
para além da literatura, o Caetano do pré-golpe. Porém, se em nenhum momento a sua
crítica é inteiramente negativa - o artigo de Schwarz é pontuado por concessivas e
observações que tentam equilibrar o julgamento -, é evidente a sua insatistação, no
plano da crítica e da política (e também da literatura), com o que Caetano escreve na
pele do indivíduo e do artista que passa a ser, depois da experiência do golpe. Difícil
resumir a prosa excepcionalmente forte de Schwarz, que joga no plano da política e da
crítica social em geral, e dos juízos estéticos.
Caetano apreciara razoavelmente textos anteriores em que Schwarz comentava a sua
música. Observando que os gostos de Schwarz estão longe dos do tropicalismo, ele
fica razoavelmente satisfeito com uma atitude crítica que não é simplesmente negativa,
como a que, em relação a ele, tinha Augusto Boal (VT, p. 441). Claro, há uma
dificuldade no Schwarz comentando Caetano: não só Roberto se ocupou pouco de
música - circunstância de que ele adverte imediatamente, sem deixar de reivindicar,
com razão, a validade do seu trabalho crítico sobre o compositor, porque a obra e a
atividade de Caetano tem generalidade (ML, p. 52 ) -, mas o seu pensamento é muito
marcado por Theodor Adorno, grande filósofo e esteta dialético, que, entretanto, aprecia
pouco, é o menos que se poderia dizer, a música popular. Schwarz, bem pouco musical,
como confessa, e ainda por cima adorniano, criticando um músico popular brasileiro?
o leitor teme o resultado. Mas o resultado, claro, não é mau, e se dificuldades há em
sua crítica - pelo menos, tentarei mostrar -, elas não vêm daí. A generalidade do
empreendimento de Caetano tornam-no, apesar de tudo, um bom objeto para o nosso
grande crítico de extração frankfurtiana.
Há uma ruptura entre o Caetano pré-golpe e o Caetano que vem depois, ruptura que
está no centro da análise crítica de Roberto. “Em perspectiva histórica, tratava-se da
reavaliação do passado recente. O ascenso socializante do pré-64, cujo impulso
superador e democrático fazia a beleza dos capítulos sobre Santo Amaro e Salvador,
agora era revista sob luz contrária, como um período incubador de intolerância e
ameaça à liberdade. Depois de serem motivo de orgulho, os grupos que se erguiam
contra o imperialismo e a injustiça social passavam a ser portadores de ‘embriões de
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estruturas opressivas’, contra os quais mesmo um incêndio [o incêndio do prédio da
UNE, comentado com complacência por um amigo de Caetano, e alguma ‘empatia’ com
esse juízo por parte deste último, RF] não seria uma providência descabida. Ainda que
imaginemos que o incêndio tenha sido uma flor de retórica, a mudança de posição era
radical” (ML, p. 85). Schwarz explora a fundo os tropeços da nova atitude e do novo
discurso. Em textos que afloraram na polêmica recente, tem-se um Caetano que
(pondo-se na pele de um golpista?), a propósito das origens do golpe de 64, fala da
“necessidade de perpetuar essas desigualdades” que se mostraram “como o único
modo de a economia brasileira funcionar” (ML, p, 108, VT, p. 14); do preço que se
pagaria em termos de “liberdades fundamentais” com uma eventual “tentativa de não
alinhamento com o Ocidente capitalista” (ML, p. 85. VT, p. 49); da exigência do amor e
do perdão “sem sombra de rancor” (VT, p. 410), atitude que já aparecera, no desejo
vivido por seu amigo Gil (embora sob o efeito da droga), de amar até? os militares
opressores (VT, p. 302). Etc. Diante desses textos, o leitor não pode deixar de ter um
mesmo gesto de decepção, e pensa, como Roberto, como é infeliz o happening em que
Caetano, andando a contracorrente de uma manifestação de estudantes reprimida pela
polícia, fantasiado de tropicalista (cabelão, “casaco militar europeu sobre o torso nu”,
colar indígena, jeans e sandalias), vocifera contra todos, para, depois, confessando-se
interrogativamente narciso, sentir-se, enquanto promotor e ator da performance, “acima
de Chico Buarque ou Edu Lobo” (VT, p. 312-313)?
E, com tudo isto, a análise da virada de Caetano por Roberto Schwarz não me
convence. Aqui nos defrontamos com dois níveis diferentes: o do significado geral, para
além de Caetano, da mutação - pois é impossível não generalizar o problema -, e o
outro, que concerne propriamente à maneira pela qual o artista reagiu diante da
mudança. Passarei mais de uma vez de um registro ao outro.
O que Schwarz critica, de fato, em Caetano? Parece ser - pelo menos, frequentemente,
é assim que a coisa se manifesta - o fato de ter mudado. Ou, digamos, o que Roberto
critica, pelo menos em primeira instância, é o fato de que Caetano mudou radicalmente.
“Reviravolta” (ML, p. 85), “mudança de posição (?) radical” (ib), “conversão histórica”
(ML, 87) “revelação” (ib). (Ele observa, no que tem certamente razão, que “iluminações
tanto podem esclarecer como obscurecer (?)” (ib)). Mas, a meu ver, a mudança, de
Caetano, não tem apenas explicação - o golpe mais outras coisas, ela tem
certa legitimidade. E isso, Roberto Schwarz parece não ver.
Uma questão prévia é a de saber o que é que ocorreu objetivamente. O golpe, sem
dúvida. Mas o golpe vai se inserir num contexto internacional, contexto que é tanto
espacial quanto temporal. Primeiro, tentemos dizer o sentido do golpe: derrota da
esquerda, sem dúvida. “Derrocada da esquerda” (ML, p. 87). Mas só no Brasil? Roberto
generaliza, o que dá ao que ocorreu em 1964 e no imediato pré-64 um sentido que vai
se diferenciando: “Truncamento da revolucão social no Brasil” (ML, p. 96) “Derrota do
socialismo” (ML, p. 80).4Mais precisamente: Roberto insere a sequência histórica
nacional no que aconteceu no mundo, na segunda metade do século XX. Mas, afinal,
o que aconteceu, a rigor, no mundo, nesse momento? Lemos em Martinha versus
Lucrécia: “(?) inversão da maré histórica no mundo, a qual até segunda ordem deixava
sem chão a luta pelo socialismo” (ML, p. 79).
Ora, é relevante para tentar entender o que significou a experiência brasileira pensar
com lucidez o que ocorria no mundo, e o que ocorreria nas três décadas seguintes, que
foram decisivas. E aí, a fórmula da inversão histórica que deixa sem chão a “luta pelo
socialismo”, me parece muito ambígua. Houve, primeiro, a crise do welfare state e o
avanço do neoliberalismo e do capital financeiro. Mas houve também a crise do
sistema,
dito,
muito
imperfeitamente, soviético,
a
derrocada
do
império comunista (idem, quanto à imperfeição do termo). Ora, se a derrocada da
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URSS fortalece num primeiro momento a hegemonia dos EUA, ela não é a meu ver
perda do chão na luta pelo socialismo. Diria mesmo: com ela o socialismo, a longo
prazo e mesmo a médio prazo, não perde mas ganha. Vitória dos EUA, houve sim, mas
não houve derrota do socialismo. A derrota foi de uma caricatura dele, na forma de um
poder burocrático totalitário por um período, autoritário em seguida. Insisto nesse ponto,
porque não há nada mais desastroso atualmente do que a tendência de alguns a ver
no desmoronamento do império soviético uma derrota da esquerda. Essa é a
interpretação que dão ao final do século XX, gauchistas daqui e da Europa; o que não
só constitui - estou convencido - uma interpretação errada do que se passou no mundo
nesse período, mas tem consequências também para a leitura do que ocorreu no Brasil.
É que só a consciência da realidade desse processo, que é, em seu conjunto, original,
e escapa das certezas da esquerda clássica, nos permite entender bem, com um olhar
crítico de esquerda, as ambiguidades que acompanham também grande parte da
esquerda brasileira antes e depois de 1964. Roberto fala do “impulso superador e
democrático” que habita “o ascenso socializante do pré-64” (ML, p. 85), do “vasto
movimento de democratização que vinha de longe” (ML, p. 76) do “aprofundamento da
democracia” (ML, p. 109) que estaria no bojo das lutas da esquerda. Sim, mas seria
necessário marcar desde logo as ambiguidades presentes desde cedo no movimento.
Ora, se o que faz a fraqueza de Caetano são as piscadas aos vencedores e as frases
em que se fala pelo inimigo, e cuja modalidade é dificil precisar, o que faz a sua força
é que ele está plenamente consciente daquelas ambiguidades, (mesmo se não é
plenamente lúcido a respeito do alcance delas) - e consciente como uma parte
importante da esquerda mesmo depois e muito depois de 64 não é. Caetano tenta
pensar os problemas que estão contidos nessa ambiguidade. Roberto quer fechar a
porta a considerações como as que faço aqui sobre Caetano (as quais não justificam o
injustificável, mas alteram essencialmente a avaliação global), lembrando que, já antes
de 64, havia intelectuais não só afinados com uma estética avançada, mas que,
politicamente, eram críticos irreconciliáveis do stalinismo. “Embora minoritária, a fina
flor da reflexão crítica do período era, além de socializante, antistalinista com
conhecimento de causa e amiga do experimentalismo em arte. Basta lembrar Mario
Pedrosa, Anatol Rosenfeld, Paulo Emilio Salles Gomes e Antonio Cândido” (ML, p. 89).
Mas, aqui, cabem pelo menos duas observações: primeiro que a reflexão crítica que se
dá no periodo posterior a 64-68 e à ditadura, por parte importante dos participantes do
movimento anterior ao golpe, não visava repensar o que representavam Paulo Emílio,
Mário Pedrosa, Rosenfeld ou Antonio Cândido, mas outra gente, do Brasil e de fora:
líderes da luta armada, chefes de Estados socialistas etc. E depois o essencial: Roberto
supõe que o anti-stalinismo era uma garantia crítica segura, e que, nesse sentido, quem
era anti-stalinista antes do golpe e da ditadura não teria nada de essencial a aprender
com eles, sobre a política mundial, sobre a esquerda em particular. Ora, isto é um
engano, e um engano, eu diria, enorme. A ditadura e o contexto global do mundo na
segunda década de 1960, mais o que houve nas três décadas seguintes, nos levaram
a pensar muitas coisas, que nós, anti-stalinistas intransigentes dos anos 1950/1960 minoria heróica, permito-me dizer, que enfrentava as maiorias comodamente instaladas
nas suas certezas mais ou menos pró-stalinistas - nunca havíamos pensado. Porque
há uma coisa que não aparece no texto de Schwarz: o tamanho de nossas ilusões no
período pré-golpe e pré-ditadura. E insisto: ilusões que atingiam também e muito os
que já não tinham ilusões com Stálin. Assim, poderíamos ser anti-stalinistas, mas
achávamos que Cuba, apesar de alguns erros, caminhava para o socialismo, que não
havia nada de muito grave nas medidas que tomava o poder chinês, que o Viet-minh e,
depois, o Cambodge, eram modelos em termos de movimento de libertação nacional
(eles representavam, sem dúvida, movimentos anticoloniais, mas depois se viu que não
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eram só isso) etc etc. Ora, para além da questão mais específica do anti-stalinismo,
que é uma manifestação particular de uma consciência semi-crítica, o que se passa
com Caetano é muito (embora não seja apenas isso) uma tomada de consciência dos
problemas do socialismo, e isso, mesmo se as soluções que ele pretende dar
descambam frequentemente num pequeno desastre ideológico e teórico. Mas estou
convencido de que, se não tomarmos consciência de que houve por parte de muitos,
no pós-ditadura - uma releitura crítica do conjunto dos problemas do socialismo, e de
que essa releitura foi em si mesma legítima, não entenderemos a mudança de Caetano.
E apesar de tudo o que há de negativo em seu discurso, acabaremos fazendo um
julgamento injusto do personagem e da sua trajetória. Porque se a Roberto incomoda
que Caetano tenha mudado, eu ousaria dizer que a mim incomoda um pouco que
Roberto, ele, não tenha mudado (ou que tenha mudado muito pouco). Porque o
discurso de esquerda que está no fundo do texto de Roberto em que ele critica o artista
é, a meu ver, um discurso excessivamente ortodoxo, insuficientemente crítico. O que
falta nele?5
O golpe de 64 e os anos de ditadura nos levaram a repensar criticamente muitos
problemas. Primeiro, a refletir sobre o próprio movimento e o contramovimento. Não
que devamos ter qualquer tipo de hesitação no que se refere ao caráter reacionário
da revolução de 64, nem que pudésssemos ser de um ou de outro modo indulgentes
diante da barbárie repressiva, quantitativamente menor do que nos outros países, mas
qualitativamente igual no seu horror. Mas a gente começou a refletir sobre as
perspectivas políticas que tinham os chefes da resistência - e não se tratava apenas de
saber se a luta armada tinha apoio social ou não (cf ML, p. 76) -, mas de se perguntar
sobre o projeto deles a longo prazo. E dessas reflexões passamos a nos perguntar que
sentido tinha a direção cubana, que era sempre a nossa referência última. E, para além
de Cuba, era o problema geral da chamada degenerescência stalinista que se
recolocava para nós, embora fôssemos - alguns de nós, eu inclusive - comunistas
críticos (frequentemente, mas não sempre trotskizantes), ou pelo fato mesmo de
sermos comunistas críticos. Porque o comunismo crítico (trotskizante ou não), que no
fundo tem hoje, mesmo quando não levam o nome, uma surpreendente atualidade nos
meios de extrema esquerda, nos levava a uma espécie de reformismo, diante dos
governos totalitários. Em uma de suas versões, a trotskista precisamente (mas as
outras não eram muito diferentes), a URSS era um “Estado operário (sic !)”
embora deformado e talvez até degenerado. Mas “Estado operário” (!!) quand même. A
consciência da insuficiência desses juízos, que, diga-se de passagem, mesmo se em
forma mais elaborada e inteligente são ainda sustentados por muita gente - e não
necessariamente, longe disso, gente medíocre ou mal intencionada -, nos levou a
meditar sobre muito mais coisas. (Falo, é claro, da minha experiência, mas ela não foi,
apenas, minha). A história do século XX teria de ser repensada, a partir de outubro e
do bolchevismo. O bolchevismo foi, finalmente, não mais do que um ramo da árvore
socialista, e um ramo que se revelou, desde o início, infectado, ou sujeito a infecção,
uma infecção grave que levou a uma verdadeira regressão histórica. O ramo socialdemocrata não estava acima de críticas, pior que isso, sua história revelava momentos
bem sinistros - mesmo se, em geral, nesses momentos, as figuras de proa da socialdemocracia já estivessem fora -, mas tinha também qualidades insuspeitadas e figuras
muito respeitáveis. Antes da cisão, penso em Jaurès, depois, por exemplo, na esquerda
menchevique-internacionalista, no melhor do socialismo nórdico, em alguma coisa do
socialismo europeu, apesar das derivas colonialistas e pró-capitalistas, mas ele não foi
só isso O marxismo não é o mesmo que o socialismo, mesmo se ele veio a ser
hegemônico, e se Marx é, do ponto de vista científico - mas não
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necessariamente politico -, a sua figura mais alta. Há que retomar, também, a tradição
não marxista do socialismo.
Mas o que tem a ver tudo isto com Caetano Veloso e o seu livro? É que evidentemente
- insisto - mesmo se à sua maneira, é claro, Caetano se debruça sobre esses
problemas. E há nisso um grande mérito. A certeza do que estou afirmando vem do
fato de que, em geral, é característico de Caetano o esforço de reflexão, e de reflexão
crítica, mesmo se os resultados não são sempre bons. A acrescentar o que ele
escreveu e fez depois de publicar esse livro (volto a isso mais adiante). Mas também,
imediata e simplesmente, do que vem escrito no livro, e, em parte - mas só em parte mesmo nos seus maus momentos. Porque não creio que seja complacência de minha
parte fazer uma dupla leitura, do tipo da que vou indicar em seguida. Por exemplo, que
Caetano escreva que “qualquer tentativa de não-alinhamento com os interesses do
Ocidente capitalista resultaria em monstruosas agressões às liberdades fundamentais”
(VT, p. 49) é evidentemente uma barbaridade. Mas se ele dissesse - e não esteve longe
de dizer isto - que “qualquer tentativa de passar por cima da democracia dita
formal resultaria em monstruosas agressões às liberdades fundamentais”, estas
seriam, a meu ver, palabras bien dichas. Em mais de uma ocasião, Caetano parece
querer reabilitar o mercado; ou, pelo menos, escreve de forma ambígua em relação
ao mercado (ver VT, p. 14, VT, p. 437?, e comentários em ML, p. 80 e 83). “Havia muito
que oscilávamos mais ou menos conscientemente, entre nos caracterizar como ultraesquerda - a verdadeira esquerda, uma esquerda à esquerda da esquerda - ou como
defensores da liberdade econômica, da saúde do mercado” (VT, p. 437). A primeira
opção é a boa, evidentemente, mas seria absurdo supor que a reflexão sobre o
mercado só pudesse ser concessão aos militares ou “custo espiritiual da instalação do
novo regime” (ML, p. 94). Afinal, um autor tão radical quanto Castoriadis acha que se
deve repensar o problema do mercado. Mais precisamente, no projeto socialista que
temos na cabeça - e, atenção, hoje sabemos que é preciso tematizar explicitamente
esse projeto, outra novidade, ou a novidade principal -, haveria talvez um lugar para
algum tipo de mercado. Ou projetamos uma sociedade em que reinaria uma comunhão
de bens universal? Por outras palavras: continuamos a propor um projeto comunista, ou
passamos a querer, sim, a neutralização do capital, mas sem eliminar todo tipo de troca
e de mercadoria? O problema é sério. E - digamos - acho que vai um pouco depressa
demais quem supõe que questionar o modelo comunista é pular para a trincheira do
adversário. Afinal, na tradição da esquerda, muitos e muitos, a maioria, provavelmente,
não eram comunista, mas professavam certa ideia de socialismo deixando lugar para
algum tipo de mercado. Dir-se-á que divago. Caetano não pensou nisso, ele estaria é
preocupado com as “caixas registradoras” e o ganho dele próprio e dos seus pares.
Acho que não. Claro que ele reflete a sua situação e a dos artistas, claro que há, já
disse, um elemento de ambiguidade a-crítica em suas considerações; mas, dado o grau
de investimento reflexivo que revelam seus escritos, é impossivel não dizer que
Caetano está também invocado com a ideia de uma sociedade em que o mercado
desaparece inteiramente. Não há - creio eu - como não reconhecer aí, em um nível,
sem dúvida, um esforço de reflexão; em vez de supor, sem mais, ou quase, que ele
aderiu “ao mercado”, ou que aderiu simplesmente (Roberto não diz isso dessa forma
brutal, mas a ideia de que poderia haver um elemento válido nas referências de
Caetano ao mercado está ausente do seu texto). De um modo mais geral - e Roberto
não cessa de cobrá-lo por isso -, Caetano vê em gestos, atitudes, declarações de gente
de esquerda, “esboços de futuros Estados totalitários” (VT, p. 466), “embriões de
estruturas opressivas” (VT, p. 102, cf. ML, p. 85). Quando Caetano observa, diante de
certas atitudes de Vandré, que muitas vezes ele, Caetano, se perguntava se aquilo “não
seria um esboço dos prestígios oficiais de que gozam, em nome da história, figurões
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insossos de países comunista” (VT, p. 276) - Schwarz registra, é verdade,
a perspicácia de Caetano. Mas logo toma distância diante da “ironia duvidosa” da
continuação do comentário, “que jogava com chavões da guerra fria” (ML, p. 82 e 83)
(Caetano diz que as possibilidades de realização dos projetos oportunistas-totalitários
de Vandré tinham se tornado remotas, pois estávamos “livres do perigo vermelho,
desde que os nossos inimigos militares tomaram o poder” (VT, p. 83)). Entretanto, se a
fórmula balança na corda, as preocupações de Caetano não são tolas nem vazias. Dirse-á, com Roberto, que “faria parte de um discernimento intelectual mais exigente
distinguir entre antagonismos secundários e principais, adversários próximos e inimigos
propriamente ditos” (ML, p. 84). Sim e não. Sem dúvida, no fogo do processo golpista
e da resistência antigolpista era preciso, sim, deixar de lado, provisoriamente, algumas
coisas. Mas a conversa em torno de contradições primárias e secundárias há muito
tempo “faz água”. Bem entendido, a diferença entre esquerda e direita não
desapareceu, nem se tornou sem importância. Mas com a emergência do totalitarismo,
e com a consciência plena do que ele significava, a diferença se complica. Com o
surgimento da categoria totalitarismos de esquerda, ficou claro que se ser de esquerda
é condição necessária para a lucidez política, não é, de jeito algum,
condição suficiente. Mais do que isso, quando amadurece a compreensão do
fenômeno totalitário, descobre-se que, se é sempre necessário ser de esquerda para
ser lúcido em política, a condição necessária é muito insuficiente. De fato, se, de certo
modo, alguém como Stalin poderia ser considerado como um indivíduo de esquerda,
vê-se que é possível ser de esquerda e ser, ao mesmo tempo, um grande criminoso
político. Mais ainda: percebe-se que, em certas circunstâncias - sob uma
ditadura comunista, por exemplo, não numa eleição em país capitalista - é
perfeitamente legítimo sentir-se mais próximo de alguém de centro-direita, ou mesmo
de direita republicana, do que de alguém que - pelo menos de certo modo - pode ser
considerado de esquerda. O campo da esquerda existe, mas não é um campo
homogêneo. Muito longe disso. Há no nosso campo, uma massa de
formas degeneradas, das quais estamos mais longe do que quase de ninguém. (Mais
longe do que destes últimos, estamos, sem dúvida, dos totalitários de direita). Tudo isso
mostra, creio eu, e mesmo se é preciso considerar as circunstâncias, como o tema da
diferença entre antagonismos principais e secundários é perigoso.
