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apresentação
Em seu número 7, a Fevereiro traz aos seus leitores um conjunto de artigos teóricos e
de atualidade política que, cada um à sua maneira, dão continuidade ao sentido maior
do projeto da revista: o de aprofundar o pensamento sobre a democracia e seus outros,
de modo a contribuir para a formulação de diagnósticos não reducionistas de nosso
presente histórico, bem como para a construção de alternativas não regressivas para a
esquerda socialista.
Em “O ciclo do totalitarismo e os impasses da esquerda mundial”, Ruy Fausto prossegue
em seu fundamental esforço - tanto teórico-filosófico quanto de acurada análise histórica
- de elucidar o grande enigma político do século XX: o totalitarismo. A estratégia usada
foi a de comparar os dois grandes modelos de totalitarismo de esquerda do século
passado, oriundos das revoluções russa e chinesa. Como resultado, tem-se a
apreensão de um ciclo histórico-político que leva dois importantes países da periferia
capitalista a regimes totalitários de terror, trabalho escravo e genocídio (sobretudo de
camponeses), os quais, por fim, após períodos de distensão, desembocam novamente
em regimes capitalistas, agora industrialmente desenvolvidos, porém pesadamente
autoritários e altamente corruptos. Uma das grandes argúcias do Autor consiste em
demonstrar que o atraso desses países revolucionários ganha maior densidade crítica
quando compreendido nem tanto em sua dimensão econômica, mas sobretudo no que
concerne à inexistência neles de verdadeiras tradições democráticas. Em “O ciclo” nos
é apontado o desconcertante paradoxo de que Outubro de 1917, visto
retrospectivamente, marca não uma vitória do marxismo, mas o início de seu
envelhecimento tanto como teoria política como teoria da história. Com efeito, se na
teoria de Marx há uma brilhante crítica do capitalismo, ela, como R. Fausto nos tem
chamado a atenção, esteve desde o início mal aparelhada para a compreensão do
fenômeno totalitário surgido de revoluções dirigidas por partidos que, ironicamente,
reivindicavam o seu legado. Emblema da limitação da teoria da história marxista foi (e
é ainda...) a espécie de “ortodoxia crítica” a que se pretendeu o movimento trotskista,
presa que sempre esteve a uma visão dual da história, de modo que nunca foi capaz de
tematizar adequadamente a existência de um terceiro termo entre capitalismo e
socialismo, isto é, de uma forma historicamente nova e original de dominação. E não o
fez não apenas por insuficiência teórica, mas também porque, na realidade, sempre foi
muito mais parte do problema do que da solução. Pois, se as limitações do pensamento
de Marx são apontadas, o grande alvo da crítica não é aqui o “marxismo” de Marx, mas
o de Lênin. Responsável por introduzir dentro do marxismo todo o peso antidemocrático
do atraso russo, o leninismo, ao triunfar na Rússia e, depois, também na China, na forma
do maoísmo, serviu de funesto modelo a ser imitado pelos partidos comunistas de todo
o mundo.
Saindo do passado totalitário para os problemas postos pela ofensiva política e teórica
da direita contemporânea, Juliette Grange busca, no artigo “A expressão do
neoconservadorismo em filosofia, ciências humanas e sociais na França”, traduzido por
José Luiz Neves, traçar um mapa da introdução do pensamento neoconservador em
seu país. Descreve como mudanças na cena política francesa a partir dos anos 2000
possibilitaram que um grupo caracterizado mais por sua sensibilidade e solidariedade
políticas do que por constituir uma consistente escola de pensamento assumisse
posições-chave tanto no Estado quanto nas principais instituições culturais e intelectuais
francesas. Unidos por sua oposição ao que seriam os perigos do “hedonismo”,
“individualismo” e “marxismo”, os neoconservadores franceses pugnariam por uma
“nova espiritualidade” como remédio à “perda do sentido” e ao niilismo contemporâneo.
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Entretanto, adverte a autora, o novos reacionários não são meros tradicionalistas, uma
vez que pretendem se legitimar acusando o suposto arcaísmo tanto da “filosofia
continental” quanto da emblemática figura do intelectual progressista francês.
Adornando-se com a retórica da ruptura, pretendem encarnar a justificação teórica e
filosófica da ponte entre o ultra-liberalismo e o conservadorismo moral e religioso.
Quando a crítica perde o gume e se transforma em ideologia? Este é precisamente o
tema do ensaio teórico de Axel Honneth, “Reconhecimento como ideologia”, traduzido
por Ricardo Crissiuma. Aqui, Honneth desenvolve uma densa análise sobre a
possibilidade de a teoria do reconhecimento, “cerne normativo” de inúmeros esforços
políticos de emancipação, sofrer uma captura ideológica, perdendo assim parte de seu
potencial crítico. Através da adesão voluntária dos sujeitos, que experimentariam
incrementos em sua autoestima oriundos de nossa cultura afirmativa de reconhecimento
apenas retórico, isto é, desacompanhado dos necessários procedimentos materiais que
lhe confeririam substancialidade, a ordem social dominante ganharia para si uma nova
camada de legitimação, esvaziando assim demandas socioculturais por reconhecimento
e autonomia, mesmo que estas em sua origem possuíssem o ímpeto da contestação.
Entretanto, a necessidade de pensar as possibilidades de captura ideológica de
impulsos emancipatórios não surgiu hoje. Em seu artigo “A paralisia da crítica e a
democracia como tabu”, Silvio Carneiro nos apresenta elementos para se elaborar uma
concepção marcuseana da democracia, destacando como o pensador frankfurtiano
entendia as utopias enquanto possíveis formas de crítica às limitações das democracias
nas sociedades de capitalismo tardio. Não para negar a democracia, mas para
aprofundá-la, através da elaboração de uma “política do possível”, de modo que se
pudessem romper as amarras impostas pelas sociedades capitalistas e sua “mais
repressão”.
O aprofundamento dos mecanismos ideológicos de repressão, de certa forma, também
é o tema de Mariana Zanata Thibes, em “Vigilância em tempos de internet: o temor da
perda da privacidade e a exposição de si nos meios virtuais”. Em seu artigo, a Autora
nos fornece um vívido quadro das novas possibilidades de controle social abertas pela
tecnologia digital. Após traçar uma breve história da arapongagem, que muito cedo
passa a ser exercida por governos de Estados democráticos contra seus próprios
cidadãos, na forma da espionagem de lideranças de movimentos sociais, de dissidentes
políticos reais ou potenciais e, até mesmo, de populares beneficiados pela assistência
governamental, Mariana explora os condicionantes socioculturais que conferem à atual
vigilância informática grande parte do seu poder. A chave da compreensão do
fenômeno, sustenta-se aqui, não está tanto na tecnologia (embora esta seja
fundamental), mas no chamado “segundo espírito” do capitalismo, este que impõe a
permanente exposição de si como imperativo na busca individual por reconhecimento e
sucesso. No centro da análise está o desmoronamento das tradicionais distinções
burguesas entre as esferas pública e privada, pela qual subjetividades e habilidades
profissionais cada vez mais se confundem através de práticas de contínua autoexposição enquanto performance. Em nossa época de “capitalismo conexionista”, ser e
aparecer imbricam-se como nunca, de modo que a vigilância de todos sobre todos e de
cada um sobre si mesmo passa a ocupar um lugar central como forma de controle e
produção de ajustamento social.
As relações tensas entre capitalismo e democracia sempre se tornam mais agudas em
épocas de crise. No artigo “Nas pegadas da crise”, Cícero Araújo discorre sobre
algumas importantes interpretações da crise capitalista iniciada com o estouro da bolha
imobiliária estadunidense no ano de 2008, de cujos efeitos, como sabemos, o mundo
ainda não se recuperou. Num ensaio que combina exposição legível e fina análise, o
Autor, a um só tempo, informa e faz pensar. Seu comentário estrutura-se na
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contraposição de duas formas muito diferentes de entender a crise. De um lado, o
filme Inside Job, de Charles Ferguson, e o livro All the devils are here: the hidden history
of the financial crisis, dos jornalistas americanos Bethany McLean e Joe Nocera, cujas
estratégias críticas são ancoradas na denúncia - julgada aqui um tanto maniqueísta,
embora necessária -, dos “vícios” e “excessos” do capital financeiro. De outro, as
análises de orientação marxista, que sempre buscaram ressaltar as necessárias
conexões internas entre a produção capitalista e o processo de financeirização do
capital. O interlocutor privilegiado aqui é o geógrafo David Harvey. Cícero expõe muito
bem a inteligência e a riqueza das análises de Harvey, mas também indica o seu ponto
fraco, na medida em que, partindo do fracasso dos sistemas democráticos existentes
em evitar a crise, o autor de “O enigma do capital” pressupõe a total integração da
democracia aos imperativos da acumulação capitalista, o que, sustenta Cícero, limita a
compreensão histórica, bem como as possibilidades de se pensar as alternativas
políticas a partir de um entendimento da originalidade do próprio campo do político.
Essa busca por entender o campo do político em sua originalidade e diversidade
histórica é também o que norteia o artigo “Revolução e contrarrevolução no Oriente
Médio: o ponto de inflexão”, de Fábio Metzger. Desde 2011, os países árabes e/ou
islâmicos do Oriente Médio vivem convulsionados. Da perspectiva ocidental, uma
“primavera árabe”, que prometia democracia e justiça social foi sufocada por um inverno
islamita que, num país-chave como o Egito, produziu (finalmente?) o retorno do regime
mubarakista, mas sem Mubarak. Todo esse processo é detidamente analisado por
Fábio, que enceta aqui uma original visão global do sentido maior dessas
transformações médio-orientais, através da introdução do conceito de regime misto.
Voltando o foco para pensar os dilemas e possibilidades da política democrática no
Brasil, Fevereiro traz como tema de debate o livro “Imobilismo em movimento”, de
Marcos Nobre, que tem sido considerado uma principais tentativas de balanço histórico
e análise teórica das características estruturais, avanços e limites dos governos petistas
feitas até o momento. A resenha de Brasílio Salum, aqui publicada, além de resumir o
núcleo teórico-político do livro com precisão, avança algumas importantes críticas que,
sem dúvida, contribuirão muito para enriquecer e aprofundar um debate tão necessário
quanto urgente das razões subjacentes ao truncamento da democracia brasileira.
Na sessão dedicada ao debate sobre as questões ecológicas, este número de Fevereiro
traz o substancioso, claro e muito bem fundamentado estudo de Luís Marques: “A
regressão ao carvão”. Nele, é desenvolvida uma análise dos motivos econômicos, mas
também políticos, responsáveis pela sombria perspectiva de que, nos anos vindouros,
seja elevada ao primeiro plano, em escala planetária, a mais poluente e ambientalmente
destrutiva de todas as matrizes energéticas. A conclusão é aterradora, pois, como alerta
o Autor, se esta tendência não for politicamente bloqueada (eis aqui novamente o
conflito entre democracia e capitalismo!), “teremos em breve ultrapassado - se já não
ultrapassamos - o limite além do qual ingressamos num terreno cujo declive nos impele
inapelavelmente a um colapso socioambiental de proporções insondáveis”.
Em seção inédita de artes visais, Tiago Mesquita revisita o trajeto artístico de Lygia
Clark, esta artista que foi, talvez, ao lado de Hélio Oiticica, uma das maiores propulsoras
do movimento neoconcretista brasileiro.
A respeito da seção literária, a Fevereiro traz nomes de peso e de suma importância
para a literatura universal: poemas dos alemães Heine e Goethe (tradução Ruy
Fausto), pequenos contos do autor russo Daniil Kharms (apresentação e tradução de
Daniela Mountian) e destaque especial para o Dossiê dedicado ao ialiano Pier Paolo
Pasolini (com apresentação de Alex Calheiros, tradução de Vinícius Nicastro Honesko,
Davi Pessoa, Pedro F. Feise, Maurício Santana Dias e Marina Yajima. Vale a pena
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conferir, nas seções de Kharms e de Pasolini, as ilustrações de Rafael Carneiro e Vitor
Butkus.
Boa leitura!
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Juliette GRANGE
Tradução: José Luiz Bastos NEVES

A expressão do
neoconservadorismo em
Filosofia, Ciências Humanas e
Sociais na França, desde o início
dos anos 2000
Apresentação geral, definições
Esta reunião de textos procura pôr em evidência a unidade doutrinal de um conjunto
que se apresenta como vago e disperso, cobrindo o campo da filosofia e do conjunto
das ciências humanas. Esse conjunto merece ser examinado não apenas em seu
conteúdo mesmo, mas de algum modo também quanto à sua natureza. Ele aparenta
ser uma produção ad hoc de grupos que asseguram sua promoção de início por razões
antes políticas do que pelo surgimento de uma escola de pensamento. A coerência
deve-se essencialmente a uma conexão em rede de um conjunto de domínios (da
teologia à epistemologia, da economia às ciências cognitivas, da ecologia à biologia e à
ética médica). Esse conjunto não é novo, ele se exprime há várias décadas na Europa
(círculos intelectuais ligados ao Vaticano ou à Opus Dei, Lichtenstein, Polônia), nos
Estados Unidos e no mundo inteiro. Na França, ele permaneceu bastante minoritário,
apanágio de grupos e círculos de reflexão com pouca influência sobre a Universidade
ou nos organismos de pesquisa (mesmo se alguns universitários e pesquisadores, a
título individual e de modo não reivindicado, pertencessem a ele). Há alguns anos, e a
favor de mudanças ocorridas na própria vida política francesa, esses grupos até então
discretos
passaram
a
visar
a
uma
tomada
institucional.
Em uma primeira aproximação, podemos dizer que os dois traços marcantes dessa
forma
particular
de
neoconservadorismo
são
os
seguintes:
1) ser a justificação filosófica ou teórica da ponte ideológica entre o ultraliberalismo
econômico e o conservadorismo moral e religioso. Essa associação entre
hipermodernismo econômico e antimodernismo social e familiar recebe uma caução
intelectual por um conjunto de textos diferentes, mas possuindo uma inegável unidade
de intenção ideológica. O neoliberalismo será definido aqui como “arte política de impor
normas, como extensão e disseminação dos valores do mercado sobre a política social
e todas as instituições”.1 O próprio neoconservadorismo, por sua vez, ilustra bem a
contradição do neologismo e é bastante diferente do conservadorismo clássico (como,
por exemplo, o conservadorismo liberal inglês saído de Burke). Sua natureza e seus
modos de expressão são diferentes. Um dos teóricos do neoconservadorismo (Irving
Kristol) precisa que se trata menos de um movimento do que de uma sensibilidade, cuja
expressão se inicia com um grupo de pessoas “pouco numeroso, mais solidário do que
estruturado, suficientemente bem organizado para controlar alguns Think Tanks, esses
grupos de reflexão situadosentre a fundação e a universidade, e para colocar alguns
amigos
de
postos
estratégicos
no governo
e
na
administração”.2
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2) o traslado para a França de um conjunto próspero nos Estados Unidos sob a era de
G. W. Bush.3 Apresentado nas instituições francesas como uma “ruptura” da decalagem
temporal (os Estados Unidos parecem ter passado a outro capítulo de sua história), as
ideias e as palavras de ordem desse conjunto sofrem igualmente uma distorção devida
à especificidade da história e das instituições europeias e francesas. A retórica da
mudança é tanto mais forte quanto sua imposição é mais artificial. Em particular, o papel
da Igreja católica na história política, a relação entre o ensino da filosofia, debate público
e instituições de ensino são muito diferentes na França e nos Estados Unidos.