Caetano descobre que “não achava que os operários da construção civil em Salvador,
ou os poucos operários das fábricas reconhecíveis como tais (?) ou as massas
operárias vistas em filmes e fotografias - pudessem ou devessem decidir quanto ao
futuro da minha vida” (VT, p. 110-111). Roberto se escandaliza: “como não ver a parte
do desdém e da exclusão política nessa formulação, sem falar na fantasia ideológica
de um futuro pessoal incondicionado” (ML, p. 88). E continua observando que “nós,
intelectuais” “costumamos tolerar ou adular” membros de outras classes (“banqueiros,
políticos profissionais ou donos de estações de TV”) que “influem”, certamente, “na
nossa vida” (id). Mas é judiciosa essa observação? Seria preciso lembrar até onde iam
as ilusões em torno da “classe universal”, e como isto pesava sobre a consciência dos
intelectuais, para entender a atitude de Caetano. Nós acreditávamos que o fim da
exploração e da opressão viria de uma tomada de consciência radical da massa
explorada, que tornaria possível uma revolução social, revolução, no interior do qual, a
intelectualidade e a classe média, em geral, teriam, tudo somado, uma importância
muito pequena. E mais : havia sim um verdadeira mitificação da condição operária, que
nos fazia nos perguntar a cada momento em que medida servíamos, e em que medida
não servíamos à Classe. Essa atitude continuaria a ser legítima? Bem entendido, não
haverá mudança radical no Brasil sem que a consciência das massas se
desenvolva. Mas, ao mesmo tempo, é impensável essa mudança sem uma grande
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mobilização das classes médias e da intelectualidade. Então a situação não mudou?
Mudou sim, porque nem achamos que a famosa tomada de consciência do proletariado
venha - senão fatalmente, mas pelo menos inevitavelmente - com o desenvolvimento
do processo, nem acreditamos - eu pelo menos não acredito - que o papel das outras
classes seja simplesmente, digamos, de coadjuvante intelectual do despertar das
classes populares. Diga-se de passagem, a inconsciência do papel que podem ter as
classes médias, e o desprezo pelo suposto moralismo que elas professariam e que
seria um de seus pecados mortais, é, certamente, um dos preconceitos que mais
dificultam o progresso das esquerdas no Brasil. Se a neutralização do capital depende
sim e em primeiro lugar de que os mais pobres se disponham a combatê-lo, depende
também, e muito, da lucidez e da combatividade das classes médias, lucidez e
combatividade que nunca será efetiva se continuarmos denunciado o seu pecado
original, diante da pureza essencial da classe eleita. Quem quer que tenha militado no
período anterior a 64 sabe bem que havia algo de mítico na nossa relação com a massa
operária. Isso não tem nada a ver com a ideia de que não somos condicionados pelo
mundo em que vivemos, incluindo outras classes, nem implica em não termos
consciência da nossa condição de privilegiados (em muitos casos, só relativamente
privilegiados). E as reticências de Caetano em relação à “ditadura do proletariado” (VT,
p. 110, referidas por Schwarz em ML, p. 87) se iluminam, a meu ver, pelo mesmo tipo
de circunstâncias. As reflexões críticas do artista o levam a se perguntar - um pouco
como síntese de tudo - pelo destino do processo, caso a esquerda fosse
vitoriosa. Assim, aparece o tema dos “embriões de estruturas opressivas” (ver mais
acima minhas referências a VT, p. 276, 102 e 466, e ML, p. 85). O caminho que
percorríamos ou que havíamos percorrido não representava simplesmente uma “luta
por uma sociedade melhor” (ML, p. 85), nem simplesmente “um aprofundamento da
democracia” (ML, p. 109), nem simplesmente um “ascenso socializante” “cujo impulso
[era] superador e democrático” (ML, p. 85). Na realidade, o movimento representava
tudo isso, por um lado; mas, por outro, havia uma sombra, que não era uma simples
hipótese, mais ou menos gratuita, de intelectuais pessimistas, de que a coisa pudesse
dar num resultado muito pouco satisfatório, ou, mais precisamente, muito pouco
democrático e até bem sinistro. Esse problema está no texto de Roberto, porém sob a
forma meio pobre da “sombra da União Soviética“ (ML, p. 86), sombra que “pesaria
sobre qualquer tentativa socializante”, mas que - insiste Roberto - não se poderia
transformar em “impedimento absoluto à insatisfação com o capitalismo”, o que
constituiria “outra forma de terror ou de paralisação da história” (ML, ib). Porém Caetano
teria dado esse passo? Não creio. Em resumo, Caetano se pergunta, de forma
escandalosa se tudo aquilo era “propriamente desejável” (VT,p. 60). (“E hoje nos dão
bons motivos para pensar que talvez nada disso fosse propriamente desejável”).
O isso é o conjunto do processo: o movimento dos estudantes apoiando Goulart, o
governo admirável de Arraes articulado com as camadas populares, as atividades dos
Centros Populares de Cultura da UNE etc, tudo aquilo, diz Caetano, que parecia nos
conduzir a reformas e nos livrar de uma situação injusta, além de nos alçar “acima do
imperialismo americano” (VT, p. 59-60). Como conclusão, digamos monolítica, a ideia
de que tudo era simplesmente indesejável é certamente muito pobre, e errada. Mas, se
considerarmos todo o livro, e também (voltarei a isso), o conjunto da história de
Caetano, não só antes do golpe mas também depois, seríamos obrigados a ler
esse indesejável como uma conclusão peremptória, ou, em vez disso, como uma
sombra de dúvida, pairando sobre o sentido do movimento? Na realidade, Caetano
levanta não só questões técnicas, ou, no jargão tradicional, táticas e estratégicas saber se teríamos ou não teríamos êxito. Mas também, mais radicalmente, quais eram
os fins do movimento, ou, mais modestamente, a que tudo aquilo iria conduzir? E essa
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questão de fato vinha imbricada com uma de direito: aquilo tudo valia a pena?
Parafraseando Foucault, não se tratava mais de perguntar se os nossos objetivos
últimos eram realizáveis, mas de indagar se eles eram desejáveis. De novo, acho que
há mérito nisso. Sem dúvida, há mérito quando não se transforma em trampolim para
passar à direita. Mas Caetano não passou à direita. O meu argumento teria ainda de
ser desenvolvido, porém interrompo provisoriamente essas considerações para passar
da política à estética, já que quase não falei de estética até aqui. Uma vez feita essa
incursão - que não é uma digressão: há na estética de Caetano um encaminhamento
que corresponde grosso modo ao da sua políica e que vai interessar à discussão da
crítica de Schwarz - retomarei a política, ou a estética com a política.
Para quem gosta da música popular brasileira, o grande passeio que faz Caetano pela
sua história, à medida que vai narrando a gênese do tropicalismo, é - parafraseando o
que diz o próprio Caetano, citado por Schwarz, a propósito dos avatares da música
brasileira - “uma sucessão de delícias para a minha inteligência” (VT, p. 32, ML, p. 71).
Caetano discute genealogias, distingue formas, julga, traça paralelos. Tudo isso é
extramemente estimulante, como, aliás, Schwarz não deixa de assinalar. E os
problemas que o compositor levanta - mesmo se estou longe de concordar com tudo o
que ele diz -, guardadas as proporções e as diferenças, têm algum paralelismo ou
imbricação com a problemática política que comecei a percorrer nos parágrafos
anteriores. Vou tentar entrar nessa grande caminhada pelo interior da música popular
brasileira, embora, como já assinalei, minha competência seja limitada.
Lendo o livro de Caetano, tem-se a impressão, esquematizando muito, de uma
sucessão de formas: a do samba e do choro clássicos; a da bossa-nova: e, digamos,
para não nos fixar demais no tropicalismo, a - na falta de melhor denominação - da pósbossa nova. Entre elas, ou coexistindo com elas, uma série de manifestações mais ou
menos individuais, frequentemente de implantação regional, as quais, muitas vezes,
forneceram elementos importantes para a constituição da nova forma que germinava.
Exemplos disso são Caymmi e Luiz Gonzaga, e, no plano dos estilos, o samba-canção.
Aqui há que considerar a história de Caetano, como músico muito ligado à sucessão
dessas formas, e o que ele diz a respeito delas.
Difícil passar por cima das suas muitas observações interessantes e julgamentos muito
afinados (Schwarz não poupa elogios: “inteligência estética notável” (ML, p. 67), “crítico
de arte de primeira qualidade” ( ML, p. 73)). Caetano gosta de Caymmi, no que tem
plenamente razão. Queria inclusive incluir “Dora” em seu primeiro disco tropicalista,
mas houve oposição. Observe-se que o que ele aprecia em Caymmi não é a música
praieira, de certa beleza, mas de valor estético duvidoso. Ele vê, com razão, na música
de Caymmi, uma grande música urbana. Quando critica - e ele critica algumas vezes Caetano acerta frequentemente: assim, não “engole“ a famosa “A banda” de Chico
Buarque, no que dá prova de um juízo seguro, e tanto mais porque esse juízo não
envolve o conjunto da obra de Chico.6O grande herói do livro é João Gilberto. Não sem
motivo. Mas confesso que estranho o lugar excessivamente modesto que nele ocupa
Tom Jobim.
O discurso de Caetano sobre a música popular é o de alguém que julga muito. Apesar
da sua chamada generosidade excessiva, que examinarei mais adiante, - e pelo que
foi dito no parágrafo anterior isso já fica evidente -, Caetano distingue sim a música que
vale da que não vale. Por outro lado, inscreve-se contra a tendência de seus amigos
concretistas a julgar em termos de diferenças quantitativas. Ou, se entendo bem, em
querer distinguir valores estéticos, valendo-se da categoria da “quantidade” (cf. VT, p.
231). Caetano quer outra coisa, uma espécie de diferença que parece ser mesmo
de valor. É por aí que entendo as expressões que ele emprega de vez em quando para
designar o campo do negativo (em sentido pejorativo): “música execrável” (VT, p. 288),
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“comercialismo vulgar” (VT, p. 161), “convencionalismo comercial” (VT, p. 480). Desde
já, eu diria, entretanto, que além da categoria do “comercial” dever-se-ia pensar num
outro preenchimento possível do campo do negativo: o da música-barulho, o da músicabarbárie, que não é propriamente comercial, mas que vale pouco ou nada como
música. (Sem dúvida esse juízo deveria ser mais bem justificado e o objeto mais bem
definido).
Mas o trabalho de Caetano com seus amigos (Gil, Os Mutantes, Gal Costa?) é, em
grande parte, o de utilizar uma música estranha às tendências dominantes, samba
clássico e bossa-nova. Do aproveitamento daquele trash, junto com a herança dessas
duas tendências, ele tira uma produção original, cujo valor é indiscutível, e que vai se
firmar, depois de muita luta, como um gênero plenamente legítimo, nascido depois da
bossa-nova. Isso no contexto de um atitude crítica diante da arte socialista-nacionalista
do pré e pós-64. Sob esse último aspecto, - vê-se hoje - sua postura tinha, a meu ver,
bastante justificação.7Para caracterizar o novo estilo, o do tropicalismo - que é mais do
que uma forma musical, mas nos limites desse texto, reduzo um pouco as faces do
objeto -, Caetano recorre ao termo sincretismo : “A palavra-chave para se entender o
tropicalismo é sincretismo” (VT, p. 286, cf. ML, p. 96). Aqui aparecem problemas
interessantes. A música de Caetano surge, sem dúvida, da fusão de uma pluralidade
de formas, desde o samba pré-bossa nova, até o rock, passando pelo samba-canção.
Até mais do que isso, porque ele utiliza também a produção de gente que não faz
música (e não estou me referindo aqui só aos artistas plásticos, mas também a
animadores de auditório). A tendência de Caetano é de valorizar tudo aquilo que ele,
de algum modo, utilizou. Se alguma coisa passou à sua música - ou ao tropicalismo em
geral, ou mais em geral ainda, a qualquer forma musical que ele aprecia -, é que, de
algum modo a fonte tinha valor e importância. Tenho a impressão de que há aí uma
dificuldade.8 A
utilização
de
certas peças de máquinas do
passado,
ou
contemporâneas, deveria ser encarada, creio eu, como tendo a mesma significação da
utilização de elementos do mundo social e, em particular, midiático. Quero dizer que a
utilização de peças não deveria ser a porta para a legitimação, senão a idealização,
das obras ou performances de onde foram retirados. E isto, mesmo se essas obras
parecem ter um cunho marcadamente popular (as aspas querem indicar a ambiguidade
radical da expressão). A tese que quero defender é a de que, por exemplo, se Caetano
utiliza (legitimamente) frases ou títulos de Chacrinha (“Alegria, alegria”), isso no limite
deveria ser tão insuficiente para legitimar Chacrinha como artista popular, como o uso
(legítimo) da “Coca-cola” na letra das músicas o seria, para a legitimação social ou
política da grande firma capitalista internacional, fabricante da bebida. O que aparece
como um obstáculo para essa comparação é que, num caso, temos uma grande marca
do capital mundial, e no outro, um animador de auditório cujo público era constituído
em parte de empregadas domésticas. Porém, não só seria possível, em certa medida,
cruzar essas qualificações - o povão bebe Coca-cola, os animadores de auditórios, se
não são capitalistas, chegam a receber somas consideráveis - mas, o essencial, seria
preciso dizer que num caso como no outro a possibilidade da utilização de peças não
dá, de forma alguma, valor estético (ou valor social ou político) à Coca-Cola e ao
Chacrinha. Eu diria a mesma coisa, para casos menos chocantes, como o do sambacanção do tipo Dick Farney, que parece ter tido um papel na constituição da bossanova, e depois do tropicalismo. Vamos supor que essses últimos tiraram bastante
de Copacabana etc. Mesmo que isso seja verdade, não creio que seja motivo suficiente
para perder de vista o valor duvidoso da música de Dick Farney. Aliás, poder-se-ia
observar que o que era positivo aí provavelmente não era a espécie - o tipo de sambacanção que praticava Dick Farney, nem o singularidade, as canções que ele criou, mas
o gênero, o gênero samba-canção. E então vale dizer que poder-se-iam encontrar
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outros exemplos do gênero, esses sim bons ou muito bons, os sambas-canção de
Caymmi, por exemplo, aliás muito criticados, em seu tempo, pelos puristas. (Sem
prejuízo do argumento geral, não sei, entretanto, que peso teve o samba-canção de
Caymmi na gênese das novas formas). Mas o caso mais importante parece ser o de
Roberto Carlos ou da dupla Roberto Carlos e Erasmo Carlos. A atitude para com eles
aparece como um divisor de águas. Caetano não cessa de reivindicá-los (ele diz, aliás,
que Augusto Campos se interessa pelos dois aduzindo razões teóricas complicadas,
que não são as suas (ver VT, p. 204)). Confesso que não ouvi suficientemente Roberto
Carlos, e ainda menos Erasmo Carlos. Mas ouvi suficientemente, embora não só, o
famoso “Que tudo vá para o inferno” (“Quero que você me aqueça?”), que Caetano
aprecia (VT, p. 452). Não creio que sairia do show ao se ouvir essa peça, como fizeram
alguns espectadores (ib). Mas acho a canção do tipo agressivo-nihilista, sem nenhuma
beleza ou riqueza do ponto de vista melódico ou harmônico. Aqui, a gente se pergunta
se Caetano acerta. E volto ao argumento: que ele tenha tirado alguma coisa de Roberto
Carlos - não sei bem o quanto - não deveria levar a valorizar uma figura que, salvo erro,
não enriquece a música popular brasileira, no que ela tem de melhor. Quanto ao
Chacrinha, acho que é fenômeno sociologicamente importante, mas na medida em que
é manifestação essencialmente regressiva. As mesmas razões eu invocaria em relação
a pelo menos muita coisa do rock ou do iê, iê, iê. Caetano passou por lá, e a partir daí
fez boa música, nova, criativa, com uma porção de qualidades. Mas o grosso da
produção de rock me parece apontar mais para barulheira regressiva, para barbárie
estética, do que outra coisa. Sem dúvida, Beatles e Cia, são outra história. Aí se tem,
em geral, música popular de muito boa qualidade: inventiva, rica melodicamente, talvez
também harmonicamente, e sem os traços de violência e agressão que aparecem em
uma parte considerável, parece, da produção rockeira.
Há também uma outra discussão estética possível, em torno da qualidade literária do
livro de Caetano. No que se refere à questão, já vimos, Schwarz não poupa elogios,
mas visando, principal ou essencialmente, as duas primeiras partes do livro, lá onde o
autor se ocupa da sua vida em Santo Amaro, sua cidade natal, e depois em Salvador
(ML, p. 52 e 53). Quanto às outras partes, o julgamento muda. Ou, mais precisamente,
a mudança de perspectiva por parte de Caetano, também esteticamente, lhe parece
forçada: “(?.) quando aparece, a insistência no caráter antidemocrático da luta pela
democracia é um corpo estranho no relato, de cuja dinâmica interna não parece
resultar” (ML, p. 86). (Observe-se a expressão “caráter antidemocrático da luta pela
democracia”: Schwarz a utiliza criticamente, provavelmente para mostrar a [má]
contradição em Caetano, e, entretanto, esse oxímoro, bem interpretado,
tem alguma objetividade, e uma terrível objetividade [que, entretanto, não nos deve
levar à imobilidade]: é verdade sim que parte importante dos que lutavam contra os
inimigos da democracia não tinham, a longo prazo, um projeto democrático). A
descambada a partir da terceira parte do livro não seria apenas política, mas também
estética: “Em termos de consistência literária, de coerência entre as partes da narrativa,
que numa autobiografia quase-romance têm valor estético-político, o novo ponto de
vista antiesquerda destoa e não encontra apoio na apresentação - tão notável - do
período anterior a 64” (ML, p. 85).
Se Roberto está simplesmente afirmando que as três últimas partes não são
sempre muito satisfatórias do ponto de vista literário e, também, que esse resultado tem
talvez alguma coisa a ver com as derrapagens políticas do autor, estou de acordo. Mas
a frase vai mais longe. Ela sugere algo como que a necessidade de uma continuidade
(tanto política como estética?) entre as partes, e parece fechar a porta a uma
descontinuidade de outro tipo, que é, por onde, a meu ver, o livro poderia alcançar uma
grande altura literária. Porque se a beleza das duas primeiras partes é real, ela é de um
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tipo tradicional; a continuação, com ruptura poderia ser mais do que isto. E acho que o
crítico perde de vista, em alguma medida, as exigências propriamente estéticas, seja
em sua atitude um pouco exigente demais diante da narrativa da prisão em que se fala
de choro e de masturbação mais do que de resistência (ML, p. 103, VT, p. 383), seja
também quando é mais ou menos insensível à beleza de algumas páginas que
descrevem os primeiros dias do compositor, de volta ao Brasil. Schwarz: “O apelo ao
maravilhoso é compreensivel como expressão de desejo, embora kitsch. Como
explicação do curso das coisas, é regressivo, uma verdadeira abdicação“ (ML, p. 105)
“(?) desaparece o jogo dos conflitos e das alianças de classe que subjazem à invenção
estética e à consagração artística, sem o qual a beleza não se compreende
socialmente“ (ML, p. 106). Sem dúvida, Caetano volta “em 72 - auge da ditadura” (ML,
p. 104) e poderia ter escrito sobre a situação do país. Mas não deixa de ser estranha
essa coisa de “compreensão social da beleza” (parafraseio), e, mais, a relativa frieza
do crítico literário (ele cita, entretanto, parte do final da passagem) diante de um texto
de uma indiscutível beleza: “Depois que o sol se pôs atrás da ilha de Itaparica, algo
começou a surgir no topo da ladeira da Montanha. Eu, aparentemente o primeiro a ver,
perguntei aos amigos próximos o que seria aquela forma cônica branca que aparecia
por trás do vértice da balaustrada, no ponto mais baixo da praça, que é onde ela se
encontra com o ponto mais alto da ladeira da montanha. Não imaginávamos que
pudesse ser um trio elétrico - eles não entram na praça por ali e não o fazem em
silêncio. Houve uma movimentação para identificaar o objeto. Parecia um avião pondo
o bico no ângulo da ladeira. Era o caminhão do trio elétrico Tapajós que se apresentava
em forma de foguete espacial. Tão logo se mostrou inteiro aos foliões na praça,
acenendo suas luzes, os músicos começaram a tocar “Chuva, suor e cerveja”.