O modus operandi dessa corrente ideológica não é classicamente político (partido,
expressão pública, órgãos de imprensa ou mídia). Trata-se de converter, sem fazer
alarde, as elites da universidade, do mundo dos negócios e da política. As instituições
filosóficas prestigiosas (ENS, Collège de France, École des Hautes Études en Sciences
Sociales, Sorbonne e CNRS) são particularmente visadas nas ciências humanas e
sociais, mas, igualmente, existem projetos concernentes às ciências ditas “duras”. Em
parte, essa proposta de uma filosofia geral coerente - que é ao mesmo tempo uma teoria
do conhecimento e uma concepção da sociedade em suas relações quanto à crença deve seu sucesso ao esgotamento, no campo intelectual, dos modelos de emancipação
e à fraqueza teórica do pós-modernismo acadêmico. Em parte, ela se impõe porque não
é identificada. É a partir de redes de internet e de círculos intelectuais que ela se
exprime, como ocorre aliás com inúmeras ideias neoconservadoras. Ela tem uma
grande visibilidade e uma grande atividade na internet (cf. glossário de sites e blogs em
anexo).
Alguns traços comuns constituindo a base retórica da expressão francesa do
neoconservadorismo
A estruturação do pensamento neoconservador é polêmica em todas as suas
expressões; ela se veste com uma retórica da ruptura e elabora antíteses (a “perda do
sentido”) dispostas estrategicamente para definir ao contrário sua própria perspectiva.
A “perda do sentido” e dos valores, o relativismo e o materialismo4 (o consumismo, o
comunismo) assombrariam com efeito a Europa e a sociedade francesa.
Um reencantamento impor-se-ia: volta às emoções, ao sentido, à fé, à verdadeira vida
do verdadeiro povo (emudecido pelos intelectuais, pelos professores marxistas,
preguiçosos e nocivos, a laicização forçada das instituições). O povo das periferias
carece de sentido, sua pobreza é antes de tudo espiritual. Os sofrimentos e os
problemas sociais vêm de uma falta da qual são responsáveis o modernismo ateu, o
hedonismo (assimilado ao consumismo), o individualismo (assimilado ao egoísmo), os
fundamentalistas
da
laicidade
e
o
relativismo.
Os filósofos parisienses negadores e niilistas não compreenderiam, afirma a retórica
neoconservadora, que há “fraqueza da alma”, “recalque de Deus” (Allan Bloom, Pierre
Manent), que são eles os conservadores obsoletos, e o liberal-libertarismo é opressivo
(ele conduz até mesmo ao assassinato - de fetos). A religião cristã, a volta às raízes
cristãs da França e da Europa virão a socorro da verdadeira liberdade e da verdadeira
democracia.5
Trata-se de um apelo - clássico no contexto da direita religiosa - aos valores
tradicionais? Não exatamente: a crise do capitalismo é aqui apresentada como uma
crise espiritual. Assim como o neoliberalismo exige que a autoridade do Estado seja
posta a serviço do mercado, o neoconservadorismo exige que ela seja posta igualmente
a
serviço
de
um
retorno
à
ordem
e
aos
valores.
Os arroubos sobre a “crise do sentido” 6 conduzem explicitamente a tocar os sinos da
democracia liberal. O Estado deve impor sua própria reforma à sociedade (o fim da
função de formar o cidadão pelas instituições públicas, da garantia pelo Estado do direito
das
pessoas).
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O ideal neoliberal do modelo da empresa e da rentabilidade imposta ao Estado (no lugar
do serviço público e da solidariedade) combina-se a um comunitarismo. A privatização
mercantil do sistema público de saúde ou de educação permite ao mesmo tempo tanto
o impulso do ensino confessional por exemplo quanto o da lógica do mercado.7
Esse conjunto ideológico não é novo (essa argumentação assombra as sessões de
formação de certos grupos católicos, as obras de João Paulo II, de Think Tanks ou
círculos de reflexão há várias décadas). Ele emergiu lentamente em trabalhos de
intelectuais franceses neoconservadores, em campos disciplinares variados (C. Delsol,
D. Folscheid,
J.
Staune,
Y.
Roucaute).
O fato novo desde aproximadamente o ano 2000 é, na França, que ele serve de base e
ordena subterraneamente um certo número de trabalhos e produções teóricas em
filosofia e ciências humanas. Além disso, não se resume mais a grupos marginais.
Mesmo se essa corrente bem organizada ainda não fez seu coming out, ela se impõe
ou tenta se impor em instituições (CNRS, EHESS, ENS, universidades etc.) com grande
rapidez e determinação, e com tanta maior facilidade quanto menos identificada pelas
pessoas responsáveis por essas instituições.
Como se exprime teoricamente o neoconservadorismo nas ciências humanas e
sociais, e na filosofia?
- Uma filosofia tomista e realista
Trata-se menos de trabalhos dizendo diretamente respeito à filosofia medieval - ainda
que esses trabalhos existam (ver o site Doutor angélico, as traduções de C. Michon,
etc.) - do que de filosofia dita realista, propondo uma compreensão realista da verdade.
No realismo, esta é considerada como independente de todo contexto histórico ou
social. O realista afirma a existência de um senso comum, de um mundo real e de um
único ponto de vista possível sobre esse mundo. “Todo o conteúdo do realismo está,
em germe, na afirmação de que há sentido em se falar de um ponto de vista de Deus”
(Hilary Putnam, Realism with a human face). Haveria uma espécie de natureza última
da realidade e nosso acesso a essa última não seria apenas função das categorias do
espírito
humano
e
da
linguagem.
O realismo neotomista contemporâneo formula o realismo tomista no contexto da
filosofia da linguagem, modernizando e interpretando a grande doutrina tomista. A
hipótese de uma proximidade de intenção e de estilo entre a filosofia medieval e a
metafísica analítica (que pretende tomar apoio nos trabalhos de Frege, Wittgenstein,
Russel e outros pensadores mais recentes) justifica a expressão de uma doutrina em
que filosofia da linguagem, teoria do conhecimento e epistemologia são estreitamente
misturadas em uma nova forma de apologética. A noção de “razão” adquire então uma
polissemia inegável. Uma das variantes desses trabalhos frequentemente sofisticados
concerne a filosofia da religião e o estatuto teórico da crença (as “razões” de crer).
Um
cognitivismo
sociológico
Esse realismo metafísico neotomista tem prolongamentos no conjunto das ciências
humanas e sociais. Ele se apoia nas ciências cognitivas ou em certos casos teoriza uma
aproximação supostamente cognitiva. Encontramos um bom exemplo dele na obra de
Pierre Livet e Frédéric Nef, Les Êtres sociaux, Hermann, 2009. Encontramos
igualmente, entre outras, interpretações da neuro-teologia e da neuro-economia que
realizam uma aproximação científica e experimental da crença e da escolha racional. O
individualismo metodológico (ou ao menos uma certa leitura dele, a partir dos trabalhos
de R. Boudon), serve geralmente como ponto de partida teórico.
Uma
filosofia
política:
a
lei
natural
e
os
direitos
humanos
A inanidade totalitária (sic) do contratualismo moderno e do conceito de justiça social é
suposta validar o fundamento religioso dos direitos humanos. A igualdade não de
pessoas, mas de culturas (senão de cultos) é argumentada a partir dos teóricos
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americanos do comunitarismo (Mac Intyre). A laicidade “positiva” reconhecerá o papel
civilizacional
das
religiões
no
espaço
cultural
e
político.
Propostas diretamente políticas seguem como consequência: “caráter próprio” das leis
em função das comunidades, “república de proximidade” (essa expressão significa que
as comunidades podem reivindicar instituições ad hoc). Um novo humanismo, que não
conceberia mais a pessoa à maneira moderna, mecânica e abstrata (Jean Staune) deve
servir
de
base
para
essa
nova
filosofia
política.
8
O personalismo ético polonês e uma releitura da moral aristotélica das virtudes, entre
outros, fundam um humanismo particular que naturaliza os critérios morais. Haveria
assim atos (e pessoas) morais e imorais em si, bons ou maus. Existem, pois, valores
universais (fixados em proposições dogmáticas pela autoridade das Igrejas em matéria
moral), e uma elite, dotada de valor substancial, poderia promover esses valores
(ver Qu’est-ce
que
l’Université?
de
Michel
Bastit).
Um direito da pessoa deveria substituir o direito do indivíduo e permitir lutar contra a
instrumentalização materialista (no domínio médico em particular). O sentido e o
respeito da vida (dos comatosos, dos excluídos do direito à vida, dos fetos e deficientes)
fundariam uma nova acepção do direito como religiosamente fundado.
Uma filosofia geral deve ser exprimida e publicada, e constituir a futura base como do
ensino universitário. A I.A.P. de Liechtenstei promove há temos “uma forma temporal e
dinâmica” de uma doutrina eterna. A interdisciplinaridade (Instituto interdisciplinar de
Paris) constitui uma base teórica-teológica mais frequentemente evocada que
desenvolvida.
Essa filosofia comporta, por outro lado, uma releitura completa da história da filosofia
moderna (Descartes, Iluminismo, Kant, o idealismo alemão, Heidegger, a French
theory), que ela designa como “ultrapassada”, “envelhecida”, “arcaica”, e o mesmo diz
a respeito da filosofia tal como é ensinada na França (no liceu ou na universidade). Essa
retórica da novidade promove uma filosofia mais anglo-saxã (analítica, cognitivista,
assim
como
a
filosofia
analítica
da
religião).
Aos autores clássicos da filosofia é aplicada uma grade de leitura e uma metodologia
novas. A partir das Investigações lógicas (a Quinta investigação, em particular) de
Husserl, teoriza-se a tensão da consciência para o objeto e mais ainda “uma maneira
que o objeto tem de se dar no interior da tensão do sujeito”. De fato, trata-se de voltar
às bases subjetivas da filosofia moderna (por exemplo, o espaço e o tempo como juízos
sintéticos a priori do sujeito em Kant, e não propriedades do objeto9 ). A fenomenologia
propõe-se ir “às coisas mesmas” não apenas no campo cognitivo, mas em todas as
dimensões da experiência nas quais o objeto se dá.10 Os valores morais eles mesmos
são igualmente objetos de experiência.
A renovação espiritual e intelectual da Europa teria esse preço. A problemática medieval
das relações entre fé e razão se enriquece então com contribuições vindas da lógica,
da fenomenologia (a intencionalidade) e da filosofia da linguagem. Referências
desconhecidas (mesmo para o filósofo profissional) a filosofias de língua inglesa são
supostas fornecer a prova do caráter inovador dessa filosofia. Debates extremamente
especializados dão lugar a colóquios muito fechados e o neófito tem dificuldades para
apreender as questões envolvidas nessas discussões frequentemente esotéricas, ainda
que deem, por referência constante à lógica, impressão de “sério” e de “cientificidade”.
Por vezes, alusões mais new-look (rock, arte contemporânea) polvilhadas aqui e ali
terminam por dar um toque final mais up to date ao debate.
Cavalos
de
Tróia
e
cúmplices
inocentes
Essa filosofia surpreendente avança muitas vezes mascarada. A retórica da ruptura,
que caracteriza o neoconservadorismo e cujo alicerce é ideológico, fez ninho de modo
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oportunista na França há uma década em um dissenso filosófico que era inicialmente
estranho: trata-se da oposição frontal entre filosofia analítica e filosofia “continental”.
Certos filósofos (como, por exemplo, Jacques Bouveresse), que não têm nada que ver
com o fundamentalismo cristão, veem sua autoridade intelectual instrumentalizada e
suas doutrinas utilizadas como cavalos de Tróia para a promoção daquilo que se
apresenta como um ramo da filosofia analítica (o neotomismo analítico). Em certos
casos, em nome da “ciência” (termo polissêmico que pode designar ao mesmo tempo
tanto as ciências exatas quanto a filosofia ou teologia realista), condena-se o caráter
aproximativo dos filósofos franceses, a não especialização de seu vocabulário e sua
ausência de “rigor”, utilizando no caso trabalhos de Sokal e Bricmont, eles próprios
pouco suspeitos, contudo, de simpatia com relação à intrusão do espiritualismo na
ciência.
E as ciências exatas?
As ciências se ocupam do como, as religiões constituídas do por quê. Essa partilha,
assim como aquela entre fatos e valores, deve ser revista.11 Donde o desenvolvimento
da ideia surpreendente de uma física alternativa tão “produtiva” quanto a física atual,
mas aberta ao “mistério”. Pesquisadores “cristãos” poderão abordar juntas ou
separadamente as questões conjugadas do como e do por quê.
Uma nova “teoria da evolução” exprime-se então nesse suposto encontro entre a razão
científica e a fé católica. A emergência é não mais uma transformação, e sim uma
criação. O “plano inteligente” não é mais um finalismo simples: a ação de Deus tem uma
especificidade. Deus não realiza nada diretamente na evolução, mas ele está na origem
do possível (que ele criou na origem), possível que se atualiza com toda independência
no
curso
da
história
humana.12
O princípio antrópico possui uma vertente embriológica (a emergência da alma no
embrião) e ele é retrabalhado graças ao conceito de “superveniência” (survenance),
assim como graças a uma nova definição do possibilismo e do acaso, que mobilizam
trabalhos pertencentes à lógica modal. Essa doutrina tem consequências práticas (a
interdição do aborto e da contracepção, por exemplo), assim como dimensões
biológicas, lógicas e cosmológicas. Que uma tal teoria da evolução seja desenvolvida
no interior da Igreja, nada mais normal; o que é menos normal é pretender dar uma base
científica e filosófica àquilo que resta, em fim de contas, uma apologética.
- Cientistas cristãos, a filosofia das ciências, ponta de lança da ideologia
neoconservadora
A nova visão do mundo, a convergência entre ciência e religião, “reabre os caminhos do
sentido” (Bernard D’Espagnat). Um “novo paradigma científico” está em marcha:
Jacques Monod, Weinberg ou Crick estão ultrapassados. Uma nova filosofia da ciência
deve combater o “derrotismo epistemológico” (quando um cientista admite que a
questão “por quê” não é aquela à qual ele possa responder) para fazer admitir a ideia
de que os procedimentos do crente e do cientista são muito mais próximas do que as
filosofias de Bachelard ou de Auguste Compte deixariam supor.13
A Natureza é o resultado de um projeto que foi “programado” em todos seus
detalhes: Deus quis assim na origem, no momento da criação. O universo é então uma
expressão coerente, racional, elegante e harmoniosa de uma intenção. Deus não joga
dados, e o mundo não é o resultado, altamente improvável e desprovido de sentido, de
acontecimentos fortuitos (Paul Davies, Charles Townes).
A retórica da inovação
Trata-se aparentemente da proposta de uma volta aos fundamentais (amor e família,
sentido e espiritualidade, valor e trabalho, disciplina e autoridade). Mas o modo de
expressão desse reacionarismo é muito particular: ele não é nem um tradicionalismo
(que gostaria de reabilitar o passado religioso, moral ou cultural), nem um
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conservadorismo no sentido clássico da perenização das instituições existentes. Esse
reacionarismo se veste com uma retórica da ruptura: o retorno aos fundamentais seria
inovador, fruto de uma ruptura. A revolução intelectual, o “novo paradigma” quer-se
outra coisa do que um retorno ao passado. A filosofia e as ciências humanas modernas
ou pós-modernas seriam “ultrapassadas” por aquilo que se expõe como uma ruptura
ativa hipermoderna. Essa retórica tem, entre outras, a virtude de “embaralhar as pistas”,
mas essa dupla postura de um “retorno” (ao sentido) e de um avanço radical permite
fazer, com o mesmo gesto, tábula rasa de toda a cultura, da filosofia e dos valores
emancipadores das formas políticas modernas. Em particular, a filosofia estranhamente
dita “continental” seria caipira e ultrapassada, último vilarejo gaulês. Igualmente, a
sociologia, como ciência “mole”, não teria mais nada a dizer em face do rigor cognitivista
que
esclarece
“cientificamente”
os
comportamentos
humanos.