Imediatamente caiu uma chuva forte que durou toda a noite. A multidão começou a
cantar e dançar sob a chuva e eu, chorando e rindo, vi, inscrita no flanco anterior do
‘foguete’, a palavra inventada pelo pessoal do trio cujo caminhão agora passava bem
perto de nós, subindo par a rua Chile: CAETANAVE” (VT, p. 457). Essa passagem é
uma espécie de acme do livro e, apesar do seu eventual deficit político, é de uma força
literária inegável. E esta não vem da continuidade com o passado, mas antes de uma
certa ruptura. Pouco mais tarde, Caetano sobe na nave que o leva para casa, onde
também morava Gilberto Gil (Essa continuação é citada, parcialmente, por Schwarz
(ML, p. 105): “Depois dali, o trio parou de tocar e a Caetanave seguiu até o Rio
Vermelho, onde tínhamos alugado uma casa (?) Gil, que não gostava de Carnaval mas
acreditava em disco voador, estava dormindo quando o caminhão chegou à nossa
porta. O som do gerador o fez acordar pensando em alguma cena de ficção científica,
em alguma nave extraterrestre. Ele correu para a varanda da frente e viu suas
expectativas confirmadas: no meio da noite, aquela gigantesca ogiva branca piscando
luzes tomava conta da rua, parada em frente de casa. Ele demorou a se recompor para
tentar entender o que é que estava se passando. Quando me viu descer do objeto
estranho do qual o som trepidante provinha, entendeu antes de tudo que a magia e o
originário se reafirmavam mutuamente, que o simbólico e o orginário não precisavam
ser distinguidos um do outro - que, naquele momento forte, o mito vinha fecundar a
realidade. A rejeição que o exílio significara não apenas se dissipava: dava lugar a uma
carinhosa compensação (VT, p. 458). Um comentário político de Caetano, que se segue
a essa muito bela passagem, é, sem dúvida ambíguo: a ditadura não tinha “vindo de
Marte” mas era “uma expressão do Brasil” (ib). Schwarz observa, com razão: “ser
também parte do Brasil” não é “justificação” (ML, p. 57). Mas a impressão que se tem
é que alguma coisa se perdeu nessa leitura. Difícil escapar da suspeita de que, pelo
menos às vezes, quando a beleza não é social ou corretamente social, a estética
schwarziana deixa escapar um pouco a beleza.
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???
Assim, os percursos político e estético de Caetano têm certo paralelismo, e a crítica
tem de seguir caminhos que são grosso modo homólogos. Há em Caetano um esforço
de ruptura, que é muito louvável, no interior da atmosfera de conformismo geral e de
“engajamento automático” (VT, p. 436), mas ruptura em parte comprometida, num plano
como no outro, por uma tendência a homogeneizar o melhor e o pior, num gesto que
acaba minando a atitude crítica. Caetano rompe barreiras políticas e estéticas, mas,
depois, em política, acaba dando? aquele abraço a quem se deve abraçar mas também
a quem se deve sempre combater; e, em estética, a quem se deve apreciar, mas
também a quem não parece merecer elogio, ou tanto elogio.
Porém, em política, a desconfiança de que alguma coisa estava errada e o esforço para
encontrar soluções, mesmo elas resultam frequentemente em formulações tortas, é
inegável. Os problemas estavam e em parte ainda estão lá; o mal-estar existia e ainda
existe. Não basta dizer, com Schwarz, que os socialistas ficam devendo “uma resposta
para a reconfiguração geral do capitalismo, de que 64 faz parte” (ML, p. 89). O que
faltava - e, pelo menos a boa parte da esquerda dos países emergentes, Brasil
inclusive, ainda falta - é mais do que isso: é uma reflexão em profundidade sobre o que
significa o fato de que poderes cujo ponto de partida foram, a longa distância pelo
menos, revoluções populares, terem degenerado não só em governo autoritários e em
desigualdade, mas em genocídios que não deixaram atrás, quantitativamente, os que
o outro lado praticou. O mote de certa extrema esquerda europeia, de que sofremos
“derrota“ com a queda do Muro, é a pior coisa nas circunstâncias presentes9. “É a
própria noção de progresso“ (ML, p. 97) que tem de ser rediscutida. Que tem, ainda, de
ser rediscutida, para além do ponto a que chegou a discussão na obra dos
representantes mais lúcidos da esquerda do século XX.
Em estética, o percurso, até certo ponto paralelo,10 também encerra lições. Caetano
trilha um caminho original, para além do samba tradicional e da bossa-nova, e seus
resultados revelam o quanto o seu impulso heterodoxo se justificava. Mostram como
era possível fazer boa música rompendo com os cânones - os cânones clássicos, mas
também outros, mais recentes -, e como as suas reticências diante da arte socialistanacionalista do período tinha considerável pertinência. Entretanto, salvo erro, o seu
abraço estético final também abraça demais.
Concluindo pelo mais urgente. Hoje se faz muita crítica política a Caetano. A esse
propósito, sem defender o indefensável, devo dizer que prefiro a atitude crítica de
Caetano - apesar das derrapagens, desde que se as assinale - do que o bom mocismo
de esquerda dos que vão ao beija-mão ritual no Caribe. Eu diria mesmo que Caetano
serve mais e melhor a esquerda do que o fazem os zelotas. E, repito, o mal-estar
subsiste. É preciso combater a visão simplista de uma esquerda para a qual “o fracasso
histórico” do comunismo (VT, p. 310) foi derrota da esquerda, e que se compraz (aqui,
já não me refiro a Schwarz) num terceiro mundismo tolerante para com os mais sinistros
personagens, desde que eles deem provas de suas convicções “anti-imperialistas”. Não
se trata - já disse - de abandonar a distinção esquerda/direita, muito pelo contrário, mas
de cruzá-la com a oposição antitotalitários (ou democratas) versus totalitários, e
também com a oposição antiprodutivistas versus produtivistas (ou se deve supor que
as questões ecológicas são bla-bla-bla ou manobra da direita?). A complexidade da
situação atual exige um raciocínio difícil, para além de antigas, e também de menos
antigas, simplificações. Seria necessário mexer também com outras coisas. O culto dos
livros santos - ou do Livro Santo - não desapareceu em certos meios (Há pouco tempo,
ouvi uma discussão na Universidade, em que os oradores, professsores e alunos da
Universidade, se sucediam fazendo verdadeiras profissões de fidelidade à doutrina).
Há também outras coisas incômodas, no microcosmo: por exemplo, essa sociabilidade
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estranha, de pequenos grupos saltitando em torno de um guru de esquerda? É-se
tentado a pensar esses fenômenos como happenings de certa esquerda intelectual
ortodoxa, a comparar, talvez, mutatis mutandis, com os happenings da banda
tropicalista?
Não pude acompanhar muito de perto a trajetória política de Caetano, nos últimos anos.
Mas até onde acompanhei, parece-me que se, de fato, ele, às vezes, dá uma no prego
outra na ferradura, sua postura foi e continua sendo a de um homem de esquerda. A
acrescentar, coisa que não é muito frequente entre nós, e pela qual paga certo preço,
que ele tem convicções democráticas firmes. Para um artista brasileiro, não é pouco
juntar essas duas coisas. A acrescentar o apetite enorme pelas coisas do espírito: pela
arte em geral, e, o que é menos frequente, pela teoria. Um músico popular devorador
de teoria (Roberto já insistiu com felicidade sobre “a envergadura intelectual” do
compositor, ver ML, p. 53) é animador. Para terminar, não posso deixar de assinalar a
presença de um motivo ético bem marcado, pontuando o livro (ver, por exemplo, VT, p.
276 e 278). A esquerda tradicional nunca levou isso a sério, pior, em geral considerava
essa atitude como um defeito (moralismo)?
Que siga a discussão, para além e por cima de nossas competências e especialidades.
Claro, o prestígio enorme de certas figuras artísticas torna delicado esse diálogo. Mas
aceito o risco. O contrário seria, no fundo, ceder a preconceitos, mesmo se eles se
apresentam sob a forma invertida de uma exigência de discreção ou de
seriedade profissional.
19 de outubro de 2012
Com agradecimento a Ricardo Crissiuma, cujas observações sobre a primeira
versão me foram muito úteis. Sem responsabiliade.
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Verdade Tropical, São Paulo, Companhia de Bolso, 2008 (1997), abrevio por VT.
Martinha versus Lucrécia, ensaios e entrevistas, São Paulo, Companhia das Letras, 2012, abrevio por ML.
Esse texto é, evidentemente, de minha estrita responsabilidade. Se me dispus a escrevê-lo não foi para pagar
algum tipo de dívida, mas para aceitar o convite à discussão, que certas referências implicitamente lançavam.
O risco de ser mal-entendido em seus motivos não é razão suficiente para abandonar a discussão de problemas
importantes.
Mesmo se aqui ele se refere, mais particularmente, a um livro sobre o Brasil.
Aqui aparece um problema. Eu estaria sendo justo, nesse ponto, com Roberto Schwarz? Afinal, ele escreveu
um ensaio como “Altos e baixos da atualidade de Brecht » (in Sequências Brasileiras, Companhia das Letras,
1999), em que, precisamente, ele compara o que pensava a esquerda antes de 64 (e 68) e da ditadura, e o que
pensava depois? Ele não faz, precisamente, o balanço do fim de um certo número de ilusões? Problema difícil.
Por um lado (primeira hipótese) me pergunto se há perfeita homogeneidade entre esse texto e a crítica de
Caetano em Martinha versus Lucrécia. Por outro (hipótese alternativa), se o que se encontra no ensaio sobre
Brecht, é apesar de tudo suficiente, em termos críticos. Primeira hipótese: Schwarz teve uma trajetória
complexa no pós-ditadura. Houve um momento em que ele parecia ir muito longe no plano da crítica: lembrome que gostava de dizer e repetir que “não sabia se era marxista”. Depois houve (talvez) uma inflexão ortodoxa.
Hipótese alternativa: como a diferença entre a perspectiva do “comunismo crítico” e a do socialismo
democrático (quero dizer, democrático e radical) é sútil, embora essencial, o ensaio de Sequências
brasileiras, talvez não seja incompatível com certa ortodoxia. Para mim, no plano mais teórico, o essencial
estaria em se alçar até a crítica do marxismo, mais precisamente, a uma visão crítica da história, de esquerda,
radical, mas que não será mais, a rigor, marxista. Sob essa perspectiva, os dois ensaios não marcariam uma
ruptura. Uma observação para terminar essas considerações (mesmo se elas permanecem um pouco
aporéticas): a posição de Roberto era, na origem, bastante heterodoxa, relativamente a sua geração. Leitor de
Frankfurt, ele às vezes nos escandalizava, criticando, por exemplo, a ideia marxiana de uma sociedade
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transparente. Se é assim, e isso pode estar na ordem das coisas, o mais heterodoxo dos anos 1960 se revela
hoje, relativamente, como o mais ortodoxo.
Roberto (ver ML, p. 81-82) não perdoa muito a Caetano a atitude ambígua que ele tem sobre a sua própria
periculosidade, e enxerga por trás disso um jogo duvidoso. Atacado pela esquerda, Caetano acha que a direita
não se ocupará dele. Mas ouve com satisfação (e “cumplicidade”, escreve Roberto) o que diz o major tal sobre
“o insidioso poder subversivo“ do trabalho deles. Mas esse quiproquo não foi um pouco o de todos nós? Se me
permitem introduzir aqui a minha própria experiência, lembro-me do descompasso de falas entre o funcionário
do consulado brasileiro em Paris que me retirava o passaporte obtido no nosso consulado no Chile, e o
funcionário francês que hesitava em me conceder asilo político. O primeiro justificava o ato de forma solene (e
cômico-jurídica): “o senhor é um inimigo do regime“. O que me fazia sentir muito orgulhoso da minha
periculosidade (com isso, talvez cúmplice do funcionário e do governo?). O último explicava a sua hesitação em
me conceder asilo, dizendo, na vertente oposta: “Mas afinal, o que o senhor fez, publicava uma revista? só
isso?“ . O que me fazia enrubescer, pela súbita consciência de que - como dizia Graciliano - eu não era mais do
que um “revolucionário chinfrim”.
A relação que existe objetivamente entre Caetano e Chico aparece bem na versão que dá o primeiro de
“Carolina”, deste último. (Ver em VT, p. 228, a referência a essa versão “em tom estranhável“, e as razões que
teriam tido Caetano e seus amigos para “relativizar“ o trabalho de Chico, como pretensa “síntese final da
dialética da composição de música popular no Brasil“ (VT, p. 228-229)). Ouvindo a destruição de “Carolina“ por
Caetano, vê-se bem as qualidades de um e de outro.
Sem negar alguns bons resultados, acho que dominava uma atitude excessivamente indulgente em relação à
arte socialista-nacionalista, ou, pelo menos, diante de algumas das suas expressões. Para tomar um exemplo
muito presente no livro, o teatro de Boal. Se houve um lado muito acertado no que fez Boal, lado que, de resto,
Caetano, grande admirador do Zumbi assinala, certos espetáculos, por exemplo, aqueles que punham os
guerrilheiros no palco saudando o comandade Guevara, eram de doer. Quanto ao chamado Teatro do Oprimido,
não pude acompanhar de perto a trajetória mas a julgar pelo que li em matéria de intervenções não
só do público mas também no público (sobre o público), confesso o meu ceticismo. Caetano tomou distância
diante dessas coisas, a contrapelo do entusiasmo reinante, o que se justificava e justifica.
Meu amigo R.C. observa, com razão, que o raciocínio de Caetano a respeito não deve ser este. Ele não gosta de
tal ou tal artista, porque pode tirar alguma coisa da obra deste, mas o contrário: tira porque gosta. De acordo.
Mas não creio que essa observação destrua o meu argumento. Apesar do modo com que o exprimi, ele não
pretende ser “histórico”. Diz apenas que é legítimo (ou pode ser) tomar de empréstimo momentos de formas
em si mesmas ilegítimas.
Recentemente, um teórico inglês que andou pelo Brasil há quase cinquenta anos, e teve muito contato com
todos nós, escreveu um texto sobre o Brasil que ilustra bem esse tipo de posição. Se ele é bem informado sobre
o nosso país - apesar de alguns pesares -, sua mensagem é de quem assina um terceiro-mundismo a-crítico,
capaz de dar cobertura aos tropeços de Amorim e Lula com as piores ditaduras do mundo emergente, e a de
quem professa, no máximo, um reformismo benevolente em relação à ditadura castrista. Ele parece
descontente com a intelectualidade daqui, a qual, a seu ver, hoje não teria mais a mesma força. No fundo, nós
é que deveríamos nos decepcionar com ele. Dos anos 60 do século passado, quando esteve no Brasil, à segunda
década do século XXI, ele não mudou nem um pouco, isto é, parece que não aprendeu nada..
No plano estético, eu tenderia a ser menos crítico em relações às posições de Schwarz, mas isso - um pouco
paradoxalmente - principalmente no que se refere à música (e também à TV). De fato, se declarando-se pouco
competente nesse campo, fala pouco de música propriamente, ele esboça entretanto uma apreciação crítica,
que, em grandes linhas, me parece correta. Aliás Caetano observa que, ao contrário de Boal, Schwarz não tem
uma atitude de franca oposição em relação aos seus experimentos estéticos (“(?) Schwarz não demonstrava (?)
nem hostilidade nem desprezo pelo nosso movimento“, (VT, p. 441)). Mas Schwarz não aprecia tudo aquilo de
que Caetano gosta em matéria de música popular brasileira, e também não “simpatiza” com Chacrinha, (“(?)
animador de TV clownesco, autoritário e comercial”, (ML, p. 99)). - Não é o julgamento artístico (em sentido
estrito) de Schwarz sobre Verdade Tropical que me parece mais discutível; é o seu julgamento literário.
EXCURSO - Já que, de um modo ou de outro, a estética de Schwarz surge nessa discussão - essa estética com
suas imbricações políticas, naturalmente -, talvez fosse o caso de me estender um pouco sobre o tema. Não sei
- mas li pouco a respeito - se a obra de Schwarz teve até aqui a discussão crítica que ela merece. A ocasião me
leva a ousar algumas considerações, que não têm outro caráter senão o de tentativas ou de hipóteses críticas.
Costuma-se criticar a estética de Roberto, pondo em evidência um sociologismo capaz de comprometer a
apreciação estética. Minha impressão é a de que, se o tema da dissolução ou do empobrecimento da dimensão
estética pelo peso das considerações sociológicas não é sempre errado, ele é frequentemente superficial.
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Desconfio que, se a estética de Schwarz às vezes parece insatisfatória, ela peca (ou parece pecar) menos pelo
peso da sociologia, do que, eu diria, pelo peso do marxismo. Por outras palavras, até aqui os críticos, ao que
parece, não dissociaram suficientemente análise sociológica e análise marxista. Questionaram-se as duas coisas
conjuntamente, como se elas fossem inseparáveis. Mas na realidade análise sociológica marxista não é um todo
indissociável. Pode haver análise sociológica e mesmo crítico-sociológica sem que ela seja necessariamente
marxista. Quero dizer que os caminhos da crítica a Schwarz seguiram, a meu ver, uma direção um pouco
simplista, aceitando paradoxalmente um pressuposto que, na prática - em teoria, claro que o autor, Roberto,
sabe que a distinção marxismo/sociologia é possivel - é a do autor criticado. Em vez de opor o estético ao
sociológico, seria melhor contrapor o (estético-)sociológico marxista ao (estético-)sociológico não-marxista.
Minha hipótese - a ser verificada - é a de que não tem sociologia demais em Schwarz. Tem talvez
é capital demais, se posso dizer assim. E isso num duplo sentido. Se os textos literários apontam em geral para
um registro social, este nem sempre é o do capitalismo. Ora, esse social não capitalista - nem relativo ao
capitalismo - merece suficiente atenção na obra de Schwarz? Ou ele escolheu objetos que ficam fora desse
contexto? Eu estou pensando principalmente nas sociedades burocrático-totalitárias. Claro que Roberto
conhece o fenômeno burocrático e se refere a ele (ver por exemplo, o referido ensaio sobre a [não] atualidade
de Brecht). Mas eu me pergunto se ele fez análise literária de textos que eventualmente remeteriam a esse tipo
de sociabilidade e de regime (é provavel que parte da obra de Kafka, remeta, premonitoriamente ou não, ao
contexto que estou visando; não, entranto, o conto de Kafka “Tribulação de um pai de Família” que Roberto
examina em livro quase homônimo). Se os seus objetos (de Schwraz) não servem para pensar um social que não
seja capitalista (ou relacionado com o capitalismo) - do que não tenho certeza, preciso ler ou reler tudo o que
ele escreveu, - seria de se perguntar se essa escolha de objeto é inocente, ou se ela remete a uma fixação na
ideia de que o social no século XX é e só pode ser o capitalismo. Por outro lado, o peso do marxismo induz, em
geral, talvez um certo privilégio, nem sempre muito justificável, adianto, do macro-social, em detrimento do
micro, o que implica, mesmo nos casos em que o melhor referente seria mesmo “a ordem burguesa”, a ler esta
“ordem” em termos muito holísticos. Por outras palavras, o que quero dizer é que mesmo lá onde a referência
à sociedade capitalista em princípio não seria problemática, o peso do marxismo o leva a dar um privilégio talvez
exorbitante à “sociedade burguesa” global (em prejuízo de domínios microsociológicos relativamente
autônomos no interior dessa ordem), e, com ela, de novo, aos significantes capital e capitalismo. Essa reflexão
me vem, entre outras ocasiões à leitura, precisamente, do referido “Tribulação de um pai de família” (in O pai
de família e outros estudos, Paz e Terra, 1978). Nesse ensaio, que comenta o continho genial de Kafka, de
mesmo título, Roberto propõe uma leitura sociológico-marxista, que ele opõe à “leitura metafísica, segundo a
qual Kafka não fala de sociedade alguma em particular, mas da mortalidade em geral, da angústia de ter
entranhas” (p. 25). Aqui eu me perguntaria se essa alternativa é correta. Não haveria uma terceira leitura
possível? Sem me estender muito. O conto, cujas figuras são Odradek, um objeto estranho e inútil, meio inerte,
meio animal, meio humano, e o narrador, o pai de família, remete sem dúvida a um universo social, que Roberto
caracteriza como ordem burguesa. Tudo bem. Só que me pergunto, se a sua leitura dessa ordem não inflete
demasiado em direção à análise marxista da mercadoria (com citação do Capital e tudo), e à sociedade
global capitalista (embora o termo capitalismo só apareça uma vez). Porque, para mim, se se trata, certo, da
ordem burguesa, e da tribulação do chefe de um pai de família no interior daquela ordem, o centro do conto é
a vida familiar, mais precisamente a oposição entre a imobilidade forçada do narrador e a mobilidade absoluta
de Odradek, que, como um gato, some por vários dias, depois volta à casa (e mesmo dentro desta, não para
quieto). Claro, dir-se-á, mas a mobilidade não explica nada, ela remete a alguma coisa, e esta é precisamente
a ordem burguesa. Sim, mas esta pode ser iluminada de mais de um modo. Roberto insiste em que Odradek não
pode ser mercadoria, em que, dentro daquela sociedade tudo tem de ser mercadoria e portanto ser útil etc.
Mas não seria deslocar um pouco o problema? Essa utilidade que se exige de tudo, tem a ver com uma
domesticidade convencional (capitalista? talvez, mas talvez semi- ou até pré-capitalista) em que tudo deve ter
uma função, pelo menos estética. É forçar um pouco a barra, a meu ver, pular daí para uma citação de Marx
sobre a mercadoria. Finalmente, esta não é central no conto. Por outro lado, a angústia diante da morte,
máquina de guerra da leitura metafísica - parece-me - também presente. (Roberto explora um “além de tudo“,
que precede a referência ao fato de que Odradek vai sobreviver ao narrador, para tentar mostrar que esse
aspecto não é o essencial, além do que - continua - trata-se não de vida e morte, mas de longevidade maior ou
menor). Entretanto, o além de tudo indica em primeiro lugar uma conjunção (em sentido lógico): aquilo,
mas também isto. Talvez seja banal, mas penso que integrar essa dimensão, em lugar de substituí-la pelo
discurso social-marxista, não empobreceria a análise, nem a condenaria a um ecletismo de menor tensão
estética. Creio que, com isto, a análise ganharia em rigor e precisão. De resto, o texto parece exigi-lo. - Em outro
lugar, eventualmente também a partir de outros ensaios, tentarei comprovar - ou desmentir - essas hipóteses.