Essa ruptura se exprime igualmente em termos de “reforma” do management do Estado,
em um estilo neoliberal, ao mesmo tempo que em termos de “retorno”. Nós estamos
aqui muito longe dos discursos da extrema direita populista francesa, e isso inclusive no
estilo adotado: fundações (Templeton, Singer-Polignac), redes internacionais,
Academia de ciências morais e políticas, dinamismo físico e aspecto elegante
dos leaders. Esses “inovadores” praticam o lobbying político escolhido, ou a tomada de
poder almejada (ENS, média, casas editoriais), esperando menos um movimento da
opinião a seu favor (a sociedade francesa é bastante descristianizada) do que uma
tomada de poder efetiva. Esses detratores do Estado visam ocupar funções de Estado
e impor pelo Estado a dupla proposta neoliberal e neoconservadora.
Contra o “Terror democrático”, a guerra justa das ideias é subterrânea. Contudo, podese chegar a impor a verdade pela força (Roucaute). Do mesmo modo que as novas
relações de força internacionais puderam ser pensadas nos Estados Unidos de G. W.
Bush como devendo ser impostas pela “civilização” a seus inimigos, na França o
combate contra os três R (Reforma, Revolução e Maio 68 - que substitui o terceiro termo
da fórmula de Mauras) permitirá superar a crise moral e espiritual, e defender o povo
contra seus opressores (os intelectuais progressistas).14
Conclusão
A cor pastel das ideologias, os títulos enganadores, os sites e organismos de faixada
amável, todos esses jovens e dinâmicos militantes pelo “retorno ao sentido”, as palavras
de liberdade, humanismo, transdisciplinareidade, espiritualidade, os colóquios de lógica
ou de filosofia de ciência, escondem então uma empresa ideológica de envergadura e
com
objetivo
direta
e
precisamente
político.
A expressão filosófica do neoconservadorismo na França não é uma escola de
pensamento à qual pudéssemos nos opor em um debate. A filosofia é a ponta de lança
de uma nebulosa de grupos ativistas e solidários cujo objetivo não é apenas intelectual.
A mais de um título, essa expressão é integrada ao “clubismo” da direita francesa que,
nesses últimos decênios, desejou conquistar o poder intelectual e cultural. Mas ela
apresenta igualmente traços novos, estranhos à história intelectual e institucional
europeia. Ela concerne agora algumas centenas de responsáveis e talvez uma centena
de
milhares
de
simpatizantes.
Estranhos ao republicanismo de direita e às correntes classicamente liberais que
criticaram o keynesianismo graças à Escola de Chicago, esses grupos visam impor uma
concepção neoliberal do Estado e não hesitam em transpor um limite: a praticar um
ataque aos valores e instituições democráticas (colocar em operação o equivalente
francês do Patriot Act, reduzir drasticamente os orçamentos públicos, em particular da
educação). O objetivo é, em um primeiro tempo pela produção de argumentos (sobre a
injustiça da redistribuição, por exemplo), em seguida pelo engajamento das instituições,
de desfazer muito rapidamente as legislações socialmente progressistas criadas desde

www.revistafevereiro.com

14

Revista Fevereiro
POLÍTICA

TEORIA

CULTURA

ISSN 2236-2037

1936 e sobretudo 1945, e depois retomar os avanços do século XIX no domínio da
justiça social. E impor ideias “moralizadoras” por capilaridade (por exemplo, voltar à
questão da separação das Igrejas e do Estado na França, em nome da ideia de uma
Europa
cristã15 ).
Não se trata da promoção de uma ordem totalitária ou fascista, tal como as história a
conheceu, mas de outro modus operandi: “Trata-se, ao contrário, de uma situação
política na qual numerosos elementos fundamentais da democracia representativa e
constitucional foram esvaziadas de sua substância, abandonadas ou curto-circuitadas.
(...) Esses elementos incluem a igual distribuição e proteção das liberdades do cidadão;
a independência mínima da imprensa e das outras mídia (...), um poder judiciário
razoavelmente isolado da esfera política e comercial, a separação da Igreja e do Estado
(...)”.16
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Ruy FAUSTO

O ciclo do totalitarismo e os
impasses da esquerda mundial1
Primeira parte

1. Introdução. Que o ciclo do totalitarismo é mal conhecido pelo “grande público”
de esquerda. A história do totalitarismo; outros ciclos, outras histórias.
Com a plena adesão da China a um capitalismo autoritário, e com o governo autocrático
“não comunista” de Putin termina, pode-se dizer, um ciclo. Um ciclo que conduziu a
China e a Rússia de sociedades oligárquicas com capitalismo incipiente ou sui generis e
grande base agrária, a sociedades de capitalismo selvagem e, consideravelmente,
mafioso. É sobre esse processo que se trata de refletir. Eu o tomo em bloco, em
continuidade, se se quiser, embora, é claro, haja no interior dele rupturas ou
descontinuidades.
De imediato, algumas questões: em que sentido se poderia falar em “ciclo”? E, por outro
lado, seria realmente importante discutir, hoje, a questão do totalitarismo?
Começo pelo segundo ponto. Aparentemente, o problema pertence ao passado - esta
é a opinião de muita gente. De fato, hoje não restam muitos governos totalitários no
mundo. A rigor, um só: a Coréia do Norte. Ela tem os seus defensores (!) mas estes são
provavelmente minoritários. O que sim é problema, e grande problema, no interior da
esquerda, é o autoritarismo, sob forma populista frequentemente. É o autoritarismo e
não o totalitarismo que parece ser o verdadeiro problema, na atualidade. Mas, embora
eu esteja de acordo que é o autoritarismo o problema imediato e presente, ou, antes, é
precisamente por isso que insisto na questão do totalitarismo. Explico-me. Há
autoritarismos, como em primeiro lugar o chinês, que jogam a carta ideológica do
“comunismo”. E o “comunismo” foi no passado, e continua se definindo como, um
totalitarismo. E mesmo lá onde não se permanece fiel, sem mais (formalmente) a uma
ideologia “comunista”, reivindica-se uma conexão histórica e ideológica. Os populismos
autocráticos do nosso tempo reivindicam frequentemente as experiências do que teriam
sido as revoluções russa ou chinesa. Por outro lado, ou por isso mesmo, eles conservam
traços herdados do stalinismo e do maoísmo. Ou, dizendo de outro modo: o totalitarismo
interessa, porque, se ele desapareceu, o seu desaparecimento não foi total. Ele antes se
transmutou em autoritarismo. E a forma transmutada guarda laços com a forma original,
conserva traços dela. Por isso, é preciso, ainda hoje, enfrentar um e outro. Um com o
outro.
Mais
adiante,
vou
precisar
melhor
esse
argumento.
Porque falar em “ciclo”? Poderíamos dizer os seguinte. Os poderes comunistas - pelo
menos o russo - começam com formas que são autoritárias, e depois evoluem
(involuem) para formas totalitárias. Essas formas por sua vez envelhecem ou se
rompem e dão origem a um autoritarismo (que, sem dúvida, não é igual ao que se
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poderia reconhecer no ponto de partida). Mas há uma espécie de ciclo. Há também um
ciclo no sentido de que se parte de sociedades senão capitalistas, pelo menos com
presença capitalista (as sociedades russa e chinesa de ancien régime), e se volta ao
capitalismo,
agora
plena
ou
suficientemente
desenvolvido.
De uma forma mais geral, seria preciso observar: A partir de outubro de 1917,
constituíram-se grande poderes ditos “comunistas”, mas esses poderes de “comunistas”
não tinham (e hoje têm menos ainda) muito mais do que o nome. É como se, a partir de
outubro de 1917, tivesse surgido um descompasso fantástico entre as coisas (as
formações históricas) e o nome das coisas. Os nomes não têm mais muito que ver com
o objeto nomeado. Talvez o melhor exemplo singular desse fenômeno esteja na
expressão “União das Repúblicas Socialistas Soviéticas”. Como escreveram alguns
(não sei quem foi o primeiro a dizer isso, talvez Souvarine) não se tratava nem de
“união”, nem de “república”, nem de “socialista”, nem de “soviética”.... O que seria fácil
mostrar. Assim, como afirmou uma vez Bentham (a propósito de fenômenos históricos
do seus tempo), as coisas se separam dos nomes. Com a agravante, eu diria, de que,
em muitos casos, os nomes já não correspondiam às coisas. Só que os indivíduos - no
caso, os que compõem grande parte da esquerda - continuam acreditando que a
correspondência se conservou, crença que teve e tem as consequências mais
desastrosas. Raciocina-se não na base das coisas, mas dos nomes. É o que acontece
com parte da esquerda europeia, e com uma grande parte, pelo menos, da extremaesquerda
nos
países
emergentes.
Bem entendido, um balanço do totalitarismo (refiro-me sempre ao que chamei de
“totalitarismo igualitarista”, não ao totalitarismo de direita, o nazismo1), deveria ser
completado com um balanço da social-democracia. A situação da esquerda atual só é
compreensível se fizermos a comparação. Eu a fiz, em alguma medida, em outros
textos, indicados mais adiante. Aqui, sem fazer silêncio sobre a social-democracia,
concentro-me no seu outro. Mas não posso deixar de dizer duas palavras sobre a
situação global. Hoje se fala muito no “fim” ou na “decomposição” da social-democracia,
principalmente depois da experiência negativa (até aqui) do governo Hollande. Há ali
efetivamente um mergulho capitulacionista. E na história da social-democracia, há
coisas muito sinistras. Mas: 1) esta história não se reduz a esses desastres, e a
experiência do socialismo nórdico, para falar da sua realização mais bem sucedida,
experiência que, aliás, durou muito tempo, não pode ser liquidada sem mais; 2) not
least, os erros e crime da social-democracia (ou de uma parte dela), têm de ser
comparados com o balanço de horror do “comunismo”. O comunismo conduziu a uma
catástrofe histórica cujo custo para a humanidade, principalmente na pessoa de
camponeses, foi de algumas dezenas de milhões de mortos. Essa história é um livro
fechado para muita gente de extrema-esquerda, inclusive especialistas, particularmente
nos
países
emergentes.
De fato, a primeira coisa a se observar é o quanto esse processo foi e é mal
compreendido, pelo “grande público” de esquerda (e por um certo número de teóricos).
E, aquém da compreensão, o quanto ele é desconhecido. O objeto data de quase cem
anos - ele “nasce” em outubro de 1917 - , e a literatura a respeito, de valor desigual,
sem dúvida, mas na qual se encontram obras de algum ou de muito valor, data mais ou
menos da mesma época. Um ano após outubro, já se publicavam livros ou brochuras
importantes sobre o regime revolucionário russo. Poder-se-ia dizer que essa literatura
é, apesar de tudo, relativamente mal conhecida na Europa; e, com exceção dos textos
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que vão no sentido do que são hoje ortodoxias, como a História da revolução russa de
Trótski, por exemplo, ela é essencialmente desconhecida, em países como o Brasil. A
razão profunda do desconhecimento e dos mal-entendidos em relação a esse grande
pedaço de história é o fato de que, mesmo se muitas vezes de modo mais ou menos
inconsciente, o marxismo continua sendo hegemônico em grandes setores da
intelectualidade dos países emergentes. Ora, ainda que isso possa surpreender alguns,
eu diria que o marxismo está muito mal situado para entender aqueles fenômenos. E
isto, não só porque eles se situam num tempo bem posterior ao da morte de Marx, mas
porque o autor do Capital pouco teorizou o destino de governos pós-revoluções
comunistas, e quando o fez, fez mal. Diria que, por paradoxal que isso possa parecer,
outubro (novembro) de 1917 é uma data decisiva na história do envelhecimento do
marxismo. É que ela assinala o ponto de partida de uma história que o marxismo estava
muito mal preparado para teorizar, diria mais, uma história (futura, eventual) cuja
realidade fora simplesmente denegada por Marx.2 - O ciclo do totalitarismo começa
quando começam também outros ciclos. Coincide em parte com ele, o ciclo do
totalitarismo de direita, e também o da social-democracia. A história do totalitarismo se
imbrica, por outro lado, com uma outra história que emerge mais ou menos no mesmo
momento em que ele nasce, uma história que se poderia chamar de “antropológica”, isto
é, uma história que põe - e não pressupõe apenas - uma relação dos homens com a
natureza, e com o conjunto da espécie humana. A primeira manifestação dessa
emergência é a grande catástrofe que representou a primeira guerra mundial, guerra
que é um elemento decisivo, senão o elemento decisivo, do nascimento das duas
vertentes do totalitarismo.

2. Ilusões e enganos sobre o significado do ciclo.
O ciclo do totalitarismo é mal conhecido (refiro-me sempre ao conhecimento por parte
do “grande público” de esquerda, não ao estado das pesquisas). Pior do que isso, há
uma verdadeira mitologia em torno dele. A primeira coisa é desconstruir, num primeiro
momento, essa mitologia. Resumindo, poder-se-ia dizer o seguinte. O ponto de partida
do ciclo, a insurreição de outubro de 1917 na Rússia, é considerada comumente como
uma revolução proletária. O segundo momento forte é a emergência e depois a vitória
do comunismo chinês. Se se fala em “revolução proletária” a propósito do outubro russo,
supõe-se frequentemente que na China houve uma “revolução camponesa”. Revolução
proletária russa, revolução camponesa - ou proletário-camponesa, o mesmo se diz às
vezes da “revolução russa” - na China. Ora, há razões para duvidar de uma coisa e de
outra. O movimento de outubro foi mais um golpe do que uma revolução, ainda que um
golpe que teve como fundo um proletariado radicalizado e disposto a apoiar (mas a
apoiar em quê?) o partido que promoveu a insurreição.3 Na China - ver os livros de
Lucien Bianco, principalmente, mas também obras mais recentes de outros
historiadores -, tem-se um partido comunista que mobiliza os camponeses; e não só os
instrumentaliza, é verdade, mas consegue “colá-lo” à sua pele. Porém, apesar das
aparências, isso não transforma a revolução chinesa em “revolução camponesa”, como
pretendem a ortodoxia e o senso comum.4 E ela também não foi, evidentemente, uma
“revolução proletária”. Assim, na simples análise dos elementos nucleares do discurso
dominante, surgem dificuldades que afetam a própria definição do objeto. No limite, seria
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preciso entender a sequência como um período de grande mobilização popular, mas em
que o poder passa das mãos de uma elite, para o de outras elites. Pensar assim
significaria acreditar nessa espécie de conspiração da Intelligenzia, que encontramos
descrita em certos autores, como por exemplo, nas obras de Alain Besançon?5Não,
porque, ao contrário do que ocorre em grande medida em Besançon, é preciso ver esse
poder de elites, sobre o fundo de um amplo movimento, movimento no qual ele obtém
uma aparente legitimidade. Besançon pensa frequentemente as sociedades capitalistas
ou oligárquicas como “sociedades normais”, e vê no que ele chama de “ideologia” o
discurso da Intelligenzia fanatizada, uma espécie de patologia política. Que haja delírio,
e mesmo patologia, é pensável, mas não se pode perder de vista o ponto de partida
(mesmo se este não os legitima). O bolchevismo, como em geral os projetos prétotalitários ou totalitários de esquerda, são uma espécie de hybris dos movimentos de
emancipação. Eles nascem em sociedades injustas e se enraízam nas lutas contra essa
injustiça. Isso não os legitima, mas leva a entendê-los melhor, e, entre outras coisas, a
não perder de vista o que eram as sociedades em que eles se desenvolveram, e o que
foi, num país, o conjunto do movimento de contestação. Levando-se isso tudo em conta,
evita-se uma concepção quase conspirativa da história, como a que paira sobre a leitura
da história que faz Besançon. Contra certa opinião conservadora que afirma o contrário,
Barrington Moore Jr escreve, numa passagem do seu livro mais conhecido,6que
sociedades sãs (healthy) são aquelas em que as revoluções são possíveis, ou seja, são
as que comportam um potencial revolucionário (eu diria: revolucionário em sentido
bastante amplo). E seria necessário precisar: a normalidade dessas sociedades se
entende em contraposição ao caráter em alguma medida patológico do poder que nelas
se encastela, e que essas sociedades, enquanto sociedades, combatem. De onde se
concluiria que, se os totalitarismos igualitaristas são patologias - e eles certamente o
são -, trata-se de patologias que exploram, em proveito próprio, lutas legítimas contra
as patologias historicamente existentes.
3. O “atraso histórico”. A “dobra” no tempo e no espaço.
Diz-se com frequência que a dificuldade em pensar o “ciclo do totalitarismo” provém do
fato de que, na base deles, está um evento histórico que, por assim dizer, “não estava
no programa”. A revolução, que deveria acontecer nos países mais avançados, veio a
ocorrer em países mais ou menos atrasados. Daí toda a complicação. De certo modo,
isto é verdade. Mas o argumento simplifica e tem o inconveniente de nos instalar
imediatamente no interior da política de Marx, isto é, de nos fazer supor mais do que o
que seria admissível sem uma rediscussão prévia. É que, ao se falar na “surpresa” que
representou a chamada revolução russa - sabe-se, de resto, que, na sua juventude e,
de forma diferente, na maturidade, Marx considerou a possibilidade de que a revolução
irrompesse por um caminho “anormal” - supõe-se, em geral, que a complicação
vem apenas, ou essencialmente, do relativo atraso (a definir o que isso significa)
daqueles países. Na realidade, o atraso sobredetermina problemas que já estão na ideia
de um poder de classe instalado através de uma revolução. Por outro lado, o argumento
supõe implicitamente que tivemos, na Rússia e na China, revoluções operárias ou
camponesas, o que, já vimos, é difícil afirmar. De fato, temos aí um longo processo que
se faz “pelo caminho do atraso”. Mas o que isso significa precisamente? Que a história
fez um “pli”, que ela se dobrou sobre si mesma e recomeçou do seu passado em vez de
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continuar a partir do seu presente? É uma imagem simplificadora, que poderia ilustrar,
entretanto, o que aconteceu. Quanto ao conteúdo do atraso, digamos desde já, que o
aspecto que mais interessa é a ausência, ou quase ausência, naqueles países de
tradições
democráticas.
Os bolchevistas - como também os menchevistas, cada um à sua maneira - se
preocuparam muito com a questão do atraso histórico. Era o tema essencial das
discussões do Partido Operário Social-Democrata Russo. Os menchevistas achavam
que, por causa do atraso da Rússia, só seria possível, de imediato, uma revolução
democrático-burguesa, a revolução socialista ficaria para mais tarde. Os bolchevistas
puseram em dúvida esse postulado ortodoxo. Lênin e Trótski (que só adere ao
bolchevismo em 1917) tinham cada um uma versão de como enfrentar o atraso histórico,
sem sacrificar - pensavam eles - a revolução socialista. As duas respostas eram
semelhantes, mas não idênticas. O interessante é que as duas mobilizavam o adjetivo
“democrático-burguês” (às vezes sem o “burguês”), mas o “democrático“ aí não
apontava para a democracia tal como se poderia entender. Lênin acreditava que antes
da “ditadura do proletariado” deveria haver uma “ditadura democrática - oxímoro curioso
- dos proletários e dos camponeses”. Esta realizaria as “tarefas (termo sintomático e
também carregado de implicações) democrático-burguesas”. Trótski, valendo-se de
uma expressão que Marx empregara a propósito da Alemanha, país atrasado, por
ocasião da revolução de 1848, dizia - “nuance” em relação à posição de Lênin - que o
proletariado realizaria as “tarefas” democrático-burguesas, e que num movimento
contínuo - é o que representa o adjetivo, na célebre expressão “revolução permanente”,
passaria destas às “tarefas” correspondentes à revolução socialista. A acrescentar que
Trótski punha no fundamento da sua argumentação a ideia de que a Rússia não era
rigorosamente um país atrasado. Ela combinava atraso com grandes avanços: assim,
se e a indústria e o proletariado eram relativamente reduzidos, havia grande
concentração e alguns outros traços modernos. Desse modo, seria resolvida a questão
do atraso da Rússia. Trótski e Lênin não negavam, portanto, o atraso, mas, se o
admitiam, não o faziam à maneira dos mencheviques, porque o reconhecimento, na
variante deles, não implicava na obrigação de postergar a tomada (pelo menos parcial)
do poder pelo proletariado.7 Havia aí, por parte dos dois, mas de cada um à sua
maneira, uma formidável tentativa de acertar o relógio da história russa, cujas
engrenagens de algum modo se imbricariam nos da relojoaria da história mundial.
Através da revolução, a Rússia por-se-ia ao nível da contemporaneidade. E em nenhum
dos dois casos (nem em Lênin, nem em Trótski) tratava-se propriamente de um “salto”.
Previa-se (ou propunha-se), na realidade, uma espécie de aceleração da história,
aceleração que, numa das versões era pensada como contínua, e, na outra, como
escandida em duas etapas, as quais, observe-se bem, não instauravam, entretanto,
verdadeiras rupturas, como no caso das etapas previstas pelo menchevismo (estas
últimas separavam um momento de exclusão do poder e um momento de participação).
Para além das tentativas de justificação a posteriori, essa superação do atraso - pelo
menos, de um ponto de vista crítico - revelou-se ilusória. O bolchevismo pretendia
adiantar o relógio da Rússia, acertando-o pela hora da contemporaneidade a mais
avançada. Na realidade - de um ponto de vista crítico, pelo menos -, a Rússia nunca se
libertou do atraso. Apesar desses programas ou antes, precisamente por causa deles,
a Rússia antes chafurdou e continua chafurdando nele (com o que não se está negando,
é claro, o progresso que teve, no plano técnico e econômico). Quando se constitui o
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momento “stalinista” da história pós-revolucionária, Trótski se lembrará de novo do
atraso russo, e o mobilizará - junto com outras circunstâncias, principalmente a guerra
civil - para explicar o chamado “Thermidor“ stalinista (o paralelo, diga-se de passagem,
é muito grosseiro). Mas se a velha Rússia se exprimia, é claro, em muita coisa do terrível
interregno stalinista, o impacto do atraso histórico vinha de antes. Mesmo se menos
sinistro do que o stalinismo, e sob muitos aspectos diferente dele, era precisamente o
bolchevismo que representava, em primeiro lugar, o anacronismo russo. Aquele partido
cujo chefe admirava tanto a modernidade capitalista, inclusive em algumas das suas
piores formas, e que se pretendia o arauto e demiurgo do que seria uma Rússia moderna
(moderna e - ou antes, porque - revolucionária ), era a melhor expressão da velha
Rússia, com suas tradições de autoritarismo, de centralismo organizatório e de ausência
de (maiores) escrúpulos diante da violência (mesmo se o bolchevismo não era, em
princípio, terrorista). Quando Trótski abandonou uma postura que passou a considerar
como a de um intelectual radical e pôs-se a cantar hinos idílicos à guilhotina e à
revolução como instância absoluta, ele supôs ter liquidado certo arcaísmo do
revolucionário judeu do tipo Martov ou Axelrod, seus ex-mestres, em proveito da
modernidade de uma revolução proletária de um tipo novo, novíssimo mesmo. Na
realidade, sob muitos aspectos, ele deu o pulo inverso. Abandonou um projeto que
herdava o melhor da tradição revolucionária ocidental em proveito da velha Rússia, com
seu legado autoritário (este incluía o jacobinismo, herança ocidental, é claro, mas
herança “arcaica”, porque encarnando a “outra” revolução, como o assinalava
Luxemburgo, e, já, de resto, mediada por seus cultores eslavos). O bolchevismo era e
é um suporte, e, se podemos dizer assim, um “motor” do “atraso” russo. E, como o
bolchevismo veio a ser uma das forças hegemônicas na esquerda mundial, ele apareceu
como o grande promotor, no mundo inteiro, de maneiras de pensar e de agir, que, de
certo modo, mas, simplificando, poderiam ser chamadas de “arcaicas”. Aquela “dobra”
da história a que me referi, aquela virada da história que finalmente faria tábula rasa de
1789, enquanto revolução dos direitos do homem, operou-se através do bolchevismo.
Mais precisamente, operou-se através dele e de seus filhos, deformados sem dúvida,
mas filhos que, apesar de tudo, foram o stalinismo e o maoísmo, sem falar em outros.
Bem entendido, o outro lado - o capitalismo autoritário ou liberal - não foi estranho à
brutalidade, e também foi veículo de horrores. Mas, como se sabe, no final do século
XIX e começo do XX, esses horrores se localizavam principalmente na periferia do
sistema, no mundo colonial. Foi a primeira guerra mundial que os pôs no próprio coração
geográfico do sistema.8Nesse sentido, a dobra não foi apenas temporal, ela foi também
espacial. A história mundial se dobrava no tempo, retornava, de um modo muito sui
generis, é claro, a um aquém dos princípios de 1789, mas, ao mesmo tempo, ela fazia
do ethos da sua periferia o do seu centro, efetuando uma “dobra” também no espaço.
Na gênese do totalitarismo igualitarista, mas também do totalitarismo “inigualitário”, a
guerra, a primeira guerra mundial ocupa, como se sabe, um lugar especial. A “grande
guerra”, catástrofe maior que se destaca na bisher Geschichte, na história até então, da
guerra, é um primeiro episódio da história “antropológica” que emerge no início do
século. O bolchevismo nasce antes dela, mas, sem ela, não teria chegado ao poder.
Além do que, ela reforça certamente os seus traços, em alguma medida o “conforma”
(apesar de que, como foi observado - ou talvez por isso mesmo - os seus dirigentes, ao
contrário da liderança nazista, não tenham participado dela). Martov insiste nesse lado
militar do bolchevismo. Ele é real, embora o bolchevismo tenha-se alçado ao poder
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valendo-se do sentimento geral de recusa da guerra. A Primeira Guerra Mundial tem um
pouco o caráter do desastre produzido pela manipulação inábil de um aprendiz de
feiticeiro. Qualquer que seja a responsabilidade de cada um dos governos, há ali
também um sinistro efeito surpresa do poder de destruição dos novos instrumentos
bélicos, o que entretanto já se anunciava na mortandade relativamente elevada de uma
guerra curta como a de 1870. A “grande guerra” como que dissolveu “todos os valores”,
dissolveu em todo caso certos escrúpulos, vigentes ainda, em certa medida. Na
metrópole europeia, no que concerne às populações civis não beligerantes, e, em geral,
aos direitos dos cidadãos e do homem.9 A partir dela, tudo veio a ser possível.
Diferentemente do bolchevismo, o nazismo nasceu depois da guerra e veio impregnado
por ela, num grau que é, seguramente, maior do que o do bolchevismo. Como entender
a relação entre os dois totalitarismos? Se o bolchevismo remete ao atraso russo, o
nazismo tem certamente a ver, a observação não é nova, com o Sonderweg alemão.
Mas o paralelismo não é preciso, e tem de ser explicitado, senão corrigido. Na
Alemanha, houve uma industrialização tardia, acelerada e impulsionada pelo poder
(vinda “de cima“), que veio a ser paralisada pela derrota na guerra. Essa constelação
de sucesso nacional bloqueado por uma guerra mal-sucedida deve ser um elemento
explicativo de por quê a dissolução dos valores que operaram os horrores da
conflagração mundial gerou, na Alemanha, um totalitarismo de direita. O impulso
dominante foi o da exigência de uma “revanche”. O que exige, primeiro, que tenha
havido glória e sucesso no passado imediato (para que se vise uma “revanche” é preciso
supor que nossa energia foi, e ainda é considerável), e, segundo, que a inversão do
curso vitorioso tenha vindo de um acidente ou de uma manobra traiçoeira - o suposto
golpe de punhal desferido pelas forças de dissolução, nas costas da Alemanha. A
Rússia não teve industrialização tardia muito acelerada, e se, de certo modo, perdeu a
guerra, não a perdeu como a Alemanha. Seu regime autoritário arcaico apodreceu e
abriu o caminho para a esquerda. Aproveitando a incapacidade do governo provisório
em resolver o problema da guerra, o bolchevismo hasteia a bandeira de um radicalismo
que prega “o poder aos sovietes”. Sua vitória foi, entretanto, a morte de toda
representação soviética livre.
4. Ainda sobre o bolchevismo. As teorias sobre o caráter do poder revolucionário, e o
posicionamento da esquerda. Expansão do bolchevismo. Histórias paralelas: URSS e
China.
a. Não vou desenvolver muito, aqui, a questão das diferenças entre marxismo e
leninismo, a qual tratei em outros lugares. Poder-se-ia dizer, em geral, que o marxismo
não corresponde muito rigorosamente nem ao reformismo nem ao leninismo, as duas
correntes que se reclamaram dele. A política de Rosa Luxemburgo, que continuou a ser
muito minoritária depois da morte dela, é provavelmente a que representa de maneira
mais fiel o que poderia ser uma herança do marxismo. No leninismo, temos uma
cristalização da ideia de “ditadura do proletariado”, que, em Marx e Engels, era um
momento (quase equivalente, como assinalou Draper, da “ditatura” em sentido romano),
um vanguardismo que é estranho à concepção “massista” de revolução, que
encontramos em geral em Marx, e um à vontade nos métodos que ultrapassa de longe
o “distanciamento” em relação à moral (que não vai, apesar de tudo, sem certas
exigências e escrúpulos, implícitos ou explícitos) no pensamento de Marx e de Engels.
O bolchevismo se constituíra a partir de dois livros: o Que Fazer? (1902) e Um passo à
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frente, dois atrás (1904), opúsculos que definem a essência dos “majoritários“ (sic): a
teoria que exprime a “ideia” do proletariado nasce fora dele (havia aí uma verdadeira
confissão do segredo do bolchevismo: em última análise, lógica e histórica, sua política
não seria a do proletariado, mas a de uma elite que viria de fora), e a organização do
partido terá como símile a organização hierárquica de uma fábrica. Bem entendido, não
pretendo dizer com isso: 1) nem que não havia discussão, e razoável
democracia interna no partido bolchevique (o fim da democracia interna viria depois,
como que uma resultante da recusa da democracia externa); 2) nem que não houvesse
dentro do partido forças mais democratizantes, e menos vanguardistas; elas existiam,
vejam-se as divergências que apareceram em várias ocasiões, principalmente logo após
a tomada do poder, quando uma parcela importante da direção se recusou a aceitar um
governo de partido único, e se demitiu do Comitê Central (um outro grupo, que coincide
em parte com o primeiro se retirou do governo; na grande maioria dos casos, uns e
outros acabam retomando os seus postos);103) nem que Lenin, subjetivamente,
planejasse, a longo prazo, uma dominação de elites sobre o proletariado.