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Tradução Alexandre de Oliveira Torres CARRASCO

Pintura de um herói moderno: o
Limonov de Emanuel Carrère
O último livro do romancista Emmanuel Carrère, lançado na França em 2011, que será
publicado pela Objetiva, no Brasil, será lançado em língua inglesa no outono de 2013.
Ele foi coroado, na ocasião de seu lançamento, de um grande sucesso de crítica e por
um dos mais importantes prêmios literários franceses, o prêmio Ranaudot. Trata-se da
vida de Edouard Limonov.
Quem é Édouard Limonov? Um home de mil faces: nascido em 1943, com a vitória dos
russos sobre o Reich, é um adolescente que se habitua bem cedo aos pequenos furtos
de ocasião, em Kharkov, a pequena cidade ucraniana em que cresce. Chegando em
Moscou, ele começa a escrever poesia e frequenta o underground soviético. Em 1975,
ele parte ao “mundo livre”, no qual se descobre, em Nova York, mendigo abandonado
por todos e mordomo de um milionário; depois, em Paris, escritor da moda, procurado
pela nata literária e mundana. A última parte de sua existência (e não a final, já que
Limonov ainda vive) o conduz para o leste, onde vai oferecer seus serviços às forças
nacionalistas sérvias nos Balcãs, no início dos anos 1990; depois, cria, na Rússia, um
partido de oposição a Putin, do qual o brasão realiza a proeza, no fim do século XX, de
evocar simultaneamente o stalinismo... e o fascismo.1 É uma vida eminentemente
romanesca, e o primeiro a ter consciência disso é o próprio, já que a maior parte de
seus livros tem por objeto sua própria existência: Autoportrait d’ un bandit dans son
adolescence, Journal d’ un raté, Histoire de son serviteur, Le Poète russe prefere les
grands nègres... Por que, afinal, Carrère quis recontar, dessa vez, a vida de um homem
tão ilustre a ponto de ter, ele mesmo, já se encarregado disso?
Verdade que a figura de Limonov estava, em 2011, bastante esquecida na França. No
máximo, conta Carrère, quando evocou o projeto do livro sobre ele, os que conheciam
Limonov lembravam um sentimento de profundo mal-estar experimentado diante do
vídeo, ainda disponível na internet,2 que o mostra atirando em Sarajevo com uma
metralhadora, depois de ouvir, com o ar “compenetrado” as ordens de guerra do afável
Rodovan Karadzic. Não é, porém, um dever de memória que levou Emmanuel Carrère
a escrever essa ficção bibliográfica. Como não se trata de uma reabilitação de alguém
incompreendido, caberia, pois, colocar no seu contexto de “Oriente complicado” para
deslindar os motivos de sua ação e tomar conta, enfim, de sua complexidade. Carrère
diz de chofre: “ O próprio se vê como herói, pode-se considerá-lo um canalha. De minha
parte, suspendo meu juízo”.
O que faz o autor, por outro lado, é oferecer um espaço propriamente romanesco a
Limonov: ele lhe permite, de fato, ser um herói, compreender sem a conotação moral
que o termo pode implicar - mas não necessariamente. Ele faz dele herói no sentido
em que ele “lhe faz um presente dessa dimensão: uma perspectiva no tempo”.3 O
escritor Limonov já contou abundantemente sua vida, mas por fragmentos, como se
sua escrita não fosse senão a excrescência de uma existência feita de uma sucessão
de patacoadas e de atos espontâneos. Carrère escolheu, por seu turno, juntar a matéria
que oferecem essas narrativas, recortadas por breves notas que tivera do homem
Limonov, e confronta o conjunto com outros testemunhos, de modo a retraçar uma linha
que, não fazendo sentido em si, teria, eis sua aposta, sentido para nós, leitores do
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século XXI. Pois, segundo Carrère, a vida de Limonov “é uma vida que narra alguma
coisa. Não apenas sobre ele, Limonov, não apenas sobre a Rússia, mas sobre nossa
história, a todos nós, desde o fim da Segunda Guerra mundial”.
De que, essa vida e essa personalidade, são exemplares? Qual a verdadeira natureza
do projeto de Carrère nesse livro, e o que nos diz sobre as relações que a ficção pode
manter com uma realidade histórica que ele pretende, em parte, restituir?
De que madeira é feito o herói de Limonov?
Segundo nos parece, esse livro diz algo sobre o que se espera, hoje, de um herói, quer
o encontremos no mundo real, por meio da mídia, ou no universo ficcional que nos
envolve. O Limonov de Carrère encarna, com efeito, de maneira muito completa a
característica disso que se poderia chamar de “herói moderno”4: sua vida é plural e
complexa, ela se define por um desenraizamento fundamental que ele articula a uma
identidade muito forte. O conjunto evoca um tipo de herói picaresco, tingido de filosofia
nietzschiana.
Pluralidade, amplitude e complexidade de uma vida
Ele é, pois, para começar, o ator de uma multidão de vidas. É o avesso desse sujeito
que, conhecido no ensino médio, reencontrando vinte anos depois, dá a impressão de
ter realizado tudo que ele prometia há quinze anos: continuou o negócio do pai, se
casou com a filha do professor e convida para vir admirar sua casa financiada. Limonov
é esse marginal que se vê em um tal mal caminho aos quinze anos, canivete no bolso,
iniciado ao mal radical por uma cena de quase estupro coletivo, que se dá de bom grado
à prática do zapoi, em que se destaca, evidentemente - essas “ressacas” made in
Russia que podem durar vários dias e devem, é a regra, levar ao esquecimento
completa das últimas quarenta e oito horas. Ora, o mesmo sujeito que se descobre,
vinte anos depois, em mordomo modelo de uma milionário de Manhattan, “bastante
digno de confiança para lhe pedir que vá sacar 10 000 dólares, em dinheiro, ao banco.
Zelando por tudo, não esquecendo os gostos e hábitos do senhor. Servindo-lhe seu
whisky a boa temperatura. Desviando o olhar, sem ostentação, quando uma mulher nua
sai do banheiro” (p. 198-199).
Limonov é esse poeta russo exilado de seu país natal e acolhido de braços abertos
pela nomenklatura intelectual do Oeste. Nos braços de sua bela esposa, Elena, ele
frequenta as fastuosas noitadas da muito chique nova-iorquina Tatiana Libermann,
onde se cruza, inevitavelmente, a coqueluche respeitável desse belo mundo: Joseph
Brodsky, que ele não deixará, aliás, de detestar ao longo de toda sua vida já que terão
jogado, durante algum tempo, no mesmo terreno - o dos escritores russos que
passaram ao Oeste - a quem igualmente não deixará de se comparar, ao seu sucesso
e, mais tarde, ao seu prêmio Nobel. Ora, é este dissidente (tal qual, em todo caso, era
como aparecia ao espírito dos zelosos, mas afastados observadores da vida política
soviética nos anos 1980, grupo a que Carrère fez parte) que incarnava a resistência à
opressão totalitária, já que havia fugido da URSS para escrever... é ele mesmo que se
verá, alguns anos mais tarde, como adolescente excitado pelas armas pesadas que
tem a sua disposição, disparar uma rajada de metralhadora na cidade de Sarajevo.
Além de ser esse indivíduo absolutamente imprevisível e, parece, capaz de tudo,
Limonov é seguramente o único homem no mundo a ter podido fazer a aproximação
que segue: constatar que os lavabos do campo de detenção Engels, no
Volga,5 assemelhava-se exatamente aos do hotel nova-iorquino concebido
pelo designer Philippe Starck em que vivera no fim dos anos 1980. A vida de Limonov
é uma vida marcada não apenas pela pluralidade, mas também pela amplitude de suas
experiências: do bottom ao up, ele fez várias vezes a ida e volta, e isso não mudou
fundamentalmente seu caráter ou suas aspirações. Ele parece ser o ator de um mundo
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em que o indivíduo não é prometido a seu destino por um nascimento, um estado, uma
ligação ao dever familiar ou a uma tradição.
Um herói do desenraizamento
Ao ler essa obra, a sucessão de imagens contraditórias desse herói polimorfo evoca
um pouco a maneira como a personagem Zelig, do filme homônimo de Woody Allen,
aparecia em jornais televisivos dos quatro cantos do mundo. Lembremos que esse filme
de ficção, que toma aparência de documentário, narra a história de uma homemcamaleão (interpretado por Woody Allen): na presença de um negro, ele se torna negro,
seus olhos se repuxam perto de um asiático e, perdido em um encontro nazista, ele não
pode impedir de levantar seu braço direito furiosamente. Zelig sofre de um mal que os
psiquiatras não conseguem inicialmente determinar... Os críticos do filme prontamente
tomaram esse mal como a tradução simbólica de uma tendência de nossa época: um
certo abandono das identidades fixas, das tradições, e seu corolário que é a adoção
cada vez mais frequente de uma postura relativista. Zelig é o homem moderno no que
concerne sua capacidade de empatia com todo o planeta: desde que seja próximo tal
ou qual representante de um povo ou de uma cultura, ele adotará seus usos e
costumes, sua língua, seus juramentos e até seus traços biológicos mais particulares.
Pode-se dizer o mesmo de Limonov? Ele não é exatamente esse camaleão, o homem
da adaptação suprema: ele encarna, ao contrário, algo (que existe, de todo modo no
imaginário europeu) que se poderia chamar o “tipicamente russo”. Sua história não
poderia começar em outro lugar que em terras russas, justamente pelo que comporta
de contrastes e excessos.6 Uma coisa que Edouard Limonov conta desde o início de
seu primeiro texto autobiográfico,7 redigido em Nova York, quando ele vivia ainda sem
nenhum tostão senão os 248 dólares fornecidos pelos contribuintes americanos, é que
lhe agrada comer unicamente como ração diária o Shchi: grande marmita de sopa de
repolho, que ele come com uma colher laqueada vinda da Rússia. Limonov se pinta e
se sabe russo.
Porém, ele é um desenraizado também. Metade por acaso, metade por escolha. Por
acaso, porque ele nasceu na União Soviética. Em uma passagem aguda, o sedentário
Carrère analisa as condições de possibilidade, para um cidadão da URSS, de levar uma
vida estável, sobre um perímetro reduzido. A propósito do pai de Limonov, ele escreve:
“Ele está longe de sua casa. É a regra, não a exceção na União Soviética: deportações,
exílios, transferências maciças de populações, não se cessa de se deslocar pessoas,
as chances são quase nulas de viver e morrer no lugar que se nasceu.” (p. 40). Quanto
à geração seguinte, visto o canto em que ele cresceu, Édouard não pode ter senão um
sonho sendo adolescente: sair daquele lugar e nunca mais voltar. Em um ato fundador,
ele proclamará em alto e bom tom essa vontade de desenraizamento, guardando como
pseudônimo o sobrenome que seus amigos poetas lhe deram: “Ed Limonov homenagem a seu humor ácido e belicoso, pois limão significa limonka granada aquela que se tira o pino” (p. 85). Isso força a admiração de Carrère, que nota: “Mesmo
seu nome, lhe agrada não o dever senão a ele mesmo”.
Limonov é esse tipo de herói que escolhe seu nome (e, por isso, o título do romance
que lhe narra estando vivo: supremo domínio da narrativa de si!) e que escolhe seus
combates. Ele tem, sobretudo desde esses três últimos decênios, o gosto da
identificação a causas diversas e variadas, que Carrère tenta, de uma maneira assaz
convincente, reagrupar sob a mesma lógica: “É necessário reconhecer uma coisa a
esse fascista: ele não ama e nunca amou senão os minoritários. Os magros contra os
gordos, os pobres contra os ricos, os canalhas assumidos, que são raros, contra os
virtuosos, que são uma legião, e tão errática parece sua trajetória, ela tem uma
coerência que é de se por sempre, e absolutamente sempre, do lado deles” (p. 409).
Concretamente,
essa
lógica
deu
lugar,
inicialmente,
ao
desprezo
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pelos apparatichiks soviéticos que, no Ocidente, se transformou por um desgosto ainda
mais vivo pelos dissidentes adulados pela opinião liberal. Ela o levou a proferir elogios
a Stalin no curso de jantares mundanos, o que entusiasmava seus amigos ocidentais,
amadores desse tipo de provocação (no primeiro lugar dentre eles, Jean-Edern Hallier).
Esse mesmo espírito de contradição o levará, em seguida a apoiar os nacionalistas
sérvios nos Bálcãs ou, ainda, a ser partisan da rebelião contra Eltsin, quando da crise
parlamentar de 1993 e, mais tarde, a se entusiasmar pelos movimentos russos
separatistas, no seio dos países bálticos e da Ásia central.
Que se queira ou não reconhecer a pertinência dessa lógica “estritamente minoritária”
proposta por Carrère para compreender os engajamentos diversos e variados de
Édouard Limonov, o que é certo é que ele incarna um certo tipo estritamente escolhido,
em que se pode distinguir a manifestação de um fenômeno mais coletivo: o
ressurgimento do mito romântico do “voluntário do exército internacional”.8 Esse
ressurgimento contribui, em parte hoje, e desde várias décadas ao aumento das tropas
do terrorismo internacional. Também ele que leva um Olivier Assayas fazer uma série
televisiva em torno da figura de Carlos. Dá-se que a figura do defensor de uma causa
internacional, cujas referências ideológicas e os meios práticos não conhecem nem
reconhecem fronteiras, tem em nossos dias a vantagem do sucesso (tantos nos fatos
quanto na ficção) que a do simples mercenário ou mesmo do soldado patriota. Pareceme que o sucesso de Limonov acompanha e decorre desse fenômeno. Limonov nos
agrada porque ele reflete esse aspecto do herói “moderno”, sem, no entanto, comportar
uma parte de horror grande demais.9
O herói nietzschiano de uma romance picaresco
Face a um tal substrato biográfico, que implicava dar conta de lugares e meios muito
diferentes mas também destrinchar dispositivos ideológicos complexos, ainda sensíveis
nos dias de hoje, Carrère fez a escolha de se concentrar na figura de Limonov. Nós
veremos, em um segundo momento, de que maneira ele resolve a equação complicada
da adesão e da distância em relação a sua personagem; quer-se com isso ver quais
eventuais modelos filosóficos e literários o autor poderia ter em mente escrevendo o
livro.
Carrère evoca, ele próprio, várias vezes, um componente nietzschiano na
personalidade de Limonov. Ainda que ele teria podido voltar a esse paralelo,
sublinhando que ele não conhecia o suficiente a filosofia de Nietzsche para afirmar com
ênfase,10 ainda que, além disso, Nietzsche não faça, aparentemente, parte do panteão
de Limonov (tal como relatado por Carrère em várias ocasiões no livro), parece-me que
esse componente seja bem presente em nosso herói e que, se ele não o resume, ele é
pertinente para o compreender.
A um certo ponto, contando o episódio de sua entrevista com o diretor Werner Herzog,
Carrère tenta identificar o que é para ele o fascismo. Ele responde a isso da seguinte
maneira: uma postura fascista se nota “pela maneira que cada um de nós se acomoda
ao fato evidente de que a vida é injusta e os homens diferentes: mais ou menos belos,
mais ou menos talentosos, mais ou menos armados para a luta. Nietzsche, Limonov e
essa instância em nós que eu chamo fascismo dizem em uníssono: “É a realidade, é o
mundo tal qual”, p. 227. Na sequência, ele se pergunta o que seria o contrapé dessa
evidência e responde: “Eu [trata-se de Carrière] diria: o cristianismo”.
É notável que a religião esteja ausente desse livro e, pode-se supor, que da vida de
Limonov, quer como tentação, quer como redenção. Sua primeira mulher, Elena, leva
consigo um ícone em seu exílio aos Estados Unidos. E quando ela o deixa, em estado
de melancolia, ele erigirá um pequeno altar pagão a seu amor ausente. Mas é uma boia
salva-vidas isolada mais do que um refúgio estável. Mais tarde, ele mostrará uma certa
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permeabilidade ao ensinamento místico de um guia kazah. Ele praticará na prisão a
meditação e contará ter atingido, um dia, o nirvana. Esses últimos elementos
testemunham uma propensão a uma espiritualidade muito individual e não uma ligação
a uma tradição religiosa coletiva, que pudesse testemunhar, ainda que de maneira
incerta, Emmanuel Carrère, por sua própria conta.11Mas, inversamente, não se
encontrará igualmente em Limonov tendência a uma luta nietzschiana contra a religião.
O que está presente, por outro lado, e mesmo o que é constitutivo do herói de Carrère,
é o verdadeiro ódio que ele experimenta contra certos processos: aquele que conduz
os fracos a tirar partido de sua fraqueza e de fazer disso uma força. É um tema
propriamente nietzschiano, mas precisemos que por Nietzsche, o patrono desse
processo é o cristianismo. Em Genealogia da moral,Nietzsche demonstra a que ponto
lhe parece urgente combater a moral do ressentimento, fornecida pelos padres e
invocada pelos fracos.12 Se queremos levar até o fim o paralelo nietzschiano esboçado
por Carrère, e aplicar o pensamento filosófico ao universo em que evolui Limonov, os
“fracos” seriam esses escritores soviéticos sem eco nem talento, que partem para o
Ocidente vender sua boa palavra e são acolhidos por uma opinião internacional (os
“padres” nietzschianos) que os cobre de sucesso proporcional a sua mediocridade
inicial. Isso dá uma sociedade em que dominam “pessoas do underground, fortalecidas
de duas concepções: os livros publicados, os quadros expostos, as peças
representadas sendo obrigatoriamente medíocres, um artista autêntico era
obrigatoriamente um fracassado. Não era sua culpa, mas a de um tempo em que era
nobre ser fracassado”, p. 113. É uma tal aristocracia dos fracos que Limonov ab-roga,
e isso é, com efeito, nietzschiano.
Também o é pela fidelidade que ele mostra, ao longo de toda sua vida, a seus sonhos
de infância. Em todo caso, é desse modo que mostra Carrère, e não é anódino que o
autor tenha decidido dramatizar esse momento preciso da vida de Limonov: a
“promessa” que teria feito a criança Édouard Savenko (nome de nascimento de
Limonov) depois de ter sido surrado como um saco de batatas por um colega da escola:
“ele será um homem que não se bate porque se sabe que ele pode matar”, p. 52. Como
diz o próprio autor: a grande diferença entre Limonov e ele é que se pode dizer daquele:
“ele fará tudo o que sonhou na infância”, p. 56. Essa admiração pela espontaneidade
do homem que assume seus desejos, pronto a ser ridículo e, sobretudo, a apoiar
causas duvidosas, que não recua quando ele tem, enfim, ocasião de ir ao fronte (ele,
que ao desespero, foi reformado devido à miopia), esse reverência de Carrère em
relação à ausência de escrúpulos de seu herói é tanto maior que ele em nada se
reconhece nesse aspecto da personagem. E é passando por esse desvio nietzschiano,
permitindo dar certa coerência a esse duplo tão diferente dele, que o autor dá conta de
fazer da personagem um verdadeiro herói de romance.
Limonov aparece, pois, ao longo do livro, como um herói pronto a tudo, essencialmente
livre. Por esse traço, mas também por outros, ele lembra, igualmente, a figura do herói
de romances picarescos espanhóis: que se define por ascendência muito modesta, e,
com efeito, Veniamin Savenko, o pai de nosso herói, não é senão uma “modesta
engrenagem [do] sistema paranoico” que é a administração soviética. Uma aspiração
sem escrúpulos ao sucesso social, que ele bem quer acelerar por todos os meios,
define igualmente o herói picaresco: Édouard não hesitou em se fazer gigolô, soldado
de uma causa que ele crê nobre, ou mordomo de um sujeito de quem ele abusou da
confiança, para fazer seu caminho na sociedade, em direção ao ideal infantil que o
guiava. Uma outra característica do herói picaresco é sua propensão a ser ultrapassado
pela sua natureza de pícaro: aquele que escreveu o Journal d’ un raté vê, com efeito,
todas suas empreitadas revolucionárias fazerem água. O herói picaresco porta um olhar
muito crítico sobre a sociedade na qual ele está envolvido, e o menos que se pode dizer
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para um ser que afronta os elementos mais respeitáveis de seu tempo - Soljenitsyn, em
primeiro plano -, que dirá de seus semelhantes, por exemplo, os contribuintes
americanos.13 Enfim, o romance picaresco implica uma prosa realista, quase
naturalista, registro a que, claramente, pertence as bastantes numerosas cenas que
descrevem as alegrias ou as decepções sexuais de Édouard e suas sucessivas
mulheres.
Todos os traços do herói picaresco estão, pois, presentes em Limonov, com a reserva
de que a forma não é autobiográfica. É a voz particular do narrador desse livro,
simultaneamente biográfica e introspectiva, e o lugar singular que se dá seu autor, que
se gostaria doravante se interessar.
O lugar de Carrère
O autor é bastante presente nesse livro quando ele conta os sintomas de sua escritura,
quando ele expõe escrupulosamente as hesitações que o acompanham ou, ainda, ao
contrário, quando ele se projeta em peso no seu herói, sem sempre advertir seu leitor.
Limonov: um pretexto para “pintar” um mundo russo que ele não conhece
Carrère parece ser movido por dois motores principais para escrever o livro. O primeiro,
ele não o esconde, é seu interesse cada vez maior, dede alguns anos, pelo mundo
russo, ao qual ele é ligado pela família de sua mãe, a historiadora e acadêmica Hélène
Carrère d’Encausse.14 Uma etapa importante desse retorno às fontes havia sido a
filmagem, em 2003, de um filme documentário, Retour à Kotelnitich, em que ele tentava
fazer imagens da Rússia pós-comunista, em uma aldeia situada a 800km a leste de
Moscou. Já naquele momento ele misturava o interesse por uma realidade que ele
ignorava e, frequentemente, o excluía, à sua própria busca indenitária. Esse percurso
era redobrado em Un roman russe,15 em que ele narrava, entre outras, a história dessa
filmagem, e voltava as razões que o levaram a isso: volta à Rússia para exorcizar um
segredo de família em torno de seu avô, que havia sido interpretado pelos alemães e
desapareceu depois da guerra. Pode-se legitimamente pensar que Limonov e,
notadamente, a parte que se situa em Kharkov, é um novo retorno à Kotelnitch. Carrère
estabelece ele próprio essa aproximação entre o que a prosa autobiográfica de Édouard
Limonov revela de seu passado na URSS, e o que ele, europeu, pôde ver com seus
próprios olhos, quando da viagem à Rússia: ele não hesita em deixar sua imaginação
preencher os vazios que deixam os testemunhos literários de Limonov, fonte primeira
e matéria do livro.
Mas o que chama a atenção é que Carrère se deixar narrar o que não se permitiria em
um quadro de um percurso estritamente documental (Retour à Kotelnitch), ou
autoficcional (Um roman russe). Esse livre, Limonov, que é antes de tudo um mergulho
em um mundo diferente do seu, é um lugar em que se autoriza um certo pitoresco. Não
no sentido negativo do termo, que implicaria uma redução ao mais simples e esperado,
mas no sentido em que ele se esforça em dar uma forma, uma estética que raramente
está presente em seus romances precedentes: L’Adversaire ou D’autres vies que la
mienne - bem-sucedidos sobre outros planos. Limonov é globalmente melhor escrito,
em parte para dar conta de que ele restitui a figura de um escritor, e compõe se
inspirando em uma prosa que ele admira. O procedimento de inutrição, tão caro a
Montaigne, funciona muito bem aqui. Mas parece que haveria uma outra razão a levar
em conta nesse modo de liberação do estilo de Carrère: é que ele mostra uma certa
facilidade a manejar os clichés. O autor tem, no início do livro, essa frase que soa quase
como um manifesto: “Um cliché diz, na Rússia, os poetas sejam tão populares que entre
nós os cantores populares, e como muitos clichés sobre a Rússia, este é, ou, pelo
menos era, absolutamente verdadeiro”, p. 67. Esses clichés, que ele encontra
invariavelmente trabalhando sobre a vida de Édouard Limonov, ele pode escolher jogar,
como quando ele nota ironicamente, anunciando a chegada da KGB na narrativa das
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origens de Édouard: “Imediatamente, o leitor ocidental treme”, p. 94. Ou ainda, ele pode
apenas esboçar, fazer a tela de fundo em que a figura de seu herói sairá ainda mais
vivo - como quando da sucessão de retratos de militantes nazbols que ele é levado a
encontrar para sua reportagem. Os clichés que ele emprega estão presentes, dessa
vez, para mostrar quanto o observador ocidental que ele é funciona necessariamente a
partir deles: ele não pode se impedir de ver essa garota “muito bonita, esperta, bem
vestida”, esses discos do Mano Chao, essa mulher “gênero professora de história
esquerdista”, p. 30-31. Mas ele pode, simultaneamente, constatar que essas
categorias, se elas lhe parecem a priori incompatíveis com a realidade que ele acaba
de contar, remetem, porém, muito bem, a um meio de militantes de um partido
nacionalista revolucionário... O cliché é desarmado, mas não anulado: ele permanece
na prosa de Carrère e se imprime no espírito do leitor.
A atitude de Carrère consiste, pois, face a essa realidade que ele ambiciona descrever,
aceitar plenamente o prisma pelo qual ele a aborda. Acontece-se frequentemente de
variar esse prisma, de o examinar a fim que ele apareça tangível ao leitor. Sobre a
distinção que existe entre os dissidentes e o underground soviético, ele escreve, por
exemplo: “De longe, a quarenta anos de distância, tudo se confunde um pouco, e
seguramente os under leem os dissidentes, faziam circular seus escritos, mas em raras
exceções, já que eles não tomavam os mesmos riscos e sobretudo não professavam a
mesma fé”, p. 115. Mesmo nos momentos em que o narrador se autoriza uma grande
transparência, não se esquece nunca completamente que isso que se narra provém de
uma voz estrangeira a essa realidade, apenas um pouco menos estrangeiras que nós.
Carrère assume, pois, um papel de intermediário: intermediário voluntário de uma vida
que lhe parece tão inverossímil quanto nos parece, também fascinante, e por isso,
pode-se visá-la de um modo um pouco ingênuo. A ambição desse livro é seguramente
de nos fazer perder um pouco dessa ingenuidade e nisso ele responde com umas das
vocações essenciais da literatura, que é “desasnar” o leitor: oferecer-lhe um
conhecimento sensível mas também pensado e nuançado do mundo.
A vocação da literatura, porém, é também incarnar uma realidade nas figuras que
devem ser assaz fortes, assaz elaboradas dramaticamente, para que seus fantasmas
continuem a nos assombrar depois da leitura. É o caso de Elena, a segunda mulher de
Édouard, a que ele chama sua “mocinha russa”, e que a existência corresponde, com
efeito, a imagem que fazemos do destino de uma jovem russa: bonita, bem feita e viva,
ele é um arquétipo da would be modelo, que sonha partir para Europa ou, melhor, aos
Estados Unidos e de quem Emmanuel Carrère gostaria de fazer imagens quando da
sua segunda viagem a Kotelnitch. Ele confessava, em Um Roman Russe, a decepção
que ele experimentou observando a moças da cidade: “Eu tinha, em matéria de
heroínas femininas, uma ideia um pouco diferente: eu pensava nessas moças
longilíneas, loiras, magnéticas, que se encontra nas discotecas de Moscou e que,
senhoras dos novos russos, vestidas de casacos de pele sobre micro vestidos muito
caros, passeando de Mercedes de vidros espelhados, julgando seus parceiros
exclusivamente pelo limite de seu cartão crédito, lançando sobre o mundo um olhar de
dureza glacial (...). Eu amaria, em Kotelnithc, encontrar uma menina dessas antes,
saber o que elas têm na cabeça...”, p. 184-185. É no coração da vida de Limonov que
ele descortinará esse fantasma, à nuance que é nos braços dos americanos ricos e não
dos novos russos que Elena se encontra, no início dos anos 1980.
Limonov como duplo
Escrever sobre Limonov é, pois, em certa medida, um pretexto por ter (ou continuar?)
uma busca iniciada desde muitos anos por Carrère. Limonov é também, o que não é
contraditório, um tipo de duplo do autor, que aqui não busca dissimular essa dimensão.
Várias vezes Carrère se compraz em identificar ponto em comum entre seu herói e ele
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próprio, que lhe parecem tanto mais notável quanto são contrastantes os dois tomado
globalmente: de um lado, já evocamos, um sujeito bastante inclinado ao engajamento
político ou militar, que teve o tempo de viver muitas vidas em três continentes diferentes.
Do outro lado, um escritor parisiense bem posto, integralmente sedentário, ponderado
em seus propósitos, a dez mil metros de qualquer partido político, nascido em uma
época em que um jovem burguês pode escolher contornar o serviço militar. Certas
passagem, porém, situam-nos sob a mesma luz. Eles foram, os dois, meninos míopes,
sensíveis e amadores de romances de aventuras. Esse detalhe poderia parecer
anódino, e as referências comuns que Carrère compraz de encontrar - Júlio Verne,
Alexandre Dumas - não são completamente inesperadas. Mas o paralelo adquire seu
sentido quando o autor o situa como ponto de partida para um divergência radical: os
dois têm os mesmos sonhos de aventura “tornar-se caçador, explorador, o peito
molhado sob uma camisa listrada, tatuado, sarrista, sempre pronto”, p. 50-51. No
entanto, um foi fiel, o outro não. Pintar as aventuras de Limonov é, por certo, para
Carrères, mostrar-se fiel, ainda que tarde, aos sonhos de infância: na falta de viver, ele
terá escrito um livro de aventura.
Uma outra maneira de colocar Limonov sob o signo do duplo é, para Carrère, relacionar
ou imaginar os momentos em que o autor e a personagem teriam se encontrado, por
acaso, em um mesmo lugar, a alguns metros de distância. É o caso da primeira cena,
uma das mais teatrais do livro: a comemoração do drama do envenenamento por gás,
pelas autoridades russas, de homens, mulheres e crianças sequestrados por terroristas
chechenos em um teatro moscovita. Enquanto ele se põe em simples testemunha
anônima dessa cena de peso histórico (“Lembrem-se, era outubro de 2002”, p. 14),
Limonov faz sua aparição, como ele deve, à maneira de ator de teatro, central e
irradiante. Essa passagem lembra, de maneira simetricamente inversa, a cena situada
ao fim de A Educação sentimental, em que “Frederic estupefato, reconhece Sénécal”,
seu antigo amigo revolucionário, repentinamente metamorfoseado em “dragão” , ator
feroz da repressão. Carrère “reconhecia Limonov”, que, desembaraçado de sua
imagem de “pequeno trate”, encarna doravante a resistência muda dessa nobre
cerimônia.
É ainda em Moscou que, em 1968, então com dez anos, enquanto acompanhava pela
primeira vez sua mãe em viagens pela URSS, Carrère lembra ter-se encontrado
próximo de Limonov. Ele sabe, com efeito, que um e outro frequentaram Vadim
Delaunay, então jovem vanguardista, e adora “imaginar que depois de ter passado todo
o almoço no conselheiro cultural, falando dos três mosqueteiros com um menininho
francês, Vadim Delaunay, no mesmo dia, seguiu ao seminário de Arséni Tarkouski e
assistiu aos inícios do poeta Limonov no underground moscovita”, p. 111.
Carrère não se contenta em estabelecer os ponto de aproximação ou cruzamento entre
ele e sua personagem: ele chega a lhe emprestar traços que provém da sua própria
vida sem advertir o leitor. Notemos que Carrère utiliza esse procedimento quando se
trata de transcrever cenas muito íntimas, para o autor como para seu herói. Ele mostra,
por exemplo, Limonov se embalando com uma pequena canção para acalmar, que ele
compôs para sua antiga mulher Natacha, quando ele toma conhecimento de sua morte.
Carrère o descreve assim, cantando, em posição fetal, o que lembra ao leitor a busca
de conforto que o encontrava, em Un roman russe, graças à letra de uma canção de
ninar que sua babá russa lhe cantava, e que ele recita, aliás, nas últimas imagens de
seu filme Retour à Kotelnitch. Sempre lendo Um roman russe, pode-se aperceber-se
que certas cenas em que o autor relata, com muitos detalhes, os embates sexuais de
Édouard, retomando exatamente os termos que ele empregava alguns anos antes para
descrever seus próprios embates com sua companheira da época, Sophie. Face a tais
passagens, pode-se perguntar se é necessário ver o signo de uma simples falta de
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imaginação ou de um prazer narcísico de escritor Pigmaleão a se imiscuir no corpo de
sua personagem, no coração dos instantes mais secretos de sua existência.
Gostaríamos de levantar ainda outra hipótese, e ver a maneira que Carrère tenta
(segundo nós, com sucesso) estabelecer uma tensão que é o fundamento de seu
empreendimento literário: a que acompanha a dupla exigência, frequentemente
contraditória, de dramatização e veracidade.
Limites e força da ficção biográfica
Há uma tensão essencial no projeto mesmo do livro: desde a quarta capa, sabemos
que “Limonov não é uma personagem de ficção”. Mais, “ele existe”, isto é, ele vive
ainda, momento em que o livro é publicado. Mas ele é também a personagem de uma
vida que é “um verdadeiro romance de aventura” e é como tal que somos convidados
à visá-lo ao longo da leitura. De chofre, pois, o quadro está dado, e de maneira
aparentemente desenvolta.
É necessário dizer que atrás dessa aparência, há uma forma de engajamento da parte
do autor: inicialmente, porque ele não se priva, malgrado o que anuncia, de certas
formas de julgamento de seu herói. Depois, porque sua maneira de se engajar
pessoalmente na narrativa permite tornar acessível uma certa forma de verdade que
uma narrativa puramente jornalística, ou propriamente e objetivamente biográfica,
falharia.
Por detrás da desenvoltura, o juízo...
Desde a página 20, o leitor é advertido: se ele quer ter acesso a uma pesquisa
propriamente jornalística da personagem, ele é implicitamente remetido a uma
reportagem que o autor conduziu em 2008, para o lançamento de uma revista de seu
amigo Patrick de Saint-Exupéry, reportagem que constituirá, de fato, a primeira etapa
na gênese desse livro.16 Mas vê-se logo que antes mesmo de ter tido a ideia desse
livro, e para um simples reportagem jornalística, ele já raciocina à maneira de um
romancista, já que ele se interroga sobre a tonalidade que caberia dar à sua narrativa,
sobre a imagem que ele pretenderia dar de Limonov: “Tive dificuldade em escolher
entre duas versões de romanesco: o terrorismo e a rede da resistência, Carlos e Jean
Moulin - é verdade que, enquanto os dados não são jogados, a versão oficial da história
terminada, tudo se assemelha”, p. 23.
A última parte da frase não fixa necessariamente o olhar, mas é essencial. Ela toca em
uma questão que hoje nos parece central, enquanto “a ficção biográfica tem doravante
todas os índices de um gênero instituído no campo literário contemporâneo”17 e que, de
maneira mais geral, a tendência a esmaecer a fronteira entre ficção e realidade é cada
vez mais assumida no domínio literário, tanto quanto no cinematográfico. Essa questão
consiste em saber em que medida é possível, e desejável, fazer uma obra de ficção a
partir de fatos reais recentes e comportando uma parte de incerteza. Essa relação é
complexa, de um autor de ficção para com a realidade que ele pretende, aliás, restituir
em sua imagem exata, pelo menos verídica, é justamente o ponto que pôde suscitar
certas críticas em relação à Limonov.
A crítica principal que se pôde fazer a Carrère é de ter escolhido um tema que se
revelou, de algum modo, muito grande para ele. “A personagem de Limonov é de tal
modo complexa e emblemática que ele merece uma biografia que fosse mais longe e
que pudesse ser mais intelectualmente honesta que esse livro (...), escreve Galia
Ackerman em um artigo que ela lhe consagrou na revista Esprit.18 Carrère não se
mostrou capaz de dar conta do que, para ele, representa o interesse e o perigo da
personagem (“O fenômeno Limonov é para se levar a sério19”): por exemplo, sua
passagem tardia e crucial da expressão de ideias fascistas a uma oposição democrática
bem viva. Ela explica essencialmente esses silêncios de Carrère por um
desconhecimento dos textos mais extremos do período de publicista fascista de
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Limonov, pela boa razão que eles são inéditos em francês: o autor só teria buscado
suas informações nos textos “autobiográficos” do seu herói (comportando, aliás, as
confissões de Limonovo já uma parte de ficção), traduzidos, da sua parte, na língua de
Molière. Essa constatação conduz necessariamente o julgamento que essa crítica
comporta, a narrativa de Carrère, de falta de honestidade intelectual? Não pensamos
desse modo. O autor desvela, desde o início, a seu leitor, e ao longo de toda obra, a
que ponto sua aproximação de Limonov foi empírica, nunca sistemática. Ele não
pretende, em nenhum momento, entregar uma bibliografia de referência da
personagem. Seu olhar sobre ele é parcial: não é sem razão que a primeira aparição
da personagem no corpo da narrativa é um perfil fugaz perdido na multidão.
Por outro lado, Carrère sublinha, em várias ocasiões, o seu amadorismo quando ele
arrisca a fazer análises históricas ou políticas. Essa postura do autor é mesmo quase
honesta demais: ele nunca insiste suficientemente, segundo seu gosto, sobre a
margem de erro que comporta necessariamente o discurso de um ocidental sobre o
universo russo, do qual ele não pode tomar todas as nuanças. Para justificar sua alergia
constitutiva a toda forma de engajamento político, ele escreve: “Eu tenho, talvez, muita
tendência a me perguntar se, entre os valores que consagrados em meu meio, os das
pessoas de minha época, de meu país, de minha classe social, acreditados
insuperáveis, eternos e universais, se não descobriríamos um dia que eles parecem
antes grotescos, escandalosos ou simplesmente errados”, p. 310. Sua estratégia para
evitar cair do cavalo da confiança cega em uma universalidade dos valores é, pois, a
seguinte: assumir plenamente um olhar “simplista”, e por em cena os acontecimentos
históricos chaves que pontuaram a vida de Limonov, por meio de diálogos de vocação
pedagógica marcados e quase farsescos. Carrère representa assim as hesitações de
Gorbatchev a pôr em obra a liberalização do regime por frases e discursos indiretos
livres, do estilo desses: “O partido, de toda forma...”, p. 325. As personagens históricas
centrais tornam-se, pois, clichés na letra e na pluma de Carrère, enquanto seu herói vai
ganhando mais e mais densidade. Essa postura de amador é perfeitamente coerente
com o seu postulado de partida, posto na quarta capa: sobre a questão de saber se ele
é um herói ou um canalha, “eu suspendo, de minha parte, meu juízo”.
Se, pois, Carrère nunca oferece um julgamento definitivo sobre Limonov enquanto ator
da grande História - pois não é seu papel de escritor o fazer, e ele não explica isso de
maneira satisfatória -, tal fato não o impede, no entanto, de emitir juízos pontuais sobre
a personagem. Ele não hesita empregar termos de conotação bastante negativa, como
o de “vermelho-negro”,20 p. 351, ou ainda, de maneira mais clássica, como vimos, o de
“facista”, p. 226, para qualificar Limonov. Esses termos (suficientemente raros para
serem notados) não são brandidos como estandartes, mas pesados e interrogados de
maneira prudente e inteligente, para serem finalmente colados com firmeza na
personagem ou, em todo caso, a um certo período da vida de Limonov. É com os
mesmos escrúpulos que Carrère termina por admitir que Limonov poderia, sob um certo
ângulo, e o julgando segundo os fatos ou testemunhos, corresponder à categoria
“pessoa de bem”, p. 442. Esses julgamentos nunca são feitos abruptamente, tanto
quanto eles não são excludentes. Além disso, é interessante ver que eles se tornam
cada vez mais frequentes à medida que se avança a leitura: como se, uma vez tomado
para si sua personagem, explicado seu percurso, uma vez ele introduzido como a
personagem do livre, uma vez feito isso, Carrère pudesse finalmente se permitir dar sua
opinião, do interior, como se fala de uma amigo próximo de uma maneira tanto afetuosa
quanto lúcida.
... e o engajamento
Há, pois, uma progressão do livro, que vem da sua postura explícita de uma “suspensão
do juízo” a uma implicação plena e completa do autor, que não pode se impedir
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(justamente o que lhe censurava Galia Ackerman) de fazer corpo com seu herói. Essa
identificação não tem, entretanto, o corolário inevitável de uma cegueira. Ela implica
uma forte empatia, mas sobretudo uma vontade de compreensão que nos parece
salutar porque ele permanece pontuada de distâncias: no momento em que Carrère
descreve o período mais sombrio de Limonov, na ocasião da fundação da Frente
nacional-bolchevique, fundado em 1922 com o fascista convicto Alexandre Douguine,
ele escreve: “O bunker margot Fuher ... A esse ponto, não estou certo que meu leitor
tenha realmente vontade que lhe conte como uma exultante epopeia, os inícios de uma
folha de repolho e de um partido neofacista. Não estou certo de ter vontade, igualmente.
É mais complicado que isso, porém. Me aborrece. Não gosto dessa frase. Não me
agrada o uso que faz dela os espíritos sutis. A infelicidade é que ela é frequentemente
verdadeira. Nesse caso, é.”, p. 381. Considerar que é “mais complicado que isso” não
significa justificar tudo que conta seu herói, mas continuar a escrever, ir até o fim, dizer
o pouco que pôde compreender dessa vida. A questão que se pode colocar, a esse
ponto, não é: deve-se condenar Carrère? Em nenhum momento ele se põe a elogiar a
violência e o ódio que caracteriza a personagem e as posições de Limonov.21 A questão
é, antes, em que condições tal empreendimento, perigoso, pois parcial em relação aos
fins que pretende atingir, tem sucesso?