Subjetivamente, - mesmo alguém como Castoriadis o admitia - é seguro que Lênin, ao
contrário de Stálin, desejava a vitória do proletariado e do comunismo (veja-se como ele
se debate nos seus anos finais - esforço derrisório - para tentar evitar a burocratização
do partido, sem entretanto abrir mão da “ditadura do proletariado”). A NEP (Nova Política
Econômica), adotada em 1921, é um momento sintomático, quando se quer mostrar a
diferença entre leninismo e stalinismo. O poder leninista praticara até então muita
violência contra os camponeses (sem falar no terror, nas cidades, nos primeiros
anos11), mas, diante da resistência camponesa, ele opta por uma política econômica
de compromisso. Mesmo se as condições eram diferentes, não se pode perder de vista
que, diante da resistência camponesa, Stálin preferiu a coletivização forçada e o
genocídio.
A descrição que fiz do bolchevismo é a da sua matriz, matriz que, sem dúvida, só veio
a ser obedecida depois da tomada do poder. Até então, e principalmente em 1917, o
partido bolchevista era alguma coisa consideravelmente diferente do tipo de
organização que sugeriam as duas obras fundadoras. Mas elas definiram o destino do
bolchevismo e, nesse sentido, pode-se e deve-se considerá-las como os grandes textos,
que nos indicam o que foi, e o que ainda é, o modelo político bolchevique, e sua ideia
de revolução.
b. Depois de outubro, e muito cedo, colocou-se o problema de definir o caráter do novo
poder. Bem entendido, para uma certa ortodoxia, que no momento ainda era muito
poderosa, tratar-se-ia de um poder revolucionário que preparava a instauração de uma
sociedade socialista (ou mais exatamente, comunista). Porém, depois da experiência
de alguns meses, com o fechamento dos jornais, a repressão policial, a liquidação
progressiva dos sovietes e, not least, o fechamento brutal, no início de janeiro, da
Assembleia Constituinte, livremente eleita (velha aspiração democrática, afinal
realizada, e que os bolcheviques haviam apoiado desde sempre) - tudo isso antes que
se desencadeasse a guerra civil - começaram a surgir vozes discordantes. Os críticos
do bolchevismo começaram a se pronunciar. Além da crítica clássica de Luxemburgo,
à qual não irei voltar, aparece em 1918 o livro de Kautski, que vê no poder bolchevique
não uma ditadura do proletariado, mas uma ditadura sobre o proletariado. Mais tarde, e
principalmente com a emergência do stalinismo, abre-se na esquerda não stalinista um
verdadeiro debate sobre o caráter do poder “soviético”. E com a vitória de Mao, a
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questão se duplica. Trata-se de saber também o que significa o poder maoísta, vitorioso
em 1949. Interessa-nos aqui tanto a natureza dos diagnósticos sobre a essência desses
poderes, como o provável destino futuro que se lhes imputava. Deixando de lado os
devotos que se extasiavam diante dos sucessos da “ditadura do proletariado”, havia, na
esquerda, pode-se dizer, duas posições fundamentais. De um lado, a teoria trotskista
(“teoria” é um termo pesado demais para o que era uma espécie de doxa otimista,
embora não totalmente arbitrária) que via na URSS um governo “operário” (sic), com o
que, queriam dizer, um governo que “potencialmente” (difícil ser mais preciso) iria na
direção da construção do socialismo, mas que levaria consigo - precisão essencial “deformações burocráticas”. (Anos depois, para caracterizar o regime dos países
satélites, à “deformação” se preferia a “degenerescência”, e, assim, falava-se em
“governos operários degenerados” (sic, sic)). Na esquerda e extrema-esquerda não
trotskistas, não se acreditava no potencial “operário” (isto é, socialista) da URSS; o
poder “soviético” era considerado ou como um “capitalismo de Estado”, ou como um
poder “burocrático autoritário” ou, denominação que acabou tendo grande aceitação,
como um governo “totalitário”. (As forças de direita denunciavam a “ditadura comunista”
ou a “tirania”, ou também o poder “totalitário”). Essas denominações acabaram sendo
mais ou menos aplicadas também ao comunismo chinês. Seria, entretanto, importante
salientar que, se a maior parte da esquerda havia aceito o governo russo pós-outubro
como um verdadeiro governo revolucionário, esse entusiasmo se renovou com relação
ao segundo poder revolucionário, o do PC chinês, desde 1949. O entusiasmo de grande
parte da esquerda ocidental, e de parte da sua intelectualidade, pela “revolução
chinesa”, no momento mesmo em que o PC chinês cometia os seus maiores crimes e
barbaridades, é um fenômeno a ressaltar e a ser sempre estudado e reestudado.
No que se refere às perspectivas do poder revolucionário - pensemos principalmente no
caso russo, que é o primeiro e o fundante -, e à sua “temporalidade”, os trotskistas
achavam que ele não duraria “muito tempo” (pode-se supor que acreditavam numa
duração de algumas décadas). Entre os não-trotskistas, alguns lhe davam um futuro
muito mais amplo, o que, evidentemente, dada a apreciação que faziam do poder
comunista, implicava uma visão bastante pessimista da história. Outros, apesar de
cristalizá-lo numa forma específica, davam-lhe um tempo de vida relativamente curto.
Quanto à natureza do regime que viria depois do fim da “burocracia”, os trotskistas
acreditavam numa “volta ao leninismo” o que, para eles, seria o equivalente de uma
“volta ao marxismo”, como também um retorno a um projeto socialista não deformado
(Foi sempre uma característica da posição trotskista, a de estabelecer uma separação
marcada entre leninismo e stalinismo; na realidade, uma separação existe, mas não
exclui uma continuidade “objetiva”12). Ou então, na alternativa pessimista, a burocracia
voltaria ao capitalismo. Os outros críticos acreditavam em geral que, em algum
momento, e por uma iniciativa vinda “de baixo”, o poder burocrático seria minado e
retornar-se-ia pelo menos a uma situação favorável a um combate em prol de um
socialismo refundado. Antes de discutir quanto e o quê os acontecimentos parecem ter
confirmado dessas teorias e previsões, e quanto e o quê elas parecem desmentir,
reflitamos um pouco sobre a situação das esquerdas - penso também e particularmente
nas esquerdas do “terceiro mundo” - durante aquele interregno. A tomada de posição
não era difícil para os ortodoxos, e, até certo ponto, também não era para os trotskistas:
seria preciso lutar contra o “imperialismo americano” e defender o Estado soviético (no
caso dos trotskistas, a nuance, não tão insignificante, era a de que essa defesa não
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excluía uma crítica bastante aguda do stalinismo). A dificuldade existia para os outros,
para a esquerda não ortodoxa nem trotskista. Ela se apresentava assim: como criticar
o hegemonismo americano sem cair na idealização de um governo que, sob muitos
aspectos, representava uma forma de exploração e opressão pior do que a que
representava o capitalismo liberal-democrático do ocidente? A observar que, para a
esquerda do terceiro mundo, o poder americano era o mais “próximo”, aquele cujo
impacto o terceiro mundo recebia imediatamente, já que se encontrava (penso na
América Latina, principalmente) no interior do campo de dominação dos EUA. Como
escrevi muitas vezes, colocava-se aí uma questão, em última análise lógica - mas, claro,
eminentemente política - a da recusa do princípio do terceiro excluído. Talvez se tenha
aí, nessa recusa, o axioma fundamental de toda política lúcida de esquerda para o nosso
tempo. Esse ponto, continua sendo essencial, hoje, na segunda década do século XXI.
Os grupos de esquerda - na realidade muito minoritários -, que tinham uma atitude
realmente crítica em relação à URSS, resolveram como puderam o problema. Claro que
havia uma respostas para ele, a rigor poder-se-ia mesmo dizer que não havia problema
- as formas de opressão e exploração são múltiplas; a dificuldade vinha do peso das
esquerdas dominantes, trotskistas inclusive, que se recusavam a pensar a possibilidade
de uma terceira posição e a elaborar um discurso correspondente.
Se se puder admitir que chegamos a um quase-final - muito relativo, claro - de um
caminho, isto é, se se supuser, como estou supondo, que, da situação histórica em que
nos encontramos, é possível fazer um balanço suficientemente rigoroso e esclarecedor,
deveríamos fazer as seguintes considerações. Em primeiro lugar sobre a essência
daquele poder revolucionário, ou daqueles poderes revolucionários. À luz de tudo o que
hoje se sabe sobre a história dos regimes chinês e russo - o grande salto para a
frente,13 a revolução cultural,14 a fome camponesa dos anos 1930,15 o grande
Terror,16mais todo o “pequeno” horror que se situa entre esses momentos apoteóticos,
além daquilo que revela a análise dos modos de exploração e de opressão inerentes a
esses regimes - é difícil não dar razão à esquerda e à extrema-esquerda não-trotskistas,
que viam no regime russo e no regime chinês um tipo de poder opressivo e explorador
(além de genocida e terrorista). Um poder que merecia, sem dúvida, uma denominação
especial, e que, em todo caso, de forma alguma deveria ser considerado como sendo
“de transição para o socialismo” (nem como o de um “estado operário deformado”!).
Qual dessas denominações conviria melhor não vou discutir aqui, mas o termo
“totalitarismo” vale, certamente, como também o de “poder burocrático”.
Quanto ao destino desses poderes, que a realidade atual parece revelar, pode-se dizer
que ela não confirma, em geral, as perspectivas de uns e de outros. Mas havia
elementos de verdade em algumas daquelas previsões. Vejamos isso mais de perto. Os
acontecimentos desmentem a perspectiva ortodoxa: a história da China pósrevolucionária e a da Rússia pós-outubro não levou à construção de nenhum tipo de
sociedade socialista (os devotos poderão sempre dizer que houve forças contrárias que
inibiram o processo etc...). Quanto às perspectivas trotskistas, que eram, na alternativa
otimista, a “volta ao leninismo”, e na alternativa pessimista, a “volta ao capitalismo”, a
primeira não se realizou, e, quanto à segunda, se ela se efetivou de algum modo, foi,
como veremos mais de perto, de maneira muito sui generis, e em forma bem mais
complexa do que eles haviam suposto (de resto, na medida em que esta era a alternativa
pessimista, eles, otimistas, que eram, como todos os bons marxistas, nunca apostaram
muito seriamente nessa eventualidade). Entretanto - como observei já há bastante
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tempo -, a ideia de que o regime não duraria muito tempo se confirma. É talvez o único
ponto em que a perspectiva trotskista acerta. Mas isso é pouco, se pensarmos em tudo
o que os acontecimentos desmentem da sua construção em torno dos “Estados
operários deformados ou degenerados”.17 As oposições não-trotskistas pensavam, em
geral, numa sobrevivência mais longa, porém não é claro que todos fizessem disso uma
tese bem precisa. Eles acertaram mais no diagnóstico da essência desses regimes do
que no do seu destino. Como os trotskistas, eles acreditavam, em geral, que a ruptura
viria de um movimento “de baixo”. E não foi o que aconteceu. Foi a partir de cima, como
se o totalitarismo se revelasse inviável, que foi se operando a transformação. Enfim, o
resultado, no seu conteúdo como no seu encaminhamento, foi inesperado e original.
Mas seria preciso explicar melhor até onde se chegou, e como se chegou até aí.
c. Alçando-se ao poder, o bolchevismo não só liquidou muito cedo toda oposição
interna, como começou a se expandir internacionalmente. Ele começa tendo um impacto
que é mais da ordem da imitação, antes de se impor através dos seus emissários. Foi
o que aconteceu no caso da Alemanha, com a revolta espartaquista de janeiro de 1919,
esmagada no sangue, com a revolução húngara dirigida por Bela Kuhn, no mesmo ano,
que dura 133 dias, e com a república soviética da Baviera, que dura um mês, e tem o
mesmo destino.18 A partir daí, o impacto do bolchevismo e da Terceira Internacional
será direto e instrumental. Há qualquer coisa de insólito e de extraordinário nessa
expansão. Não se trata de uma conquista militar, mas também não se tem um análogo
da difusão vitoriosa de uma religião. Há por um lado um poder de Estado, peça essencial
nesse contexto, por outro, o peso de uma ideologia que se beneficia do prestígio de uma
vitória que se supõe seja a da classe, destinada a romper um dia os seus grilhões. Eis
a promessa cumprida, a utopia - ou o primeiro passo, na direção dela - realizada.
Uma vez efetuada a cisão, que carrega consigo, em alguns casos, a maioria do antigo
partido,19 os partidos comunistas irão sendo “formados” pelo partido “soviético”. O caso
chinês é característico. Os enviados da Terceira Internacional20vão amoldando aquela
massa ainda informe de ex-anarquistas e antigos participantes do 4 de maio de
1919.21A adesão foi, aliás, em parte pelo menos, essencialmente “organizatória”. A
adesão ideológica veio depois. Houve, é verdade, fatores internos, mutações na
sociedade chinesa, que teriam facilitado a conversão mas o peso externo, que é na
realidade, duplo, o do sucesso da revolução (porém a violência do processo também
provocou reticências), e, sobretudo, a influência direta, através do trabalho do
representante e enviado, é inegável. No que se refere à fundação do PC Chinês, em
1921, escreve Arif Dirlik, em seu importante The Origins of Chinese
Communism (mesmo se, cada vez que ele tenta um diagnóstico global, o autor hesita
na formulação dessa tese): “Eu creio que as evidências (evidence) de que dispomos
indicam a justeza das suposições da Guerra Fria, de que o partido comunista da China
foi um produto da intervenção direta da Internacional Comunista”.22 “A organização
comunista assumiu amplamente essa rápida coerência (...)por causa dos esforços dos
conselheiros do Komintern. O Komintern não “catalisou” apenas a organização do
comunismo na China. Evidências circunstanciais (circunstancial evidence) indicam que
Voitinsky e seus assistentes participaram diretamente em todas as fases e aspectos da
organização do Partido”.23 Assim, o bolchevismo se propaga de cima para baixo.
Aquele partido que nascera de uma obscura divergência a respeito de certos problemas
de organização, que ainda era muito minoritário no início de 1917, mas que ganha força
aproveitando bem as circunstâncias e se alça ao poder por um movimento habilmente
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preparado, (depois, ele se impõe, na guerra civil), aquele partido, ainda obscuro em
fevereiro de 1917, tornar-se-á rapidamente hegemônico, numa parcela considerável da
esquerda mundial. É nesse sentido, também e principalmente, que há aí uma “dobra”
da história mundial, um verdadeiro Sonderweg do Mundo: o bolchevismo, versão russa
do marxismo, doutrina que é consideravelmente diferente da sua matriz, e que traz
marcas profundas do passado russo, vai ser o modelo de um número importante de
partidos, organizações (mais tarde, governos), e sua ideologia se encarnará nos
movimentos que influenciou, dirigiu ou fez surgir. “O bolchevismo mundial” é o nome de
um pequeno livro de Martov. Assim, a partir dos anos 1920 e 1930, uma ideologia que
traz os estigmas da história russa se tornará uma das correntes políticas dominantes do
mundo contemporâneo, incluindo também o terceiro mundo. E até hoje, principalmente
no mundo dito “emergente”, quando alguém - penso nos intelectuais militantes (para os
outros já não é bem assim) - se declara “marxista”, ele é na maioria dos casos menos
“marxista” do que leninista (às vezes lenino-maoísta, mais frequentemente leninocastrista).
d. Impossível fazer aqui, mesmo resumidamente, a história paralela dos dois
comunismos, o russo e o chinês. Talvez seja possível tentar esquematizar os marcos
dessa história. Há um descompasso cronológico entre elas. Em termos de poder, uma
começa em outubro de 1917, a outra, se considerarmos uma dominação mais ou menos
global, em janeiro ou em outubro de 1949. Se se tratar dos partidos, um deles poderia
ter como data inicial 1902, ano do primeiro “entrevero” bolchevique/menchevique; o
outro é fundado em julho de 1921. O início da crise dos dois poderes (crise que foi, em
grande parte, um evento auspicioso para a luta de emancipação) se dá com a morte do
déspota, respectivamente, em 1953 e em 1976. Stalin estivera no poder durante mais
ou menos 30 anos, e como “guia”, mais ou menos 25. O longo período em que domina
é marcado pela industrialização, que, mesmo se brutal, tem êxito, e pela guerra mundial.