Parece-nos que é a condição que o autor se engaja plenamente em sua narrativa e não
consente em imitar a objetividade. Como escreve Phillipe Lançon, “essa literatura (que
mistura as fronteiras entre a realidade e a fantasia, o público e o privado, a ficção e a
não-ficção] não tem sentido de força que na medida em que o autor se engaja nela total
e completamente. E onde ele descreve e põe em cena, de uma maneira e de outra, as
formas que toma esse engajamento. (...). Nessas narrativas, nesses romances, nasce
sempre uma personagem, e o próprio autor, segue sua descida ao fundo do poço. Eis
talvez o ponto que une tecnicamente essa literatura: não há verdade possível sem corpo
presente de personagem e autor”. Esses propósitos aplicam-se perfeitamente aos livros
de Carrère. É verdadeiro, em todo caso, para L’adversaire e Limonov. Ele escolheu nos
mostrar um homem que, por uma razão ou outra, descobre-se a luz do grande dia,
olhado e julgado pelos seus pares. Seu lado monstruoso (Jean-Pierre Roamand) ou
simplesmente sulfuroso e condenável (Limonov) parece atrair Carrère, tão mariposa,
consciente, aliás, disso: “Que se pense em mim cada vez que se trata de um sujeito
encarcerado toda a sua vida em um asilo de loucos, é precisamente isso que mais
quero”, escreve em Um roman russe, p. 16. Mas é o que lhe permite escrever. Ele deve
tomar esse desvio: encarnar o que lhe é mais estranho, isso que, principalmente, ele
deseja que permaneça estranho, saber, a loucura e a violência. Não há, pois,
complacência, mas um equilíbrio estável que ele exprime por vezes, entre, por um lado,
uma curiosidade estudada pela vida de sua personagem, canalizada pelos
procedimentos de investigação que exigem a escrita, e, por outro lado, uma intuição
forte de que ele também, Emmanuel Carrère, teria podido “dar errado”. Ele imagina,
em L’adversaire, constatando o ritmo de seu cotidiano de escritor, que poderia bem ter
uma vida de mitômano comparável, o que o leva a constatar que ele “passa [seu] tempo
a estabelecer tais hierarquias (...) que como Limonov [ele pode] não encontrar um de
[seus] semelhantes sem [se] perguntar mais ou menos conscientemente, [se ele é]
acima ou abaixo dele própria, para seu alívio ou mortificação...”, p. 226. Ele também,
em um sentido, tem “uma instância fascista”, escreve abaixo. E esse livro também é
escrito afim de compreender por que ele teve razão em não lhe dar ouvidos: Limonov
não é, em última instância, um modelo para ele. Ele concluirá, dele própria, que ele teve
“uma vida de merda, sim”, p. 484.
Atrás do retrato de Limonov, é o de Carrère que se arma, em fuso, e esse jogo de
espelho é justamente o que permite ao leitor seguir e considerar, por seu turno, Limonov
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como um duplo. Limonov, parece-nos, desse ponto de vista, bem-sucedido, porque ele
consegue bem conduzir um trajetória heroica, talvez anti-heroica em certos momentos,
mas não no sentido em que a literatura contemporânea tende frequentemente a
entender: Limonov não é personagem que, duplo de uma autor neurastênico, torna-se
o simples receptáculo de sua angústias e pequenas alegrias cotidianas. Ele é
simultaneamente o duplo idealizado, aquele que se sonhou ser quando criança, o poeta
e o soldado, e ele é, ao mesmo tempo, o duplo ab-rogado, aquele que se congratula
por não tê-lo se tornado. Essa tentação de empatia continuamente desarmada, essa
capacidade de alternar identificação e distanciamento, parece-nos ser a força principal
do livro.
É o mesmo que se sente diante de um filme como Soleil trompeur, que joga, também,
em dois tabuleiros: o da realidade de uma violência política contínua, no contexto da
URSS de 1936, em pleno processos de Moscou, e, por outro lado, o de uma intimidade
familiar extremamente doce. A primeira cena põe imediatamente essa tensão: o ilustre
general Kotov é arrancado de seu dia de folga, distante do tempo da guerra e da
política, que ele passa em uma datcha com sua mulher e sua encantadora filhinha de
cinco anos. Ele deve impedir que blindados de assalto destruam um campo de trigo em
exercícios militares. Todo o filme é conduzido por meio dessas duas dimensões: o
prazer que dá viver um pouco essa intimidade de um longo dia de agosto, na companhia
de belas personagens tchekhovianas, experimentar o gosto do carinho do pai para com
sua filha, a admiração tocante que a pequena tem para com seu tia Mitia, poeta e
música... e, por outro lado, a sombria história, a grande história, que se adivinha, que
opõe esses dois homens e culmina com uma eliminação política terrivelmente cruel e
arbitrária.
Conseguir mostrar essa coexistência, na vida de um homem, em todo caso, o que nutre
sua vida íntima, familiar ou amorosa, e sua ação política, é o que faz o interesse
insubstituível de obras de ficção que ousam se arrimar em uma matéria histórica e
biográfica.
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de L’idiot international, o jornal de Jean-Édern Hallier, ele celebra “um fenômeno interessante
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Marcela VIEIRA

apresentação
Com a fevereiro já em seu sexto número, parece-nos importante um breve comentário
sobre o que, em termos de edição, vem se delineando nesta seção dedicada à
literatura.
De cunho essencialmente político e filosófico, a revista inaugurou a seção literária em
seu segundo número, com publicações envolvendo conto, tradução e poesia. Desde
então foi trazida à pauta, ainda que de modo implícito, a relação provocadora entre
texto e imagem artístico-visual.
Ao compartilhar ambas as linguagens em uma mesma página, muito além de dar-lhes
um equivalente ilustrativo, a intenção é tratá-las a partir de uma coexistência inquietante
e fecunda, baseada em uma relação de tensão e autonomia.
Tendo em vista o caráter furtivo das reações interpretativas referentes à imagem (a
palavra poética pede a imagem visual, e no instante seguinte perde esta imagem,
assim como a imagem pede a palavra, e no instante seguinte também perde a palavra),
pretende-se evocar fenômenos e construções mentais em que as imagens sugeridas
não se determinem ou se expliquem mutuamente, mas se relacionem, ampliando seus
sentidos possíveis e criando ainda outros, numa rede em que a representação seja,
também ela, questionada.
Marcela Vieira
***
Neste número, temos “Ernest Hyde”, do poeta americano Edgar Lee Masters (18681950), poema que foi publicado em sua antologia Spoon River (tradução de Alexandre
Barbosa de Souza e Bruno Costa). A escolha veio a partir do vídeo do artista plástico
Daniel Nasser que acompanha o poema.
Por ocasião das manifestações acerca do aumento da tarifa do transporte público (um
dos temas abordados nesta edição de fevereiro), convidamos o escritor e artista
plástico Nuno Ramos para participar com um texto de sua autoria. Tal contexto poderia
ser omitido (ou não), uma vez que Nuno Ramos nos enviou “Um coelho chora”, conto
que já estava finalizado e que portanto prescinde dessa contextualização, mesmo que
com ela possa estabelecer interessante diálogo. Os desenhos que acompanham o texto
é da também artista plástica Christiana Moraes.
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ilustração: Chris MORAES
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Nuno RAMOS

Um coelho chora
Sim, podemos conseguir isso. Uma ou duas vezes com certeza, mas como repetir
sempre que quisermos? Têm as narinas tão vermelhas que nada no mundo fará seus
olhos parecerem vermelhos. E suas orelhas, quando giram no próprio eixo, desviam
obrigatoriamente nossos olhos para cima, de modo que não sabemos o que sentem.
Nem eles sabem. Não querem saber o que aconteceu com eles, nem o que acontecerá
conosco, nem com o planeta inteiro quando o sol esfriar. Querem escutar, é isso o que
querem.
Só que não é de coelhos em geral que estamos falando agora, mas de um único coelho,
que todos conhecemos. É ele que chora e seu choro pede descrição. Talvez não
caíssem lágrimas dos seus olhos, mas da boca. Uma água grossa feito saliva,
escorrendo pelo meio dos dois dentes enormes. Quando o peguei no colo não reagiu
nem bateu as perninhas. Nada. É assim que um coelho chora. Entregando-se.
Deixando-se ficar, como se não ligasse para o que vem depois.
E uma vez que você sabe disso, bem, então fica fácil fazer um coelho chorar. Basta
sussurrar na orelha dele: aranha ou montanha ou pedaço de sebo. Há muitas palavras que
fazem um coelho desanimar. Aí você põe ele no colo e ele fica bem quietinho. Então
você pode ter certeza que um coelho chorou.
Foi assim que aconteceu comigo. Mas ainda não expliquei porque um coelho chora.

ilustração: Chris Moraes
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Edgar Lee Masters

Ernest Hyde
Minha mente era um espelho:
Via o que via, sabia o que sabia.
Quando jovem minha mente era só um espelho
Num carro que passa voando,
Captando e perdendo partes da paisagem.
Então com o tempo
Grandes riscos foram feitos no espelho,
Deixando entrar o mundo exterior,
E meu interior olhar para fora.
Pois assim nasce a alma na tristeza,
Um parto de perdas e ganhos.
A mente vê o mundo como algo à parte,
E a alma faz o mundo uno consigo mesma.
O espelho riscado nada reflete E este é o silêncio da sabedoria.
Tradução: Alexandre Barbosa de Souza e Bruno Costa
Edgar Lee Masters (1868-1950) foi advogado em Chicago, polígrafo, autor de mais de
sessenta livros em diversos gêneros. Elogiado por poetas seus contemporâneos como
Ezra Pound e Carl Sandburg, Masters é considerado um dos grandes poetas modernos
e um dos poucos a conquistar popularidade entre leitores comuns nos EUA.
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Mélisandre LABRANDE

Peinture d'un héros
moderne : le Limonov
d'Emmanuel Carrère
Le dernier livre du romancier Emmanuel Carrère, paru en France en 2011, qui sera
publié aux éditions Objetiva au Brésil, sortira en langue anglaise à l’automne 2013. Il a
été salué, à sa sortie, par un grand succès critique, et l’un des plus importants prix
littéraires français, le prix Renaudot. C’est la vie d’Édouard Limonov qui en est la matière.
Qui est Édouard Limonov ? Un homme à mille visages : né en 1943 avec la victoire de
l’URSS sur le Reich, c’est un adolescent qui fraye très tôt avec la pègre de Kharkov, la
petite ville ukrainienne où il grandit ; monté à Moscou, il commence à écrire de la poésie
et fréquente l’underground soviétique. En 1975, il part pour le « monde libre » où il se
retrouve, à New York, alternativement clochard abandonné de tous et majordome d’un
milliardaire, puis, à Paris, écrivain branché, recherché par tout le gratin mondain et
littéraire. La dernière partie de son existence (et non l’ultime, car Limonov vit encore) le
ramène vers l’Est, où il va offrir ses services aux forces nationalistes serbes dans les
Balkans au début des années 1990, puis créer, en Russie, un parti d’opposition à
Poutine, dont le blason réussit la prouesse, à la fin du XXe siècle, d’évoquer à la fois le
stalinisme... et le fascisme1. C’est une vie éminemment romanesque, et le premier à en
avoir conscience est Limonov, puisque la plupart de ses livres ont pour objet sa propre
existence : Autoportrait d’un bandit dans son adolescence, Journal d’un raté, Histoire de
son serviteur, Le Poète russe préfère les grands nègres... Pourquoi, donc, Carrère a-t-il
voulu raconter à son tour la vie d’un homme, illustre au point qu’il s’était chargé lui-même
de le faire ?
Il est vrai que la figure de Limonov était, en 2011, largement oubliée en France. Au
mieux, raconte Carrère, quand il a évoqué ce projet de livre autour de lui, ceux qui
avaient connu Limonov se rappelaient un sentiment de malaise extrême éprouvé face à
la vidéo, toujours visible aujourd’hui sur internet2, qui le montre tirant avec une
mitrailleuse sur Sarajevo, après avoir écouté d’un air « fayot » les propos guerriers de
l’affable Radovan Karadzic. Pourtant, ce n’est pas un devoir de mémoire qui a poussé
Emmanuel Carrère à écrire cette fiction biographique. Non plus qu’une entreprise de
réhabilitation d’un individu incompris, qu’il faudrait replacer dans son contexte « d’Orient
compliqué » pour démêler les motifs de son action et en saisir, enfin, la complexité.
Carrère le dit d’emblée : « Lui-même se voit comme un héros, on peut le considérer
comme un salaud : je suspends pour ma part mon jugement. »
Ce que fait l’auteur, en revanche, c’est qu’il offre à Limonov un espace proprement
romanesque : il lui permet, en vérité, d’être un héros, à entendre sans la connotation
morale que ce terme peut impliquer -mais pas nécessairement. Il le fait devenir un héros
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au sens où il « lui fait cadeau de cette dimension : une perspective dans le temps »3.
L’écrivain Limonov a déjà abondamment raconté sa vie, mais par fragments, comme si
son écriture n’était que l’excroissance d’une existence faite d’une succession de
gueulantes et d’actes spontanés. Carrère, lui, choisit de rassembler la matière qu’offrent
ces récits, les fait se recouper avec les brefs aperçus qu’il a eus de l’homme Limonov,
et confronte l’ensemble à d’autres témoignages, afin de retracer une ligne qui, si elle
ne fait pas sens en soi, aurait, c’est le pari de l’auteur, du sens pour nous, lecteurs
occidentaux vivant au XXIe siècle. Car, selon Carrère, la vie de Limonov « c’est une vie
qui raconte quelque chose. Pas seulement sur lui, Limonov, pas seulement sur la
Russie, mais sur notre histoire à tous depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. »
De quoi cette vie et cette personnalité sont-elles si exemplaires ? Quelle est la véritable
nature du projet de Carrère dans ce livre, et que nous dit-il sur les rapports que la fiction
peut entretenir avec une réalité historique qu’elle prétend, en partie du moins, restituer ?
De quel bois est fait le héros de Limonov ?
Selon nous, ce livre dit quelque chose de ce que l’on attend, aujourd’hui, d’un héros ; qu’on le rencontre
dans le monde réel, à travers les médias, ou dans les univers fictionnels qui nous entourent. Le Limonov
de Carrère incarne en effet de manière très complète les caractéristiques de ce que l’on pourrait appeler un
« héros moderne »4 : sa vie est plurielle et complexe, elle se définit par un déracinement fondamental
qu’il articule à une identité très forte. L’ensemble évoque une sorte d’avatar de héros picaresque, teinté de
philosophie nietzschéenne.

Pluralité, amplitude et complexité d’une vie
Il est donc, pour commencer, l’acteur d’une multitude de vies. C’est l’inverse absolu de
cet individu que, rencontré au lycée, vous retrouvez vingt ans après, et qui vous donnera
l’impression d’avoir accompli ce qu’il semblait déjà promettre d’être à quinze ans : il a
repris la boutique de son père, s’est marié avec la fille de l’instituteur et vous invite à
venir admirer sa maison achetée à crédit. Limonov est ce voyou que vous voyez prendre
une très mauvaise pente à l’âge de quinze ans, un cran d’arrêt dans la poche, initié au
mal radical par une scène de quasi viol collectif, qui se donne de tout c?ur à la pratique
du zapoï où il excelle, évidemment-ces cuites made in Russia qui peuvent durer
plusieurs jours et doivent, c’est la règle, aboutir à l’oubli complet des quarante-huit
dernières heures. Or c’est ce même type que vous retrouvez, vingt ans après, en
majordome modèle chez un milliardaire de Manhattan, « assez digne de confiance pour
qu’on puisse l’envoyer chercher 10 000 dollars, en liquide, à la banque. Veillant à tout,
n’oubliant rien des goûts et habitudes du maître. Lui servant son whisky à bonne
température. Détournant le regard, sans ostentation, quand une femme nue sort de la
salle de bain ». (pp. 198-199).
Limonov est ce poète russe exilé de son sol natal et accueilli à bras ouverts par
la nomenklatura intellectuelle de l’Ouest. Au bras de sa ravissante épouse, Elena, il
traîne désormais dans les fastueuses soirées de la très chic new yorkaise Tatiana
Libermann, où l’on croise, inévitablement, la coqueluche respectable de tout ce beau
monde : Joseph Brodsky -qu’il ne cessera d’ailleurs de détester tout au long de sa vie
parce qu’ils auront joué, un temps, sur le même terrain : celui des écrivains soviétiques
passés à l’Ouest, et qu’il ne pourra s’empêcher de se comparer à lui, à son succès et
plus tard à son Nobel. Or c’est ce dissident (tel en tout cas dans l’esprit des zélés mais
éloignés observateurs de la vie politique soviétique dans les années 1980, dont Carrère
était) qui incarnait la résistance à l’oppression totalitaire, puisqu’il avait fui l’URSS pour
écrire... c’est bien lui que l’on va voir, quelques années plus tard, en gamin excité par
les armes à longue portée qu’il a à sa disposition, décharger le sourire aux lèvres une
mitrailleuse en direction de la ville de Sarajevo.
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En plus d’être cet individu absolument imprévisible et, semble-t-il, capable de tout,
Limonov, est sûrement le seul homme au monde à avoir pu faire un rapprochement qui
en dit long : constater que les lavabos du camp de détention d’Engels, sur la Volga5,
ressemblaient très exactement à ceux d’un hôtel new yorkais conçu par le designer
Philippe Starck où il avait logé à la fin des années quatre-vingts. La vie de Limonov est
une vie marquée non seulement par la pluralité, mais aussi l’amplitude de ses
expériences : du bottom au top, il a fait plusieurs fois l’aller-retour, et cela n’a pas changé
fondamentalement son caractère ou ses aspirations. Il semble être l’acteur d’un monde
où l’individu n’est pas voué à son destin par une naissance, un état, un attachement au
devoir familial ou à une tradition.
Un héros du déracinement
A lire cet ouvrage, la succession d’images contradictoires de ce héros polymorphe
évoque un peu la manière dont le personnage de Zelig, dans le film de Woody Allen du
même nom, apparaissait sur les journaux télévisés des quatre coins du monde.
Rappelons que ce film de fiction, qui prend l’apparence d’un documentaire, raconte
l’histoire d’un homme-caméléon (joué par Woody Allen) : en présence d’un noir, il
devient noir, ses yeux se brident près d’un asiatique et, perdu dans un rassemblement
nazi, il ne peut empêcher son bras droit de se lever furieusement. Zelig est atteint d’un
mal que les psychiatres ne parviennent d’abord pas à déterminer... Les critiques du film
ont, eux, été prompts à analyser ce mal comme la traduction symbolique d’une tendance
de notre époque : une certain abandon des identités fixes, des traditions, et son
corollaire, qui est l’adoption de plus en plus fréquente d’une posture relativiste. Zelig est
l’homme moderne en ce qu’il est capable d’empathie avec la terre entière : pourvu qu’il
soit à proximité du représentant d’un peuple ou d’une culture, il adoptera ses us et
coutumes, sa langue, ses jurons, et jusqu’à ses traits biologiques les plus particuliers.
Peut-on en dire autant de Limonov ? Il n’est pas exactement ce caméléon, l’homme de
l’adaptation suprême : il incarne, au contraire, quelque chose (qui existe en tout cas dans
l’imaginaire européen) que l’on pourrait appeler, le « typiquement russe ». Son histoire
n’aurait pu commencer ailleurs qu’en terre russe, justement pour ce qu’elle comporte de
contrastes et d’excès6. Une des choses qu’Édouard Limonov rapporte dès le début de
son premier texte autobiographique7, rédigé à New York, alors qu’il vit encore sans autre
ressource que les 278 dollars fournis par les contribuables américains, c’est qu’il se fait
un plaisir de ne prendre comme repas quotidien que du Shchi : de grandes marmites de
soupe au choux, qu’il mange avec une cuillère en laque venue de Russie. Limonov se
peint et se sait russe.
Il est cependant aussi un déraciné, moitié par hasard, moitié par choix. Par hasard, parce
qu’il est né en Union soviétique. Dans un passage percutant, le sédentaire Carrère
analyse les conditions de possibilité, pour un citoyen de l’URSS, de mener une vie
stable, sur un périmètre réduit. À propos du père de Limonov, il écrit : « Il est loin de
chez lui, c’est la règle plutôt que l’exception en Union soviétique : déportations, exils,
transferts massifs de populations, on ne cesse de déplacer les gens, les chances sont
presque nulles de vivre et de mourir là où on est né. » (p. 40). Quant à la génération
suivante, vu le bled où il grandit, Édouard ne peut avoir qu’un rêve étant adolescent :
c’est de le quitter pour ne pas y revenir. Dans un acte fondateur, il proclamera haut et
fort cette volonté de déracinement, en gardant comme pseudonyme le surnom que ses
amis poètes lui donnaient : « Ed Limonov - hommage à son humeur acide et belliqueuse,
car limon signifie citron et limonka grenade -celle qui se dégoupille ». (p. 85) Cela force
l’admiration de Carrère, qui note : « Même son nom, ça lui plaît de ne le devoir qu’à luimême. »
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Limonov est ce type de héros qui choisit son nom (et, par là, le titre du roman qui le
raconte de son vivant : suprême maîtrise du récit de soi !) et qui choisit ses combats. Il
a, surtout depuis ces trois dernières décennies, le goût de l’identification à des causes
diverses et variées, que Carrère tente, de manière assez convaincante, de regrouper
sous une même logique : « Il faut reconnaître une chose à ce fasciste : il n’aime et n’a
jamais aimé que les minoritaires. Les maigres contre les gros, les pauvres contre les
riches, les salauds assumés, qui sont rares, contre les vertueux qui sont légion, et si
erratique que semble sa trajectoire, elle a une cohérence qui est de s’être toujours,
absolument toujours, placé de leur côté » (p. 409). Concrètement, cette logique a
d’abord donné lieu à un mépris pour les apparatchiks soviétiques qui, en Occident, s’est
transformé en un dégoût encore plus vif pour les dissidents adulés par l’opinion libérale.