Nesta, Stalin começa cometendo erros que poderiam levar à vitória nazista, depois, ao
inverso de Hitler, teve a boa ideia (os famosos quatro anos de lucidez de Stalin) de dar
certa autonomia aos seus generais. A URSS enfrenta a máquina de guerra hitlerista, e
a derrota, mesmo se optando por um estilo de campanha que comportou um enorme
sacrifício humano. Costuma-se comparar o curso das duas revoluções, ou antes, dos
dois poderes, destacando certos momentos de “radicalização”, que já mencionei: a
grande fome camponesa na URSS, de 1931 a 1933, é comparada aos horrores do
“grande salto para a frente”, na China (1958-1962); o grande Terror stalinista (1937-38)
à Revolução Cultural chinesa (1966-1976). Comparam-se, na realidade, as respectivas
“apoteoses” no horror. (O primeiro par - as duas “fomes” - representa um grande
massacre cujo lugar foi o campo; o segundo, um massacre que não foi centrado no
campo). Somando os mortos dessas quatro catástrofes, não se fica muito longe dos 50
milhões. Mas esse paralelo não é mais do que um ponto de partida. Desde logo, é visível
a diferença entre o “estilo” da revolução cultural, e o Terror. A comparação entre as duas
“fomes” também revela diferenças: embora alguns historiadores o contestem,24 na
stalinista parece ter havido uma verdadeira intenção de punir os camponeses, o que
não ocorreu no caso chinês (isto não é suficiente para apagar ou mesmo atenuar
responsabilidades). É de se observar, desde já, o quanto os camponeses foram as
grandes vítimas dessas revoluções. Sob muitos aspectos, o que tivemos foram grandes
massacres de camponeses. O proletariado sofreu relativamente menos. Kautski já dizia,
no seu livro sobre a ditadura do proletariado, de 1918, que depois da burocracia, a
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classe que tinha mais vantagens com o poder era o proletariado. Disso não se conclui,
de forma alguma, nem Kautski o concluía, é claro, que se tratasse de ditadura do
proletariado. Para ele, apesar de o proletariado ter uma situação relativamente melhor
que a dos camponeses e dos intelectuais, o que se tinha era sim um
ditadura sobre várias classes, inclusive o proletariado. Para efeito da comparação entre
os dois governos, lembremos que, desde muito cedo, houve e há, também na China
(pelo menos houve, até o final da primeira década do século XXI) os famosos “campos
de trabalho”. (Ver a respeito o capítulo que lhe consagra Frank Dikötter no seu livro
sobre o primeiro período revolucionário chinês, indicado em seguida). A convergência
entre os dois regimes é, de qualquer modo, bastante grande, apesar das diferenças.
Talvez se pudesse esquematizar as diferenças, dizendo que, se nos dois casos, temos
um “déspota” e uma burocracia, na URSS o déspota é mais autônomo em relação à
burocracia do que na China. Mesmo se também na China, o déspota não era,
propriamente, instrumento da burocracia, a autonomia de que gozava Stalin era maior.
(Há um fator que pode ter tido influência nisso. A longa guerra civil chinesa. Mao é um
ex-companheiro de armas de um grande número de dirigentes do partido. A guerra civil
russa foi muito mais curta. Stalin forma um grupo a partir dela, mas de consequências
limitadas. Claro, há outros elementos que não examino aqui). Por outro lado, o regime
chinês foi mais populista do que o regime russo. Haja vista, por exemplo, a diferença já
assinalada entre o Terror e a Revolução Cultural. Nesta, o déspota age através de
massas interpostas. Nunca houve coisa semelhante sob Stalin, mesmo se ele fez apelos
a apoiar a denúncia dos “sabotadores” a serviço da Alemanha ou do Japão, no caso do
grande Terror, e, em outras ocasiões também conclamasse o povo a apoiá-lo. Porém,
não devemos limitar a análise desses regimes à consideração dos seus “pontos
máximos”. Importantes, nesse contexto, são os estudos recentes sobre a revolução
chinesa antes do grande salto para a frente. O livro de Frank Dikötter, The Tragedy of
Liberation, a history of chinese revolution, 1945-195725 mostra de maneira convincente
tudo o que havia de mítico na ideia de um primeiro período de paz e de relativa
moderação. Há na realidade uma sucessão de violências (com características
stalinistas, do tipo: quotas de “contrarrevolucionários” a executar etc), de tal modo que
se tem a impressão de que já estavam dados, na época, os elementos que viriam a se
desencadear mais tarde, no Grande Salto e na Revolução Cultural26 . Um outro
resultado - este, visível no outro livro importante de Dikötter, Mao’s Great Famine, the
history of Chine’s most devastating catastrophe 1958-1962, op. cit., é a confusão entre
a fome e a repressão política, ou, antes, o fato de que, mesmo no caso do Grande Salto
para a Frente, a repressão foi em parte diretamente política (porque, indiretamente, a
fome também o foi). Enfim, os trabalhos recentes mostram uma certa homogeneidade
sinistra na política repressiva do poder chinês. Revelam também o grau da violência, e
o número enorme de vítimas (talvez mais de 40 milhões, só para o Grande Salto), o que
relativiza, se ouso dizer, os casos limites internacionais do totalitarismo igualitarista, que
foram o regime de Pol-Pot, e atualmente, o da Coreia do Norte. Tudo o que se tem lá,
já estava presente, em escala (intensiva e extensiva) relativamente menor - mas
não muito menor, nem menor em termos absolutos - nos “melhores” anos do maoísmo
e do stalinismo.

5. Histórias paralelas (China e Rússia): a crise final e o seu resultado.
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Afinal a que resultado se chegou? O sentido geral dele, já conhecemos, é o de que a
Rússia e a China, os poderes revolucionários chineses e russos, evoluíram ou
involuíram para o capitalismo, e um capitalismo em geral selvagem e mafioso. Talvez
mais mafioso do que selvagem na Rússia, mais selvagem do que mafioso na China,
mas isso não é certo. Diferenças há, e, primeiro, em termos de sucesso no plano
puramente econômico e também no do puro poder: a China dá um salto, a Rússia
retrocede. Na China, houve grande, enorme, crescimento econômico, o contrário
ocorreu na Rússia. A China acabou se fortalecendo no plano político, a Rússia se
enfraqueceu. Porém o sucesso ou insucesso econômico e “político” (técnico-político),
não significa que uma ou outra tenham sido “bem (ou mal) sucedidas” do ponto de vista
de uma apreciação crítica, isto é, de um julgamento que tem como fundamento os
interesses da luta emancipatória. As duas coisas podem não andar juntas. Digo isso
principalmente
com
vistas
aos
entusiastas
do
regime
chinês.
Digamos que, no centro da diferença, aparece o fato de que o partido comunista chinês
não explodiu e se manteve no poder, enquanto o partido comunista da União Soviética
perde o poder, explode, e, durante um período, é inclusive posto na ilegalidade.27 Essa
diferença explica muitas coisas (por exemplo, o ritmo das mudanças e o grau de controle
que se exerce sobre elas), mas ela, por sua vez, deve ser explicada. (Do ponto de vista
da luta emancipatória - é preciso ter sempre presente essa perspectiva, frequentemente
mistificada - deve-se dizer, em princípio e mais do que em princípio, que a ruptura do
partido único é um evento mais favorável do que a conservação do partido único; porém,
é claro que se o pluralismo emergente em seguida à ruptura for ilusório, a vantagem
para a luta de emancipação também será mais ou menos ilusória, pelo menos
imediatamente.) Archie Brown, no seu The Rise and Fall of Communism28 observa que,
no PC chinês cogitou-se uma mudança de nome do partido, a qual só não foi adotada,
parece, por medo de que houvesse oposição e divisão, e, com isso, pluralização de
partidos. Isso mostra que o essencial não foi o caráter “comunista” do partido, mas a
sua unicidade. De qualquer modo, no resultado político final, subsiste uma diferença,
embora tênue: na China, há um partido único (e esse partido é o comunista), na Rússia
há mais de um partido (e o partido formalmente no poder não é o comunista), porém, a
pluralidade sob Putin, como, em geral, o peso dos partidos, é cada vez mais formal.
Os dois processos de transição, enquanto tais, divergem mais do que o seu resultado.
No plano econômico, um elemento decisivo é que houve, na Rússia a aplicação de uma
“terapia de choque” imposta pelo FMI (as duas coisas interessam: que houve “choque”,
e que se obedeceu a uma quase-imposição externa) enquanto na China nada disso
ocorreu, embora ela também tenha recorrido a empréstimos. Porque o relativo
gradualismo chinês; e porque a Rússia aceitou as condições do FMI e a China, não? A
sobrevivência ou não do partido único explica isso, em parte, mas, como já disse, ela
mesma tem de ser explicada. Como muitos já disseram, na China houve praticamente
um só líder, Mao, que foi ao mesmo tempo o fundador do sistema e aquele que conduziu
o seu desenvolvimento. Na Rússia, houve um fundador, Lênin, e o “herdeiro” do
fundador, Stalin (aliás, deslegitimado pelo famoso “Testamento”, mas Lênin nomeara ou
aceitara a nomeação do herdeiro como secretário-geral, um ano antes, em 1922). Isso
poderia ter facilitado um resultado contrário ao que ocorreu. Parece mais simples
conservar o regime, se se pode resguardar a figura do fundador e sacrificar a do seu
sucessor; o que, na China, não era possível. Mas, na realidade, a ausência do “foguete
de dois módulos” não teve esse efeito. É como se a unicidade do líder implicasse numa
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ruptura tão grande que ela veio a resguardar a mística do partido. Mao finalmente foi
menos criticado do que Stalin (embora nos dois casos tenha aparecido o recurso às
curiosas porcentagens, do “andou bem a tantos por cento”, “andou mal a tantos por
cento”). O caráter mais populista do regime maoísta em comparação com o stalinista
também deve ter contribuído para que o partido único fosse mais protegido. De fato, o
envolvimento, mesmo se induzido das bases na revolução cultural - um trauma que,
como vimos, às vezes se compara com o grande Terror stalinista - tornou possível,
quando se inverteu o vapor, encontrar um bode expiatório fora do partido. No caso do
Terror stalinista, o envolvimento popular foi limitado e inteiramente orquestrado, o que
obrigava a reconhecer mais claramente a responsabilidade do chefe. Essa imputação
poderia, sem dúvida, preservar o partido, como em parte preservou, mas dado o
envolvimento de muitos quadros no processo repressivo, de qualquer modo protegia
menos o partido do que uma experiência como a da Revolução Cultural chinesa, em
que a “base” e não a direção aparecia (ilusoriamente) como “culpada”. Mas é preciso
acrescentar, contraditoriamente, que o lado “populista” do regime chinês facilitou, sob
um outro aspecto, a luta democrática (embora esse populismo fosse imediatamente o
contrário absoluto da democracia). De fato, sabe-se que uma fração - que deve ser
pequena, entretanto - dos guardas vermelhos evoluiu para a democracia, e se
reencontrou em Tianan’men, fenômeno chinês, que não tem equivalente russo.
Sem pretender explicar isso tudo, pode-se, aparentemente, apontar certas razões que
influenciaram a diversificação dos dois processos. Eu daria bastante peso à questão
nacional, e isso sob dois aspectos, que têm certa conexão interna. Se havia múltiplas
nacionalidades na China,29 lá não se tinha uma situação como a da Rússia, onde a
nação dominante representava apenas a metade da população do país.30 A existência
de uma dualidade que se tornou polar entre a Rússia e a União foi certamente um
elemento importante na ruptura; a ausência dessa dualidade na China contribuiu,
inversamente, para que o processo seguisse um curso diferente, menos explosivo. Para
além desse fator, o da maior unidade - em parte independentemente dele, em parte,
talvez, efeito dele -, aparece o fato de que revolução chinesa de Mao representava - ou
pretendia representar - muito mais do que a revolução russa de Lênin, uma revolução
nacional. Na realidade, a chamada “revolução chinesa”, inclusive na sua fase pós-Mao,
pode aparecer como revolução nacional, enquanto a chamada “revolução russa”, mas
principalmente em sua fase final, apareceu, pelo contrário, como a dissolução de um
império colonial. Bem examinadas as coisas, o segundo aspecto existe também para a
China - potência que oprime o Tibet e a minoria muçulmana, entre outras -, e o primeiro
aspecto ilumina também, em certa medida, a URSS, pelo menos no seu movimento
ascendente. Mas subsiste uma diferença. A revolução chinesa se inscrevia - ou
pretendia se inscrever - na luta secular contra os imperialismos, cuja grande figura havia
sido Sun Yat-Sen.31 Isso deve ter contribuído muito para que o processo fosse menos
centrífugo. E também para certas particularidades do seu encaminhamento.
A Rússia aceita a política do FMI (uma humilhação com a qual a China dificilmente
concordaria). Esta teve como resultado uma verdadeira liquidação econômica da classe
média, um golpe de ordem econômica na “democracia”, em proveito do grande capital.
A condição para que a classe média não fosse liquidada economicamente era a de que
as privatizações precedessem a liberação dos preços e não o contrário.32 É
interessante analisar, nesse contexto, o sentido da intervenção americana, porque não
foi apenas o FMI que impôs a sua política, o governo americano a apoiou. Os EUA,
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democracia capitalista, revela preferir o capitalismo à “democracia” (primeiro, em sentido
econômico, isto é, dispõe-se a sacrificar as classes médias; mais adiante, a democracia
também em sentido diretamente político), ou, mais precisamente, opta pelo grande
capitalismo, contra o pequeno, ou pela economia de mercado sem limites, contra a
economia de mercado, obedecendo a certas regras de jogo. Na realidade, como
assinalam Reddaway e Glinski, a questão não se colocava em termos de capitalismo ou
socialismo, mas de grande capital versus economia de mercado relativamente aberta
ou igualitária.33Deve-se dizer que o FMI e o governo americano - Clinton inclusive jogaram não só contra a democracia (econômica, e depois também política), mas
também contra eles mesmos. No final, Yeltsin entroniza Putin, cuja política foi se
revelando claramente antiamericana e antieuropeia. A liquidação da democracia se
completará, no plano propriamente político, com o fechamento do Congresso por
Yeltsin,
fechamento
que
os
americanos
também
aplaudem.34
Na China, inicialmente não se liquidam economicamente as forças econômicas mais
frágeis. No início, a reforma econômica, ajuda os camponeses35e os pequenos
comerciantes. Mas não se pode idealizar essa reforma, ou o curso que ela toma. Por
vários razões, herança burocrática do passado, diferença crônica de nível econômico
entre o campo e a cidade, nascimento de novas desigualdades, o movimento não evita
o êxodo rural e começa a não produzir mais efeito por volta de 1984.36 De qualquer
forma, é na esteira dessa reforma (e radicalizado também pelas dificuldades do país),
que o movimento estudantil se insurge contra o regime. Mas o movimento é esmagado.
Segue-se um segundo momento da reforma, que beneficia claramente o grande capital
e que deixa os trabalhadores sem proteção. O que ocorreu? Como escrevi
anteriormente, o poder totalitário chinês dava certas garantias aos trabalhadores
urbanos e rurais, em termos de emprego, de saúde, de moradia etc. No que se refere
aos trabalhadores urbanos (no campo, as comunas eram os veículos de “proteção”),
essas garantias valiam só para os trabalhadores empregados, e só para os
trabalhadores das empresas do Estado. Ora, quando a lei de garantia foi promulgada
(1951) “quase 98,6 % da população empregada trabalhava nas SOE (Empresas de
propriedade Estatal)”,37e através de meios “artificiais”, o desemprego era exceção. A
situação se altera com o curso que tomam as reformas, a partir dos anos 1980. A grande
maioria das firmas deixa de pertencer ao Estado, de tal sorte que “82% da população
trabalhadora da China” fica fora daquela “seguridade social, e da rede da
previdência”,38 sem falar no crescimento da massa de desempregados. Assim, por
caminhos diferentes, chegamos, mutatis mutandis, a resultados semelhantes. Mas
mesmo os caminhos não foram tão diferentes. Nos dois casos, houve “repressão
econômica“, e repressão política. Repressão econômica: reforma russa modelo FMI,
segunda vaga da reforma chinesa. Repressão política: liquidação física do movimento
de Tiananmen, fechamento do parlamento por Yeltsin (e depois, regime policialesco de
Putin).
Assim, os dois regimes tomam o caminho do capitalismo, mas não exatamente o da
democracia. Entretanto, eles pareciam se aproximar dela. E de fato, houve mudanças
políticas importantes. Por exemplo, hoje, chineses e russos podem sair dos seus
respectivos países (isto é, se tiverem recursos, e se não estiverem implicados demais
nos movimentos de resistência). Só que, se houve passagem, não foi a esperada
passagem do totalitarismo à democracia a que ocorreu, mas sim a do totalitarismo ao
autoritarismo.39E é nesse sentido que a questão do totalitarismo continua sendo atual.
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Repito: se hoje o totalitarismo em sua forma pura só subsiste praticamente num caso, o
da Coreia do Norte, ele continua a interessar porque a sua morte não foi um
desaparecimento puro e simples, mas uma transmutação (em termos filosóficos, seria
algo que fica entre um desaparecimento + gênese, e uma simples alteração).O
totalitarismo se transmutou em autoritarismo, um autoritarismo de um novo tipo:
autoritarismo capitalista, e com ideologia “comunista” no caso da China; autoritarismo
capitalista, com ideologia rouge-brune, comunista-fascista, no caso da Rússia. Esse
autoritarismo guarda as marcas do totalitarismo de que se origina, e embora não se
confunda com ele, o estudo do primeiro não pode prescindir da análise do último. O
resultado, aqui e ali, é, assim, um capitalismo autoritário. Mas qual o destino desse
capitalismo autoritário? Faço aqui uma pausa para repensar ainda uma vez o que
significa todo esse processo, e em que sentido ele obriga a modificar alguns dos
pressupostos clássicos da esquerda, ou pelo menos da sua teoria hegemônica. Volto
mais adiante àquele resultado, o novo capitalismo autoritário.
fim da primeira parte (a segunda parte será publicada no próximo número de Fevereiro).

Referências
Agradeço a Cicero Araujo pelas observações críticas muito importantes que fez à primeira versão deste texto.
Incorporei praticamente todas. Sem responsabilidade.
Neste texto, trato essencialmente do totalitarismo que chamei em outro lugar de “totalitarismo igualitarista”
(igualitarista e não igualitário), o chamado “totalitarismo de esquerda”, que se distingue do “totalitarismo
‘inigualitário’”, o da direita, que é o nazismo. Para simplificar, escrevo muitas vezes apenas “totalitarismo” em
lugar de “totalitarismo igualitarista”. Assinalarei ao leitor, quando me referir ao totalitarismo em geral, ou ao
outro totalitarismo.
Nada mais característico a respeito do que o texto em que Marx critica Bakunin, a propósito da preocupação
deste com o destino de um Estado pós-revolucionário. Marx não vê problema: num governo revolucionário, os
indivíduos que assumissem funções administrativas seriam sempre controlados pelos trabalhadores, sua posição
seria semelhante a “de um manager numa fábrica [organizada em] cooperativa de trabalhadores” (Marx, Werke,
v. 18, p. 635, ver o meu A esquerda difícil, Perspectiva, 2007 p. 237). Não mais do que isso. Marx afirma - o que
é uma maneira de liquidar a discussão - que estaríamos diante de uma situação em que “(...) o proletariado (...)
obteve força e organização suficiente para utilizar meios de coerção universais contra [as classes privilegiadas]
(...)” (Marx, id, 634)). Bakunin precisa que só uma minoria poderia exercer o poder e não “o conjunto do
proletariado”. Porém, essa minoria, continua Bakunin, assumindo um momento o que poderia ser um argumento
do adversário (na realidade, Marx quer evitar toda ideia de vontade ou de representação popular, refugiandose no modelo problemático da “vontade efetiva da Cooperativa” (Kooperativ)), seria “constituída de operários”.
Argumento que Bakunin comenta, excelentemente: “Sim, com licença, [seria constituída] por extrabalhadores(grifo de RF), os quais entretanto, no momento em que se tornaram apenas representantes ou
governantes do povo, deixaram de ser trabalhadores (grifo de Bakunin)“ (ver Marx, ib., p. 635). Sem idealizar a
figura de Bakunin, cuja teoria política tem aspectos desastrosos, é indiscutível que ele é muito mais realista do
que Marx no que se refere à reflexão sobre o destino incerto dos governos pós-revolucionários. Marx se refugia
em uma espécie de “robinsonada” otimista e ilusória.
Como assinalei em outro lugar (ver “Em torno da insurreição de 1917 e dos seis primeiros anos do poder
bolchevista”, revista Fevereiro, números 2 e 3, dezembro 2010, junho 2011), com base no trabalho da história
crítica do movimento de outubro (ver, a respeito, principalmente Orlando Figes, A People’s Tragedy, the russian
revolution 1891-1924, Londres, Pimlico, 1996, trad. portuguesa de Valéria Rodrigues, A tragédia de um povo, a
revolução russa 1891-1924, Rio de Janeiro - São Paulo, Editora Record, 1999); e os livros e artigos de Nicolas
Werth), - a ideia de que o movimento de outubro (novembro) de 1917 na Rússia foi uma “revolução proletária”,
é problemática. Há primeiro um problema com o número dos participantes efetivos dessa “revolução proletária”.
Dir-se-á que o argumento é frágil, que o número não importa, e que é necessário definir “revolução”. Entretanto,
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sem me limitar a esse argumento, creio que ele interessa, se partirmos não da discussão da simples tese de que
outubro foi uma revolução, mas da discussão da tese mais precisa, e ultra consagrada, a de que foi uma
revolução proletária. É que aí já aparece o fenômeno do “substituísmo” do proletariado. Uma minoria, uma
pequena minoria de gente ligada a um partido, opera uma espécie de golpe de Estado, rebatizado “revolução
proletária”. Na realidade, só uma parcela minúscula do proletariado russo de Petrogrado (uns 15 ou 20 mil,
talvez, em perto de 400 mil; para esse último dado, ver Robert B. Mackean, St Petesburg Between The
Revolutions, workers and revolutionaries, june 1907-february 1917, New Haven e Londres, Yale Un. Press, 1990
p. 327, 328).) interveio nele, e a participação total que nele tiveram as “massas” de Petrogrado, em geral, é
também pequena (uns 25 cinco ou 30 mil ao todo, segundo Trotski, para uma população global de soldados e
operários de ordem de 500 ou 600 mil, ver Figes, op. cit., p. 493) (Se considerarmos a porcentagem dos operários
de todos o país, que participaram da insurreição em todas as cidades em que ocorreu algum movimento, teremos
um resultado ainda mais esmagador). Para que se tenha um elemento de comparação, em fevereiro, 200 mil
operários saíram às ruas de Petrogrado. Sem dúvida, é verdade que, a partir de junho/julho de 1917, os
bolcheviques começam a ter grande prestígio entre os proletários, e que, em setembro, eles se tornarão
majoritários no soviete de Petrogrado. Porém esses fatos não significam apoio, por parte do proletariado, a um
movimento que não se limitou a substituir o governo provisório, ultra desmoralizado, por um governo “do soviet”
(o qual representava a vontade popular dominante), mas que leva ao poder um partido único - embora os
socialistas revolucionários de esquerda venham a participar dele por um breve período -, e que muito cedo
liquida, pelo contrário, toda autonomia dos soviets (Werth fala em “quiproquo” de outubro). De resto, o apoio
do proletariado ao bolchevismo não dura mais do que uns poucos meses, as eleições para os soviets locais o
comprovam. Por isso mesmo, o poder bolchevista intervém pela força, por toda parte, impondo os seus
representantes e impedindo a posse dos eleitos, ou pondo em prática medidas similares ou ainda mais brutais.
(Ver a esse respeito, principalmente o livro de Vladimir N. Brovkin, The Mensheviks after october, socialist
opposition and the rise of the bolshevik dictatorship, Ithaca e Londres, Cornell University Press, 1991 (1987)).
“(...) são os comunistas, na origem uma elite exterior ao campesinato, que conceberam, fomentaram e
conduziram essa revolução. Que eles a tenham feito triunfar com a ajuda do campesinato não faz da revolução
chinesa uma revolução camponesa. Os camponeses participaram de uma revolução empreendida e dirigida por
outros, o que pouco a pouco modificou suas concepções e seu comportamento (...)” (Lucien Bianco [com a
colaboração de Hua Chang-Ming], Jacqueries et Révolution dans la Chine du XXe Siècle, Paris, Éditions de la
Martinière, 2005, p.454, grifo de RF).Ver também, do mesmo autor, La Révolution Fourvoyée, parcours dans la
Chine du XXe siècle, préface de Marie-Claire Bergère, présentation de Michel Bonnin, Paris, Éditions de l‘Aube,
2010. No prefácio da sinóloga Marie-Claire Bergère, pode-se ler: “A revolução chinesa é realmente uma
revolução camponesa, os camponeses foram os seus principais atores e os grandes beneficiários como repetiu
frequentemente a história oficial? Essas questões preocuparam Lucien Bianco desde o início das suas pesquisas
e a resposta - negativa - que ele lhe dá se encontra na sua obra Jacqueries et révolution (....)” (M-C. Bergère, in
Bianco, La Révolution Fourvoyée, op. cit., p. 14, grifo de RF). Trato mais extensamente desse problema num texto,
ainda inédito, “O movimento que levou os comunistas chineses ao poder foi uma revolução camponesa?” (2008).
Ver Alain Besançon, Les Origines intellectuelles du léninisme, Paris, Gallimard, 1996 (1977).
Ver Barrington Moore Jr, Social Origins of Dictatorship and Democracy, Boston, Beacon Press, 1966, p. 457-458,
n. 3.Les Origines sociales de la Dictature et de la démocratie, trad. francesa de Pierre Clinquart, Paris, La
Découverte/ Maspero, 1983, p. 365, n. 3.
Claro que, nisso tudo, o significado propriamente político era essencial: “proletariado” remetia ao partido,
considerado como seu representante.
“Mesmo hoje, é quase impossível descrever o que efetivamente aconteceu na Europa em 4 de agosto de 1914.
Os dias que precedem a primeira Guerra Mundial, e os que a sucedem, estão separados não como o fim de uma
antiga época (period) e o começo de uma nova, mas como o dia que precedeu e o dia que sucedeu à explosão
(...) (...) Antes que a política totalitária atacasse de forma consciente, e em parte destruísse a própria estrutura
da civilização europeia, a explosão de 1914 e suas graves consequências [em termos de] instabilidade abalaram
suficientemente a fachada do sistema político da Europa, pondo a nu a sua estrutura (frame) secreta”, Hannah
Arendt, The Origins of Totalitarism, San Diego, New York, Londres, 1967 (1951), p. 267, grifos de RF. Interessanos aqui, principalmente, os efeitos que teve a guerra sobre a ideia de “direitos do homem”, e a leitura que
Arendt faz desse fenômeno. No mesmo contexto, referindo-se aos refugiados, Arendt escreve “que, uma vez
privados dos seus direitos humanos (human rights)”, eles eram “sem direitos (rightless)”, e o título do capítulo
em que se insere toda essa passagem é “o declínio do Estado-Nação e o fim (end) dos direitos do homem”, tema
de que ela trata ex-professo, no tópico “as perplexidades (perplexities) dos direitos dos homens”. Certos autores
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que professam algo assim como uma filosofia anti-humanista tentaram levar água para o seu moinho a partir
dessas considerações de Arendt sobre os direitos do homem. Tal recuperação é, no melhor dos casos, um malentendido. Arendt trata da fragilidade desses direitos na situação do após-guerra. Mas falar da fragilidade de um
direito não é contestá-lo e pode significar até o contrário. (Do mesmo modo, utiliza-se às vezes a fragilidade da
democracia na república de Weimar, para contestar todo projeto democrático, quando o antidemocratismo da
direita, mas também, mesmo se de outro modo, o da esquerda, estão precisamente entre as causas importantes
da derrocada daquela república). Que não há no texto de Arendt uma crítica dos direitos do homem, em todo
caso, certamente, que, não há nesses textos nenhuma crítica anti-humanista, dos direitos do homem, fica claro
pela leitura de certas passagens, como a seguinte: “(...) esse tipo de propaganda factual [Arendt se refere à
política inicial de expulsão dos judeus que visava alimentar o preconceito antisemita nos países vizinhos. RF]
funcionava melhor do que a retórica de Goebbels, não só porque instaurava os judeus como a borra da terra,
mas também porque a inacreditável má condição (plight) de um grupo crescente de inocentes, era como que a
demonstração prática [da validade] das afirmações cínicas dos movimentos totalitários de que algo como direitos
humanos inalienáveis não existe, e de que as afirmações em contrário das democracias eram simples
preconceitos, hipocrisia e covardia diante da cruel majestade do mundo novo” (Hannah Arendt, The Origins of
Totalitarism, op. cit., p. 269, grifos de RF). A frase com que se encerra essa passagem vai na mesma direção:
trata-se de um juízo sobre aquilo a que de fato foram reduzidos os direitos do homem, não um juízo sobre a sua
legitimidade.

O socialismo “reformista” que, em parte, se compromete com a guerra teve de enfrentar uma contradição. Ele
que propunha exclusivamente meios políticos pacíficos de luta, de repente viu-se apoiando uma guerra de uma
violência inédita. O Trotski pré-bolchevique, adversário do reformismo, aponta com agudez e certa ironia a
contradição. Bernstein apoia a guerra no primeiro momento, mas depois, impressionado com os seus horrores,
muda de posição.
Ver a respeito, onde se encontram também indicações bibliográficas, o meu texto “Em torno da insurreição de
1917 e dos seis primeiros meses do poder bolchevista“, art. cit. E além do livro de Figes, já referido, ver
principalmente o clássico The origin of The Communist Autocracy, political opposition in the soviet state, first
phase 1917-1933 de Leonard Schapiro, Londres, The London School of Economics and Political Science (Un. of
London), G. Bell and Sons, Ltd, 1955. Sobre o partido bolchevique e suas mutações, ver Robert Service, Bolshevik
Party in Revolution, a study in organisational change, 1917-1923, Londres e Basingstoke, 1979.