Elle l’amène à proférer des éloges de Staline au cours de dîners mondains, ce qui ravit
ses amis occidentaux, amateurs de ce type de provocations (au premier rang d’entre
eux, Jean-Edern Hallier); ce même esprit de contradiction l’amènera, ensuite, à soutenir
les nationalistes serbes dans les Balkans, ou encore, à être partisan de la rébellion
contre Eltsine lors de la crise parlementaire de 1993 et, plus tard, à s’enthousiasmer
pour des mouvements russes séparatistes, au sein des pays baltes et de l’Asie centrale.
Que l’on veuille ou non reconnaître la pertinence de cette logique « strictement
minoritaire » proposée par Carrère pour comprendre les engagements divers et variés
d’Édouard Limonov, ce qui est certain est que ce dernier incarne un certain type de
déracinement choisi, où l’on peut distinguer la manifestation d’un phénomène plus
collectif : la résurgence du mythe romantique du « volontariat armé international »8.
Cette résurgence qui contribue en partie aujourd’hui, et depuis plusieurs décennies, au
grossissement des rangs du terrorisme international, est aussi celle qui amène un Olivier
Assayas à faire une série télévisée sur la figure de Carlos. Il se trouve que la figure du
défenseur d’une cause transnationale, dont le référent idéologique et les moyens
pratiques ne connaissent ni ne reconnaissent de frontière, a de nos jours bien davantage
de succès (dans les faits comme dans le choix de fiction) que celle du simple mercenaire,
ou même du soldat patriote. Et il semble que le succès de Limonov ressortisse
également à ce phénomène. Limonov nous plaît parce qu’il reflète cet aspect du héros
« moderne », sans pourtant comporter une trop grande part d’horreur9.
Le héros nietzschéen d’un roman picaresque
Face à un tel substrat biographique, qui impliquait de rendre compte de lieux et de
milieux très différents mais aussi de démêler des enjeux idéologiques complexes, encore
sensibles de nos jours, Carrère a fait le choix de se concentrer sur la figure de Limonov :
nous verrons dans un deuxième moment de quelle manière il résout l’équation
compliquée de l’adhésion et de la distance avec son personnage ; on voudrait
s’intéresser ici aux éventuels modèles philosophique ou littéraire qu’il a pu avoir à l’esprit
en écrivant ce livre.
Carrère évoque de lui-même, à plusieurs reprises, une composante nietzschéenne dans
la personnalité de Limonov. Bien qu’il ait pu revenir sur ce parallèle, en soulignant qu’il
ne connaissait pas assez bien sa philosophie pour l’affirmer avec force10 ; bien qu’en
outre, Nietzsche ne fasse apparemment pas partie du panthéon de Limonov (tel que
rapporté par Carrère à plusieurs reprises dans le livre), il semble que cette composante
soit bien présente chez notre héros, et que, si elle ne résume pas le personnage, elle
soit pertinente pour le comprendre.
À un certain point, racontant l’épisode de son entrevue avec le réalisateur Werner
Herzog, Carrère tente d’identifier ce qu’est pour lui le fascisme. Il y répond de la manière
suivante : une posture fasciste se repère à « la façon dont chacun de nous
s’accommode du fait évident que la vie est injuste et les hommes inégaux : plus ou moins
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beaux, plus ou moins doués, plus ou moins armés pour la lutte. Nietzsche, Limonov et
cette instance en nous que j’appelle le fasciste disent d’une même voix : ‘C’est la réalité,
c’est le monde tel qu’il est’ » (p. 227) Plus bas, il se demande ce que serait le contrepied de cette évidence et répond : « Moi, [c’est Carrère qui parle] je dirais : le
christianisme ».
Il est notable que la religion soit particulièrement absente de ce livre, et, on peut donc le
supposer, de la vie de Limonov, que ce soit comme tentation ou comme repoussoir. Sa
première femme, Elena, emporte avec elle une icône dans leur exil aux Etats-Unis ; et
quand elle le quittera, en plein passage à vide, il érigera une petit autel païen à son
amour disparu, mais c’est là une bouée de sauvetage isolée davantage qu’un refuge
stable pour lui. Plus tard, il montrera une certaine perméabilité à l’enseignement
mystique d’un guide kazakh ; en prison, il pratiquera la méditation et racontera avoir
atteint, un jour, le nirvana. Ces derniers éléments témoignent d’une propension à la
spiritualité très individuelle, non d’un attachement à une tradition religieuse collective, ce
dont a pu témoigner, quoique de manière incertaine, Emmanuel Carrère, pour son
propre compte11. Mais, à l’inverse, on ne trouvera pas non plus chez Limonov de
tendance à une lutte nietzschéenne contre la religion.
Ce qui est présent en revanche, et constitutif même du héros de Carrère, c’est la
véritable haine qu’il éprouve contre un certain processus : celui qui conduit les faibles à
tirer parti de leur faiblesse, et en faire une force. C’est un thème proprement nietzschéen,
mais précisons que pour Nietzsche, le parangon de ce processus est le christianisme.
Dans la Généalogie de la Morale Nietzsche démontre à quel point il lui paraît urgent de
combattre la morale du ressentiment, fournie par les prêtres et invoquée par les faibles12.
Si nous voulons pousser jusqu’au bout le parallèle nietzschéen esquissé par Carrère, et
appliquer la pensée du philosophe à l’univers où évolue Limonov, les « faibles » seraient
ces écrivains soviétiques sans écho ni talent, qui partent pour l’Occident vendre leur
bonne parole et sont accueillis par une opinion internationale (les « prêtres »
nietzschéens) qui les couvre d’un succès proportionnel à leur médiocrité initiale. Cela
donne une société où dominent des « gens de l’underground, forts de deux convictions :
les livres publiés, les tableaux exposés, les pièces représentées étaient obligatoirement
compromis et médiocres ; un artiste authentique était obligatoirement un raté. Ce n’était
pas sa faute, mais celle d’un temps où il était noble d’être un raté. » (p. 113) C’est une
telle aristocratie des faibles que Limonov abhorre, et en cela il est en effet nietzschéen.
Il l’est aussi par la fidélité qu’il montre, tout au long de sa vie, à ses rêves d’enfant. C’est
en tout cas ainsi que le montre Carrère, et il n’est pas anodin que l’auteur ait choisi de
dramatiser ce moment précis de la vie de Limonov : le « serment » que se serait fait
l’enfant Édouard Savenko (nom de naissance de Limonov) après s’être fait battre comme
plâtre par un camarade d’école : « il sera un homme qu’on ne frappe pas parce qu’on
sait qu’il peut tuer ». (p. 52) Comme l’auteur le dit lui-même, la grande différence entre
Limonov et lui, c’est que l’on peut dire du premier : « comme tout ce qu’il a rêvé de faire
enfant, il le fera. » (p. 56) Cette admiration pour la spontanéité de l’homme qui assume
ses désirs, quitte à être ridicule et, surtout, à soutenir des causes douteuses, qui ne
recule pas quand il a enfin l’occasion d’aller au front (lui qui, à son grand désespoir, a
été réformé pour myopie), cette révérence de Carrère envers l’absence de scrupules de
son héros est d’autant plus grande qu’il ne se reconnaît absolument pas dans cet aspect
de son personnage. Et c’est en passant par ce détour nietzschéen, permettant de donner
une certaine cohérence à ce double si différent de lui, que l’auteur parvient à en faire un
personnage, un vrai héros de roman.
Limonov apparaît donc, tout au long du livre, comme un héros prêt à tout,
essentiellement libre. Par ce trait, mais aussi par d’autres, il rappelle également la figure
du héros des romans picaresques espagnols : celui-ci se définit par son ascendance
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très modeste -et, en effet Veniamine Savenko, le père de notre héros, n’est qu’un
« modeste rouage [du] système paranoïaque » qu’est l’administration soviétique. Une
aspiration sans scrupules à la réussite sociale, qu’il veut bien accélérer par tous les
moyens, définit aussi le héros picaresque : Édouard n’a pas hésité à se faire gigolo,
soldat d’une cause qu’il croit noble, ou majordome d’un sujet dont il a abusé la confiance,
pour faire son chemin dans la société, vers l’idéal enfantin qui le guidait. Une autre
caractéristique du héros picaresque est sa propension à être rattrapé par sa nature
de picaro : celui qui a écrit le Journal d’un raté voit en effet toutes ses entreprises
révolutionnaires s’achever en eau de boudin. Le héros picaresque porte un regard très
critique sur la société dans laquelle il évolue, et c’est le moins qu’on puisse dire pour un
être qui crache aussi bien sur les éléments les plus respectables de son temps -au
premier rang desquels Soljenitsyne- que sur ses semblables, par exemple les
contribuables américains qui le nourrissent13. Enfin, le roman picaresque implique une
prose réaliste, quasi naturaliste, registre auquel appartiennent clairement les assez
nombreuses scènes qui décrivent les joies ou les déboires sexuels d’Édouard et de ses
femmes successives.
Tous les traits du héros picaresque sont donc présents dans Limonov, à cette réserve
près que la forme n’est pas autobiographique. C’est à la voix particulière du narrateur de
ce livre, à la fois biographique et introspective, et à la place singulière que s’y donne son
auteur, que l’on voudrait désormais s’intéresser.
La place de Carrère
L’auteur est très présent dans ce livre, quand il raconte les prodromes de son
écriture, quand il expose scrupuleusement les hésitations qui l’y accompagnent, ou au
contraire, lorsqu’il se projette à corps perdu dans son héros, sans toujours en avertir son
lecteur.
Limonov : un prétexte pour « peindre » un monde russe qu’il ne connait pas
Carrère semble être mû par deux moteurs principaux pour écrire ce livre. Le premier, et
il ne le cache pas, c’est qu’il s’intéresse de plus en plus, depuis quelques années, au
monde russe, auquel il est attaché par la famille de sa mère, l’historienne et
académicienne Hélène Carrère-d’Encausse14. Une étape importante de ce retour aux
sources avait été le tournage, en 2003, d’un film documentaire, Retour à Kotelnitich, où
il tentait de saisir des images de la Russie post-communiste, dans un bled situé à 800
kilomètres à l’est de Moscou. Déjà, il mêlait l’intérêt pour une réalité qu’il ignorait et
parfois l’excluait, à sa propre recherche identitaire. Cette démarche était redoublée
dans Un roman russe15, où il racontait, entre autre, l’histoire de ce tournage, et revenait
sur les raisons qui l’y avaient mené : retourner en Russie pour exorciser un secret familial
autour de son grand père, qui avait été interprète pour les Allemands, et disparu après
la guerre. On peut légitimement penser que Limonov, et notamment la partie qui se situe
à Kharkov, est un nouveau retour à Kotelnitch. Carrère établit de lui-même des
rapprochements entre ce que la prose autobiographique d’Édouard Limonov révèle de
son passé en URSS, et ce que lui, européen, a pu voir de ses propres yeux, lors de ses
voyages en Russie : il n’hésite pas à laisser son imagination combler les vides que
laissent les témoignages littéraires de Limonov, source première de la matière de ce
livre.
Mais ce qui est frappant, est que Carrère se laisse aller à raconter ce qu’il n’était
pas parvenu à faire dans le cadre d’une démarche strictement documentaire (Retour à
Kotelnitch), ou autofictionnelle (Un roman russe). Ce livre, Limonov, qui est avant toute
chose une plongée dans le monde d’un autre que lui, est un lieu où il s’autorise un
certain pittoresque ;non pas au sens négatif du terme, qui implique une réduction au plus
simple et au plus attendu, maisau sens où il s’efforce de donner une forme, une
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esthétique qui ne nous semblait guère présente dans ses romans précédents
: L’Adversaire ou D’autres vies que la mienne -très réussis sur d’autres plans.
Limonov est globalement mieux écrit ; cela est en partie à mettre au compte du fait qu’il
restitue une figure d’écrivain, et compose en s’inspirant d’une prose qu’il admire. Le
procédé d’innutrition, si cher à Montaigne, fonctionne très bien ici. Mais il semble qu’il y
ait une autre raison à prendre en compte dans cette sorte de libération du style de
Carrère : c’est qu’il montre une certaine aisance à manier les clichés. L’auteur a, au
début du livre, cette phrase qui sonne presque comme un manifeste : « Un cliché veut
qu’en Russie les poètes soient aussi populaires que chez nous les chanteurs de variétés
et, comme beaucoup de clichés sur la Russie, c’est ou du moins c’était absolument
vrai. » (p. 67) Ces clichés, qu’il rencontre inévitablement en travaillant sur la vie
d’Édouard Limonov, il peut choisir de jouer avec, comme lorsqu’il note ironiquement,
annonçant l’arrivée du KGB dans le récit des origines d’Édouard : « D’avance, le lecteur
occidental frémit. » (p. 94). Ou bien, il peut seulement les esquisser, en faire une toile
de fond où la figure de son héros ressortira d’autant plus vivement -comme lors de la
succession de portraits de militants nazbols qu’il est amené à rencontrer pour son
reportage. Les clichés qu’il emploie sont présents, cette fois, pour montrer combien
l’observateur occidental qu’il est, fonctionne nécessairement à partir d’eux : il ne peut
s’empêcher de voir cette fille « tout mignonne, sage, bien habillée », ces disques de
Manu Chao, cette femme « genre prof d’histoire gauchiste » (pp. 30-31). Mais il peut,
dans le même temps, constater que ces catégories, si elles lui paraissaient a
priori incompatibles avec la réalité qu’il est venu rencontrer, renvoient pourtant bel et
bien à un milieu de militants d’un parti nationaliste révolutionnaire ... Le cliché est déjoué,
mais pas annulé : il reste présent dans la prose de Carrère et s’imprime dans l’esprit du
lecteur.
L’attitude de Carrère consiste donc, face à cette réalité qu’il a l’ambition de décrire,
d’accepter pleinement le prisme par lequel il l’aborde. Il lui arrive souvent de faire varier
ce prisme, de l’examiner afin qu’il apparaisse tangible au lecteur. Sur la distinction qui
existe entre les dissidents et l’underground soviétique, il écrit par exemple : « De loin, à
quarante ans de distance, tout cela se confond un peu, et certes les under lisaient les
dissidents, faisaient circuler leurs écrits, mais à de rares exceptions près ils ne prenaient
pas les mêmes risques et surtout n’étaient pas habités par la même foi. » (p. 115). Même
aux moments où le narrateur s’autorise une assez grande transparence, on n’oublie
jamais complètement que ce que l’on nous raconte provient d’une voix étrangère à cette
réalité, juste un peu moins étrangère que nous ne le sommes. Carrère assume donc un
rôle de passeur : passeur volontaire d’une vie qui lui paraît tout aussi invraisemblable
qu’à nous, tout aussi fascinante, et qu’on ne peut, de ce fait, envisager que de façon un
peu naïve. L’ambition de ce livre est certes de nous faire perdre un peu de cette naïveté,
et en cela il répond à une des vocations essentielles de la littérature, qui est de
« déniaiser » son lecteur : lui offrir une connaissance sensible mais aussi raisonnée et
nuancée du monde.
Cependant, la vocation de la littérature est aussi d’incarner une réalité dans des figures
qui doivent être assez fortes, assez charpentées dramatiquement pour que leurs
fantômes continuent de nous hanter après la lecture. C’est le cas d’Elena, la deuxième
femme d’Édouard, celle qu’il appelle sa « petite fille russe », et dont l’existence
correspond en effet tout à fait à l’image que nous nous ne faisons du destin d’une jeune
russe : jolie, bien faite et vive, elle est un avatar de cette would be mannequin, qui rêve
de partir en Europe ou, mieux, aux Etats-Unis, et dont Emmanuel Carrère voulait déjà
saisir des images lors de son deuxième voyage à Kotelnitch. Il avouait, dans Un roman
russe, la déception qu’il a éprouvé en observant les jeunes filles de la ville : « J’avais, en
matière d’héroïnes féminines, une idée un peu différente : je pensais à ces filles
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longilignes, blondes, ravissantes, qu’on rencontre dans les boîtes à Moscou et qui,
maîtresses de nouveaux Russes, vêtues de manteaux de fourrure sur des robes très
courtes et très chères, roulant en Mercedes à vitres fumées, jugeant leurs compagnons
au seul poids de leur carte de crédit, promènent sur le monde un regard d’une dureté
glaçante (?). J’aurais aimé, à Kotelnitch, dénicher une de ces filles avant, savoir ce
qu’elle avait dans la tête? » (pp. 184-185). C’est au c?ur de la vie de Limonov qu’il
dénichera ce fantôme, à la nuance près que c’est au bras de riches Américains et non
de nouveaux Russes, qu’Elena se retrouve, au début des années 1980.
Limonov comme double
Écrire sur Limonov, est donc, dans une certaine mesure, un prétexte pour achever (ou
poursuivre ?) une quête initiée depuis plusieurs années par Carrère. Limonov est aussi,
et ce n’est pas contradictoire, une sorte de double pour l’auteur, qui, là encore, ne
cherche pas à dissimuler cette dimension. Plusieurs fois, Carrère se plaît à identifier des
points communs entre son héros et lui-même, qui lui paraissent d’autant plus notables
qu’il sont isolés dans un ensemble on ne peut plus contrasté : d’un côté, on l’a évoqué,
un déraciné dont le pays qui l’a vu naître, l’URSS, n’existe plus aujourd’hui ; un type très
enclin à l’engagement politique ou guerrier, qui a eu le temps de vivre plusieurs vies sur
trois continents différents. De l’autre, un écrivain parisien aisé, globalement sédentaire,
pondéré dans ses propos, à mille lieux de s’encarter dans quelque parti que ce soit, né
dans un pays et à une époque où un jeune bourgeois peut choisir de contourner la
tannée du service militaire. Certains passages, cependant, les situent sous le même
éclairage. Ils furent tous deux des petits garçons myopes, sensibles et amateurs de
romans d’aventures. Ce détail pourrait paraître anodin, et les références communes que
Carrère prend plaisir à retrouver - Jules Verne, Alexandre Dumas - ne sont pas
complètement inattendues. Mais le parallèle prend son sens dès lors que l’auteur le situe
comme point de départ d’une divergence radicale : tous deux ont eu les mêmes rêves
d’aventures, « devenir trappeur, explorateur,? les pectoraux moulés dans un maillot à
rayures, tatoué, gouailleur, jamais démonté » (pp. 50-51) pourtant l’un y a été fidèle et
l’autre non. Peindre les aventures de Limonov, c’est sûrement, pour Carrère, se montrer
fidèle, sur le tard, à ses rêves d’enfants : à défaut de le vivre, il aura écrit un roman
d’aventure.
Une autre manière de placer Limonov sous le signe du double est, pour Carrère, de
rapporter ou d’imaginer les moments où auteur et personnage se seraient trouvés, par
hasard, dans un même lieu, à quelques mètres de distance. C’est le cas dans la première
scène, une des plus théâtrales du livre : la commémoration du drame du gazage, par les
autorités russes, des hommes, femmes et enfants pris en otage par des terroristes
tchétchènes dans un théâtre moscovite. Tandis que lui se pose en simple témoin
anonyme de cette scène à teneur historique (« Rappelez-vous, c’était en octobre 2002 »,
p. 14) Limonov fait son apparition, comme il se doit, en acteur de théâtre, central et
irradiant. Ce passage rappelle, de manière symétriquement inversée, la scène située à
la fin de L’Education sentimentale, où « Frédéric béant, reconnut Sénécal », son ancien
ami révolutionnaire, soudain métamorphosé en dragon, acteur féroce de la répression.
Carrère lui « reconn(ait) Limonov », qui, débarrassé de son image de « petite frappe »,
incarne désormais la résistance muette de cette noble cérémonie.
C’est encore à Moscou, qu’en 1968, à juste dix ans, alors qu’il accompagnait, pour la
première fois, sa mère, dans ses voyages en URSS, Carrère rapporte s’être trouvé à
proximité de Limonov. Il sait en effet que l’un et l’autre ont fréquenté Vadim Delaunay,
alors jeune poète avant-gardiste, et aime à « imaginer qu’après avoir passé tout un
déjeuner, chez le conseiller culturel, à parler des trois mousquetaires avec un petit
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garçon français, Vadim Delaunay, le même jour, a filé au séminaire d’Arséni Tarkovski
et assisté aux débuts du poète Limonov dans l’underground moscovite. » (p. 111)
Carrère ne se contente pas d’établir les points de rapprochement ou de croisement entre
lui et son personnage : il lui arrive parfois de lui prêter des traits qui proviennent de sa
propre vie sans en avertir le lecteur. Notons que Carrère utilise ce procédé quand il s’agit
de retranscrire des scènes très intimes, pour l’auteur comme pour son héros. Il montre
par exemple Limonov se berçant d’une petite ballade apaisante qu’il a composée pour
son ancienne femme Natacha, lorsqu’il apprend sa mort. Carrère le décrit chantant ainsi,
en position de f?tus, ce qui rappelle au lecteur la recherche de réconfort que l’auteur
trouvait, dans Un roman russe, grâce aux paroles d’une berceuse que sa nounou russe
lui chantait, et qu’il récite d’ailleurs sur les dernières images de son film Retour à
Kotelnitch. Toujours en lisant Un roman russe, on peut s’apercevoir que certaines
scènes où l’auteur relate, avec beaucoup de détails, les ébats sexuels d’Édouard,
reprennent très exactement les termes qu’il employait quelques années plus tôt pour
décrire ses propres ébats avec sa compagne de l’époque, Sophie. Face à de tels
passages, on peut se demander s’il faut y voir le signe d’un simple manque
d’imagination, ou d’un plaisir narcissique de l’écrivain Pygmalion à s’immiscer dans le
corps de son personnage, au c?ur des instants les plus secrets de son existence.
On voudrait soulever une autre hypothèse, et y voir la manière dont Carrère tente (selon
nous, avec succès) de faire tenir une tension qui est au fondement de son entreprise
littéraire : celle qui accompagne la double exigence, souvent contradictoire, de
dramatisation et de véridicité.
Limites et force de la fiction biographique
Il y a une tension essentielle dans le projet même de ce livre : dès la quatrième de
couverture, nous savons que « Limonov n’est pas un personnage de fiction ». Bien plus,
« Il existe », c’est à dire qu’il vit encore, à l’heure où ce livre est publié. Mais il est aussi
le personnage d’une vie qui est « un vrai roman d’aventures » et c’est comme tel que
nous sommes invités à l’envisager au cours de cette lecture. D’emblée, donc, le cadre
est planté, de manière apparemment désinvolte.
Il faut voir que derrière cette apparence, il y a une forme d’engagement de la part de
l’auteur : d’abord, parce qu’il ne se prive pas, malgré ce qu’il annonce, de certaines
formes de jugements sur son héros. Ensuite, parce que sa manière de s’engager
personnellement dans le récit lui permet de rendre accessibles une certaine forme de
vérité qu’un récit purement journalistique, ou proprement et objectivement biographique,
manquerait.
Derrière la désinvolture, le jugement...
Dès la page 20, le lecteur est averti : s’il veut avoir accès à une enquête proprement
journalistique de ce personnage, il est implicitement renvoyé à un reportage que l’auteur
a mené en 2008, pour le lancement d’une revue par son ami Patrick de Saint-Exupéry,
reportage qui constituera en fait une première étape dans la genèse de ce livre16. Mais
on voit bientôt qu’avant même d’avoir eu l’idée de ce livre, et pour un simple reportage
journalistique, il raisonnait déjà à la manière d’un romancier, puisqu’il s’interrogeait sur
la tonalité qu’il s’agissait de donner à son récit, sur l’image qu’il voulait rendre de Limonov
: « j’ai du mal à choisir entre deux versions de ce romanesque : le terrorisme et le réseau
de résistance, Carlos et Jean Moulin - il est vrai que tant que les jeux ne sont pas faits,
la version officielle de l’histoire arrêtée, ça se ressemble. » (p.23)
La dernière partie de cette phrase ne retient pas nécessairement le regard, mais elle est
essentielle. Elle touche à une question qui nous paraît centrale aujourd’hui, alors que
« la fiction biographique a désormais tout d’un genre institué dans le champ littéraire
contemporain »17 et que, de manière plus générale, la tendance à brouiller la frontière
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entre fiction et réalité est de plus en plus assumée dans le domaine littéraire, mais aussi
cinématographique. Cette question consiste à savoir dans quelle mesure il est possible,
et souhaitable de faire une ?uvre de fiction à partir de faits réels mais récents et
comportant une part d’incertitude. Ce rapport complexe d’un auteur de fiction à une
réalité dont il prétend, par ailleurs, restituer une image sinon exacte, du moins véridique,
est justement le point qui a pu susciter certaines critiques à propos de Limonov.
La critique principale que l’on a pu faire à Carrère est d’avoir choisi un sujet qui s’est
révélé être, en quelque sorte, trop gros pour lui. « Le personnage de Limonov est
tellement complexe et emblématique qu’il mérite une biographie qui irait bien plus loin et
serait bien plus honnête intellectuellement que ce livre (...) » écrit Galia Ackerman dans
le compte rendu qu’elle lui consacre au sein de la revue Esprit18. Carrère ne s’est pas
montré capable de rendre compte de ce qui, pour elle, fait l’intérêt et le danger du
personnage (« Le phénomène Limonov est à prendre au sérieux »19) : par exemple son
passage tardif et crucial de l’expression d’idées fascistes à une opposition démocratique
bon teint. Elle explique essentiellement ces silences de Carrère par une
méconnaissance des textes les plus extrêmes de la période de publiciste fasciste de
Limonov, pour la bonne raison qu’ils sont inédits en français : l’auteur n’aurait pioché ses
informations que dans les textes « autobiographiques » de son héros (comportant
d’ailleurs, de l’aveu de Limonov lui-même, déjà une part de fiction) traduits, pour leur
part, dans la langue de Molière. Ce constat entraîne-t-il nécessairement le jugement que
cette critique assène, en creux, au récit de Carrère, de manquer d’honnêteté
intellectuelle ? Nous ne le pensons pas : l’auteur dévoile dès le début à son lecteur, et
tout au long de l’ouvrage, à quel point son approche de Limonov a été empirique, jamais
systématique. Il ne prétend, à aucun moment, livrer une biographie de référence du
personnage. Son regard sur lui est partiel : ce n’est pas pour rien que sa première
apparition dans le corps du récit est un profil fugace perdu dans une foule.
En outre, Carrère souligne à plusieurs reprises l’amateurisme qui est le sien lorsqu’il se
risque à délivrer des analyses historiques ou politiques. Cette posture de l’auteur est
même presque trop honnête : il n’insiste jamais assez, à son goût, sur la marge d’erreur
que comporte nécessairement le discours d’un occidental sur un univers russe dont il ne
peut déceler toutes les nuances. Pour justifier son allergie constitutive à toute forme
d’engagement militant, il écrit: « J’ai peut-être trop tendance à me demander si, parmi
les valeurs qui vont de soi dans mon milieu, celles que les gens de mon époque, de mon
pays, de ma classe sociale, croient indépassables, éternelles et universelles, il ne s’en
trouverait pas qui paraîtront un jour grotesques, scandaleuses ou tout simplement
erronées. » (p. 310) Sa stratégie, pour éviter de tomber dans l’écueil de la confiance
aveugle en une universalité de ses valeurs, est alors la suivante : assumer pleinement
un regard « simpliste », et mettre en scène les évènements historiques clés, qui ont
ponctué la vie de Limonov, à travers des dialogues à la vocation pédagogique marquée,
et presque farcesques. Carrère représente ainsi les hésitations de Gorbatchev à mettre
en ?uvre la libéralisation du régime par des phrases au discours indirect libre du style :
« Le Parti, quand même... » (p. 325). Les personnages historiques centraux deviennent
donc tous des clichés en paroles sous la plume de Carrère, tandis que son héros, lui,
prend de plus en plus d’épaisseur. Cette posture d’amateur est parfaitement cohérente
avec le postulat de départ, posé en quatrième de couverture : sur la question de savoir
s’il est un héros ou un salaud, « je suspends pour ma part mon jugement ».
Si, donc, Carrère ne donne jamais un jugement définitif sur Limonov en tant qu’acteur
de la grande Histoire -car ce n’est pas son rôle d’écrivain de le faire, et il s’en explique
de manière satisfaisante- cela ne l’empêche pas pour autant d’émettre des jugements
ponctuels sur son personnage. Il n’hésite pas à employer des termes connotés très
négativement, celui de « brun-rouge »20 (p. 351) ou encore, plus classiquement, on l’a
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vu, de « fasciste » (p. 226) pour qualifier Limonov. Ces termes (c’est suffisamment rare
pour être remarqué) ne sont pas ici brandis comme des étendards, mais pesés et
interrogés de manière prudente et intelligente, pour être finalement accolés avec fermeté
au personnage, ou, en tout cas, à une certaine période de la vie de Limonov. C’est avec
les mêmes scrupules que Carrère finit par admettre que Limonov pourrait, sous un
certain angle, et le jugeant sur des faits, ou des témoignages humains, correspondre à
la catégorie d’un « type bien » (p. 442). Ces jugements ne sont jamais faits à l’emportepièce, non plus qu’ils ne seraient exclusifs les uns des autres. Il est en outre intéressant
de voir qu’ils deviennent de plus en plus fréquents alors que l’on avance dans la lecture :
comme si c’était une fois qu’il avait bien campé son personnage, explicité sa démarche,
une fois qu’il s’était introduit lui-même comme personnage de son livre, que Carrère
pouvait finalement se permettre de donner son avis, de l’intérieur, comme on parle d’un
ami proche de manière affectueuse autant que lucide.
...et l’engagement.
Il y a donc une progression du livre, qui va de la posture explicite d’une « suspension de
son jugement » à une implication pleine et entière de l’auteur, qui ne peut s’empêcher,
(et c’est précisément ce que lui reprocherait Galia Ackerman) de faire corps avec son
héros. Cette identification n’a cependant pas pour corollaire inévitable l’aveuglement.
Elle implique une forme d’empathie, mais surtout une volonté de compréhension qui
nous semble salutaire parce qu’elle reste ponctuée de prises de distance : au moment
où Carrère décrit la période la plus sombre de Limonov, à la fondation du Front nationalbolchevik, fondé en 1992 avec le vrai fasciste convaincu qu’est Alexandre Douguine, il
écrit : « Le bunker, Margot Führer... Arrivé à ce point, je ne suis pas certain que mon
lecteur ait réellement envie qu’on lui raconte comme une exaltante épopée les débuts
d’une feuille de chou et d’un parti néofascistes. Je ne suis pas certain d’en avoir envie,
moi non plus. Cependant, c’est plus compliqué que ça. Je suis désolé. Je n’aime pas
cette phrase. Je n’aime pas l’usage qu’en font les esprits subtils. Le malheur est qu’elle
est souvent vraie. En l’occurrence, elle l’est. » (p. 381) Considérer que c’est « plus
compliqué que ça » ne signifie pas justifier tout ce qu’il raconte de son héros, mais
continuer à écrire, aller jusqu’au bout, dire le peu qu’il a pu comprendre de cette vie. La
question que l’on peut se poser, à ce point, n’est donc pas : faut-il condamner Carrère ?
Car à aucun moment ce dernier ne dresse l’éloge de la violence et la haine qui
caractérise le personnage et les positions de Limonov21. La question est plutôt : à quelle
condition une telle entreprise, périlleuse, car partielle dans les buts qu’elle se donne à
atteindre, est-elle réussie ?
Il nous semble que c’est à la condition que l’auteur s’engage pleinement dans son récit,
et ne se contente pas de singer l’objectivité. Comme l’écrit Philippe Lançon, « cette
littérature [qui brouille les frontières entre réalité et fantasme, public et privé, fiction et
non-fiction] n’a de sens, de force, que dans la mesure où l’auteur s’y engage
ouvertement et totalement ; et où il décrit et met en scène, d’une manière ou d’une autre,
les formes prises par cet engagement. (...) De ces récits, de ces romans, naît toujours
un personnage, l’auteur lui-même, dont on suit la descente au fond du puits. Voilà peutêtre le point qui unit techniquement cette littérature : pas de vérité possible sans
présence du corps et du personnage de l’auteur »22. Ces propos s’appliquent
parfaitement aux livres de Carrère : c’est vrai en tout cas de L’Adversaire et
de Limonov. Il choisit de nous montrer un homme qui, pour une raison ou pour une autre,
s’est retrouvé à la lumière du grand jour, regardé et jugé par ses pairs. Leur côté
absolument monstrueux (pour Jean-Pierre Romand) ou juste sulfureux et condamnable
(pour Limonov) semble attirer Carrère, tel un papillon de nuit, conscient, d’ailleurs de ce
travers : « Qu’on pense à moi chaque fois qu’il est question d’un type emmuré toute sa
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vie dans un asile de fou, c’est précisément ce dont je ne veux plus », écrit-il dans Un
roman russe, p. 16. Mais c’est ce qui lui permet d’écrire. Il doit prendre ce détour :
incarner ce qui lui est le plus étranger, ce dont, surtout, il souhaite qu’il
lui demeure étranger, à savoir la folie et la violence. Il n’y a donc pas de complaisance,
mais un équilibre instable qu’il exprime parfois, entre, d’une part, une curiosité raisonnée
pour la vie de ses héros, canalisée par les procédés d’investigation que demande
l’écriture, et d’autre part une intuition très forte que lui aussi, Emmanuel Carrère, aurait
pu « mal tourner ». Il l’imagine dans L’Adversaire, en constatant que le rythme de son
quotidien d’écrivain pourrait tout à fait lui permettre de tenir une vie de mythomane
comparable à celle qu’a mené, pendant dix-huit ans, le personnage de Jean-Pierre
Romand. C’est une intuition comparable qui le mène à constater qu’il « passe [son]
temps à établir de telles hiérarchies, (...) que comme Limonov [il ne peut] pas rencontrer
un de [ses] semblables sans [se] demander plus ou moins consciemment [s’il est] au
dessus ou au dessous de lui et en tirer soulagement ou mortification... » (p. 226). Lui
aussi, en un sens, a « une instance fasciste » en lui, écrit-il plus bas. Et ce livre est aussi
écrit afin de comprendre pourquoi il a eu, finalement, raison de ne pas l’écouter :
Limonov n’est pas, en dernière instance, un modèle pour lui. Il conclura de lui-même
qu’il a eu « une vie de merde, oui. » (p. 484)
Derrière le portrait de Limonov, c’est donc aussi le sien que dresse, en creux, Emmanuel
Carrère, et ce jeu de miroir est justement ce qui permet au lecteur de le suivre, et de
considérer à son tour Limonov comme un double. Limonov nous paraît à cet égard, être
très réussi, d’abord parce qu’il parvient, aujourd’hui, à mener à bien une trajectoire
héroïque, peut-être anti-héroïque par certains moments, mais pas au sens où une
littérature contemporaine tend trop souvent à l’entendre : Limonov n’est pas ce
personnage qui, double d’un auteur neurasthénique, devient le simple réceptacle de ses
angoisses ou de ses petites joies quotidiennes. Il est à la fois le double idéalisé, celui
que l’on a rêvé d’être enfant, le poète et le soldat, et il est dans le même temps le double
abhorré, celui que l’on se félicite, à part soi, de n’être pas devenu. Cette tentation de
l’empathie sans cesse déjouée, cette capacité à faire alterner identification et
distanciation nous paraît faire la force principale de ce livre.
C’est également ce que l’on peut ressentir face à un film comme Soleil trompeur23qui
joue, lui aussi sur deux tableaux : celui de la réalité d’une violence politique continue,
dans le contexte de l’URSS de 1936, en pleins procès de Moscou, et d’autre part une
intimité familiale extrêmement douce. La première scène dit d’emblée cette tension :
l’illustre général Kotov est arraché à sa journée de congé, hors du temps de la guerre et
de la politique, qu’il passe dans une datcha avec sa femme et sa ravissante petite fille
de six ans : il doit empêcher des chars d'assaut de détruire un champ de blé lors
d'exercices militaires. Tout le film est mené à travers ces deux dimensions : le plaisir pris
à vivre un peu de cette intimité d’une longue journée d’août, en compagnie de beaux
personnages tchekhoviens, à goûter le très beau rapport de tendresse d’un père et sa
petite fille, l’admiration touchante que celle-ci a pour son oncle Mitia, poète et musicien...
et d’autre part, la sombre histoire, la grande histoire, que l’on devine, qui oppose ces
deux hommes et s’achèvera en une élimination politique terriblement cruelle et arbitraire.
Parvenir à montrer cette coexistence, dans la vie d’un homme, entre tout ce qui nourrit
sa vie intime, familiale ou amoureuse et son action militaire ou politique, est ce qui fait
l’intérêt, irremplaçable, des ?uvres de fiction qui osent s’atteler à un matériau historique
ou biographique.
Référence
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Le drapeau nazbol consiste, comme le drapeau nazi, en un rond blanc sur fond rouge, la faucille et le marteau
remplaçant cependant la croix gammée.
http://www.youtube.com/watch?v=tH_v6aL1D84
Yasmina Reza, Le Monde des livres, 2 septembre 2011.
Une figure qui intéresse Limonov, cf le titre de son roman publié en français sous le titre Mort des héros
modernes, Paris, Editions du Rocher, 1994.
Prison où il a passé la deuxième partie de sa peine allant de 2001 à 2003 -il avait été inculpé notamment pour
« terrorisme » du fait de ses activités de chef d’un parti d’opposition musclée.
Mais on pourrait répliquer que le phénomène Zelig ressortit à une question typiquement juive : celle de
l’assimilation. Cette histoire, en un sens, ne pouvait arriver qu’au fils d’un acteur de théâtre yiddish !
Le poète russe préfère les grands nègres, Éditions Ramsay et Jean-Jacques Pauvert, Paris, 1980.
Ce mythe se réfère d’ailleurs une réalité historique importante, qui commence seulement à être étudiée dans
toutes ses dimensions. La plupart des travaux existants portent sur les engagements volontaires en faveur de
l’indépendance grecque, dans toute l’Europe et tout au long du XIXe siècle ; un phénomène massif, qui faisait
partie d’un mouvement d’intérêt et de soutien plus global, le « philhéllènisme ». Un de ses représentants les plus
fameux fut le poète anglais Lord Byron, mort en 1824 sur le front grec de Missolonghi.
Faisons nous bien comprendre sur ce point : Limonov, en dépit du chef d’accusation n°205
(« terrorisme »), porté contre lui par le régime de Poutine en 2001, n’a pas grand chose à voir avec Ben Laden,
bien qu’on le surnomme ainsi dans sa prison de Saratov, depuis le 11 septembre. À la connaissance de Carrère,
en tout cas, aucun de ses actes politiques, non plus que ceux commis par les partisans de son organisation des
« nazbols » (nationaux-bolcheviks) n’a donné la mort à qui que ce soit. Et, ce qui achève de troubler le tableau,
des personnes extrêmement respectables, au sens fort du terme, l’ont assuré de leur soutien : la journaliste
Anna Politovskaïa, ou encore Elena Bonner, veuve de Sakharov et importante activiste des droits de l’homme.
Ainsi dans l’émission « Répliques » d’Alain Finkielkraut sur Limonov, un antihéros de notre temps avec
Emmanuel Carrère et Pierre Pachet, France Culture, 17 septembre 2011.
Ainsi à la fin de L’Adversaire, Paris, P.O.L. 2000.
Cf en particulier sections 10 et 13 de la Première Dissertation de la Généalogie de la Morale : « Lorsque les
opprimés, les écrasés, les asservis, sous l’emprise de la ruse vindicative de l’impuissance, se mettent à dire :
‘soyons le contraire des méchants, c’est-à-dire bons ! Est bon quiconque fait violence à personne, quiconque
n’offense, ni n’attaque, n’use pas de représailles et laisse à Dieu le soin de la vengeance, quiconque se tient
caché comme nous, évite la rencontre du mal et du reste attend peu de chose de la vie, comme nous, les patients,
les humbles et les justes.’ » Généalogie de la Morale, Frédéric Nietzsche, traduit par Henri Albert, Paris, Mercure
de France, 1900. I, 13, p. 66.
Comme dans les premières pages du Poète russe préfère les grands nègres, op. cit.
Spécialiste de la Russie, elle est notamment connue pour son ouvrage L’Empire éclaté, paru en 1978, où elle
prévoyait la fin de l’URSS, par un éclatement qui allait résulter, selon elle, de la forte natalité des républiques
musulmanes d'Asie centrale - prédiction qui s'est révélée en partie fausse.
Emmanuel Carrère, Un roman russe, Paris, P.O.L., 2001.
Cf Emmanuel Carrère, « Le dernier des Possédés », Revue XXI, hiver 2008, pp. 44-45.
Comme le remarquait Alexandre Gefen dans « Au pluriel du singulier : la fiction biographique », Critique, JuinJuillet 2012, pp. 565-575.
Galia Ackerman, « Le Limonov d’Emmanuel Carrère », Esprit, février 2012, p. 152.
Ibid, p. 154.
Le terme de « brun-rouge », ou « rouge-brun » se fait entendre à partir des années 1990, pour désigner ces
mouvances mêlant des valeurs d’extrême droite, à tendance nationaliste ou fasciste, et des valeurs issues de
l’extrême gauche communiste. Leur importance commence, selon le journaliste Philippe Val, au tournant des
années 1970. Cf Reviens, Voltaire, ils sont devenus fous, Paris, Grasset, 2008, p. 210. Limonov la prend à son
compte, puisqu’il en juillet 1992, dans un article de L’idiot international, le journal de Jean-Édern Hallier, il salue
« un phénomène intéressant [qui] est en train de se produire en Russie : l’alliance naturelle de l’extrême gauche
et de l’extrême droite, l’alliance des ‘rouges’ avec les ‘bruns’ contre le système anti-humain de production,
contre le système capitaliste. »
Un contre-exemple de cette démarche serait le texte que Richard Millet a consacré à Anders Breivik, quelques
mois après les évènements perpétrés par le terroriste norvégien en juillet 2011. Cf Éloge littéraire d’Anders
Breivik, publié à la suite de Langue fantôme, Paris, Pierre-Guillaume de Roux, 2012, où l’écrivain se dit frappé par
la perfection formelle des actes de Breivik, et leur prête une dimension littéraire.
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Philippe Lançon, « La vérité si elle ment », Libération, 22 février 2013, article suscité par le récent brûlot de
Marcella Iacub, où l’essayiste et juriste livre, dans un récit prétendant à une forme de véridicité, sa liaison avec
Dominique Strauss-Kahn.
22

Nikita Mikhalkov Soleil trompeur, 1994. Un film dont Carrère souligne
d’ailleurs qu’il l’aime beaucoup.
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