Sobre o terror nesse período, ver Jacques Baynac, em colaboração com Alexandre Skirda e Charles Urjewicz, La
Terreur sous Lénine, Paris, Le Sagittaire, 1975; e Serguei Melgounov, La Terreur Rouge en Russie, 19181924, traduzido do russo por Wilfrid Lerat, revisto e corrigido por Antoinette Roubichon-Stretz, prefácio de
Georges Sokoloff,Paris, Éditions des Syrtes, 2004 (1927).
Insisto que “objetiva”. De forma alguma dever-se-ia concluir do presente texto, que, para mim, Lênin e Stalin,
e, menos ainda, Trotski e Stalin, tenham sido, como indivíduos, “vinhos da mesma pipa”. Eles foram quase
opostos. A esse respeito, convém reler as páginas que o historiador trotskista Pierre Broué, consagra, no
seu Trotsky (Paris, Fayard, 1988), à luta dramática de Trótski contra o stalinismo internacional mais a extremadireita, nos anos 1930. E entretanto, não se pode deixar de concluir não só que o antidemocratismo radical que
professava o leninismo preparou o campo para o stalinismo, como, mais do que isso, que o leninismo foi o
primeiro a pôr em prática alguns dos piores métodos da era stalinista.
Sobre o “Grande Salto para frente”, ver o livro de Frank Dikötter Mao’s Great Famine, the history of China’s
most devastating catastrophe, 1958-1962, New York, Walker, 2010. E Yang, Ji Sheng, Stèles, La grande Famine
en Chine, 1958-1961, trad. francesa de Louis Vincenolles e Sylvie Gentil, Paris, Seuil, 2012 (2008) (há também
uma versão inglesa), livro clássico, cujo autor, um jornalista que rompeu com o sistema, é considerado às vezes
o Soljenitsine chinês. Na versão original, o livro tinha mais de mil páginas: a profusão de “histórias” (terríveis) é
tal que, com relação a certos capítulos, o leitor é tentado a reduzir um pouco, mesmo a versão condensada. Mas
a obra é certamente muito importante e F. Dikötter se engana ao subestimar o significado dela, como assinalou
um crítico.
Sobre a revolução Cultural, ver principalmente Roderick Macfarquhar e Michael Schoenhals, Mao’s Last
Revolution, Cambridge (Massachussets) e Londres, 2006.
Sobre a grande fome camponesa ver o livro, já antigo, de Robert Conquest, Sanglantes Moissons, la
collectivisation des terres en URSS, trad. francesa de Claude Seban, 1995 (1986) in Robert Conquest, La Grande
Terreur, les purges staliniennes des années 30, précédé de Sanglantes Moissons, la collectivisation des terres en
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URSS, Paris, Robert Laffont, 1995; também, Nicolas Werth, “Un État contre son peuple” in Stéphane Courtois,
Nicolas Werth, Jean-Louis Panné, Andrej Paczkowski, Karel Bartosek, Jean-Louis Margollin, Le Livre noir du
Communisme, crimes, terreur, répression, Paris, Robert Laffont, 1997. A introdução de Courtois provocou uma
discussão entre os autores do livro. Ver também os trabalhos do historiador italiano A. Graziosi, como The Great
Soviet Peasant War, Ukrainian research Institue, Harvard University, 1996 (indicado por Werth, em “Un État
contra son Peuple“, in op. cit., p. 158, n.1).
Sobre o Grande Terror, ver Robert Conquest, La Grande Terreur, les purges staliniennes des annése 30, edição
revista e aumentada, trad. francesa de Marie-Alyx Revellat e Claude Seban, 1995 (1968), in Robert Conquest La
Grande Terreur, les purges staliniennes des années 30 (précédé de Sanglantes Moissons....), op. cit., 1995;
Nicolas Werth, L’Ivrogne et lal marchande de fleurs, autopsie d’un meurtre de masse 1937-1938, Paris, Tallandier,
2009; e, do mesmo autor, La Terreur et le Désarroi. Staline et son système, Paris, Perrin, 2007; do mesmo
autor, 1936-1938, Les Procès de Moscou, Paris, Éditions Complexes, nova edição revista e aumentada, 2006
(1987).
Mesmo se Trotski falava também em “ditadura totalitária”. Ver a respeito, o Trotksy de Pierre Broué, op. cit., p.
896. Cf. Id, p. 932-933 e 940.
Ver a respeito, Archie Brown, The Rise and Fall of Communism, Londres, The Bodley Head, 2009, p. 79 e 80.
Pelo menos no que se refere à revolução húngara, a oposição entre uma primeira fase, em que a influência é
mais de ordem imitativa do que coercitiva, e de uma segunda em que se trata do contrário, é relativa. Os
bolcheviques se interessam de perto pela revolução húngara. Basta dizer que, entre 21 de março e 1º de Agosto
de 1919, datas extremas da “república soviética”, “nada menos do que 318 mensagens são trocadas entre os
comunistas húngaros - quase invariavemente na pessoa de Bela Kun - e os russos, muitas vezes Lênin e
Tchitcherin” (Miklós Molnar, From Béla Kun to János Kádár, seventy years of hungaian communism, trad. de
Arnold J. Pomerans, N.York/ Oxford/ Munich, Berg, 1990, p. 234, n. 22).
Em geral, as 21 condições da Terceira Internacional foram aceitas só por minorias dos partidos sociais
democratas. Em alguns casos, como o da Noruega ( os socialistas noruegueses voltariam atrás alguns poucos
anos depois), e principalmente o da França (a ruptura se deu no Congresso de Tours, em 1920), o grupo cisionista
pró-terceira internacional, foi majoritário (ver a respeito Donald Sassoon, On Hundred Years of Socialism, the
west european left in te twentieth century, New York, The New Press, 1996, p. 33 e s.). Na Alemanha, já se havia
constituído um partido comunista (no final de 1918, a partir da Liga Espartaquista de Luxemburgo e Liebknecht)
antes do congresso de fundação da terceira Internacional (março de 1919). Por outro lado, a política chauvinista
do partido social democrata produzira uma cisão ainda durante a guerra, com a fundação do Partido Social
Democrata Independente, de que participam tanto o centro kautskista como a extrema-esquerda. Em outubrodezembro de 1920, Zinoviev, enviado especialmente ao congresso dos sociais democratas independentes Martov representava a posição oposta, mas, doente, enviou sua intervenção, que foi lida por um outro -, graças
a uma verdadeira maratona oratória, conseguiu convencer a maioria do partido independente a aderir à terceira
internacional. Fora um pequeno grupo, a minoria voltou ao antigo partido social-democrata (dito “majoritário”,
em oposição ao “independente”). Tratei desses processos de ruptura no meu texto “Para um balanço crítico das
revoluções (e de alguns movimentos de reforma) do século XX [“A esquerda onde está?””“, in A esquerda difícil,
em torno do paradigma e do destino das revoluções do século XX, e alguns outros temas, São Paulo, 2007 (ver
principalmente, em torno da página 226).
Sucessivamente, Voitinsky, Maring (o holandês Sneevliet, futuro dissidente trotskista que viria a ser fuzilado
pelos nazistas) e Borodin.
Grande movimento político que começa com manifestações de protesto contra a decisão da conferência de
Versailles de entregar ao Japão antigas concessões alemãs na China.
Arif Dirlik, The Origins of Chinese Communism, New York e Londres, 1989, p. X.
Id, p. 153. “Voitinsky (...) foi responsável não só por dar início à organização comunista na China, mas ele a
acompanhou (saw) na sua infância, mantendo os comunistas no caminho reto e estreito do bolchevismo. Mais
ainda, a organização comunista, desde mesmo os seus começos ficou sob a direção do Komintern, que fixou o
seu curso através dos anos 20. E, finalmente, foi sob a direção direta do Komintern que o marxismo se enraizou
na China; os marxistas começaram a se distinguir eles próprios dos outros socialistas com os quais haviam
cooperado de perto antes da chegada de Voitinsky” (id., p. 193).
Ver Orlando Figes, The Whisperers, private life in Stalin’s Russia, Londres, Allen Lane, impresso por Penguin
Books, 2007, p. 98.
Londres, New York....., Bloomsbury, 2013.
De resto, a violência não começa com a tomada do poder. Ler em The Tragedy of Liberation... ( op. cit.,
principalmente o cap. 9, p. 174 e s.)a história dos simpatizantes, frequentemente intelectuais, da revolução
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maoísta, que fazem a viagem até Yan’nan, para viver em “região liberada”. Eles iriam encontrar um regime
opressivo, sangrento, que impunha a educação dos intelectuais - da qual fazia parte assistir ou mesmo praticar
atos violentos contra os “inimigos de classe” - e a aceitação de uma ideologia primária, com sacrifício do indivíduo
e
da
sua
obra,
se
fosse
o
caso.
Excurso
teórico
sobre
o
“contrato
totalitário”
O que faltaria - se falta alguma coisa - ao livro muito impressionante de Dikötter? O “lado positivo” da política de
Mao? Ce serait trop dire. “Lado positivo” é uma expressão pesada demais e insinua a existência de pelo menos
um relativo equilíbrio entre dois “lados”. Entretanto, teria sido necessário por também em evidência (o que não
ocorre efetivamente no livro de Dikötter, mesmo se esse aspecto não está inteiramente ausente), o lado
“welfare State” do regime de Mao (Ver a esse respeito, incluindo o tema da célebre “tijela de arroz de aço” - as
garantias em termos de emprego - o livro de Joe C.B. Leung e Richard C. Nann, Authority and Benevolence, social
welfare in China, Hong-Kong, The Chinese University Press, 1995. Um título melhor para o livro, seguindo aliás o
que nele se encontra, seria, sem dúvida, Authoritarianism and Benevolence...).Por surpreendente que isso possa
parecer, à luz do que se sabe através de livros como o do universitário holandês (Dikötter) junto com outras
obras, estas sobre os traços “welfare” do regime maoísta, uma prática hiper-autoritária e, depois, genocida,
coincidia com uma política que promovia, dentro de certos limites, certa proteção social. Mas é precisamente
essa coexistência insólita que caracteriza os Estados totalitários, na sua forma pura. Existe algo assim como um
“contrato social totalitário”, que consiste no seguinte: o Estado oferece um mínimo necessário em termos do
comer e do beber (mais um mínimo de assistência médica e de alojamento), mas em troca disto - mutatis
mutandis, como acontece em algumas das formas não capitalistas - renuncia-se a todos as liberdades sociais e
políticas. A acrescentar, embora isso não valha para todos os governos “comunistas” que o século XX conheceu:
aceita-se a possibilidade de se tornar vítima anônima da fúria genocida do Estado. Isso tudo, evidentemente,
vale só como definição “pura” do totalitarismo. No plano da efetividade, só se tem uma aproximação. Observese o quanto esse modelo, se comparado com a forma “anterior”, isto é, à forma capitalista, instaura uma
história pendular. Ganhar-se-iam garantias que no capitalismo não existem. Mas perdem-se aquelas que ele
outorgava. A partir daqui, há duas coisas a desenvolver: 1) mostrar como e por que esse troca, mesmo se fosse
realizada em forma pura é ilegítima; 2) mostrar a evolução desse modelo, que, mesmo se em forma muito
imperfeita e parcial, ocorreu, em alguma medida, na China (e, de um outro modo, também em parte, na Rússia).
Isto é, mostrar aonde foram parar os dois atos “recíprocos” do contrato totalitário. Algo desse desenvolvimento
aparecerá mais adiante, ainda nessa primeira parte. Eu o retomarei, de forma mais ampla, na segunda parte, a
ser publicada no próximo número de Fevereiro.
Foi Cicero Araujo quem insistiu sobre esse aspecto, depois da leitura da primeira versão deste artigo. Nela, a
diferença entre os destinos dos dois partidos aparecia, mas não com o necessário destaque.
Archie Brown, The Rise and Fall of Communism, op. cit., p. 606.
Segundo Archie Brown, a China reconhece 55 “grupos étnicos” (ver Archie Brown, The Rise and Fall of
Communism, op. cit. p. 317.
Ver Archie Brown, The Rise and Fall of Communism, op. cit., p. 457.
Sobre o conjunto dos atores da revolução chinesa, considerando todo o processo - Sun Yat-Sen, Chang Kai-Shek
e Mao, pesa um forte ressentimento, uma espécie de cicatriz histórica, que é a das humilhações sofridas pela
China, humilhações impostas pelas potências ocidentais. Na Alemanha pré-nazista e nazista, eu observei, o
impulso de revanche é dominante. Deseja uma revanche,e confia nela, só quem tem a memória de vitórias
relativamente recentes; no caso chinês, essas vitórias existiram, mas estavam muito distantes no tempo. O que
não impedirá que, mais tarde, o poder vá explorar a carta da China, país mais avançado do mundo, que só perdeu
a primazia num período curto em torno do século XIX.
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Ver a respeito, Peter Reddaway & e Dmitri Glinski, The Tragedy of Russia’s Reforms, market bolschevismo
against democracy, Washington, D.C., United States Institute of Peace Press, 2001, p. 270, 271, grifos de RF: “(...)
o procedimento de Gaidar [Yegor Gaidar, primeiro ministro e depois ministro da economia, o pai da “terapia de
choque” liberal; o procedimento dele ia a contrapelo de um plano anterior, dito dos 500, RF] destruía as
economias da classe média do dia para a noite, deixando-a sem meios para adquirir o que seria privatizado mais
tarde”. A liberalização dos preços é do início de janeiro de 1992; um plano de privatização é aprovado em junho
do mesmo ano. A distribuição (derrisória, em grande medida) dos “cheques de privatização” começa em outubro
(ver Rémi Peres, Chronologie de la Russie au XXe siècle, Paris, Vuibert, 2000, p. 190 e s.) “Não é dificil enxergar
por que o grupo de Volsky [“o lider do grupo industrial conservador”, RF] tinha um vivo interesse pela sequência
e a lógica das reformas, que Gaidar escolheu: primeiro a liberação dos preços, privatização depois. (...). De
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mesmo espírito que esse “contrato social entre [os membros] da elite, era o programa de privatização de Chubais
[ministro da economia sob Yeltsin, RF] que, em termos práticos, era tão conservador que ele
praticamente excluiu toda substituição dos “top managers” no decorrer da privatização” (id., p. 289, grifos de
RF). - O livro de Reddaway e Glnski foi objeto de várias resenhas, na imprensa internacional, algumas delas
bastante críticas. Frequentemente, pergunta-se sobre a possibilidade objetiva de que a reforma tivesse seguido
outro caminho. Ver por exemplo, Robert Cottrell, “Russia: was there a better way?”, New York Review of
Books,vol. 48, n. 15, 4 de outubro de 2001.Às vezes, caricatura-se o livro (é o caso de um crítico que, creio ser
Walter Laqueur, embora não tenha conseguido localizar a referência), como se a leitura que ele oferece da
reforma russa opusesse o ideal da circulação simples de mercadorias ao da produção capitalista, o que
evidentemente não é o que está no texto.Já uma obra, que é anterior ao livro, mas cita um artigo mais antigo de
Reddaway sobre o mesmo tema, defende teses convergentes: Collision and Collusion, the strange case of
western aid to eastern Europe 1989-1998, (N. York, St. Martin’s Press, 1998), de Janine R. Wedel (ver
principalmente o capítulo 4); obra que o resenhador da NYRB conhece. Quaisquer que sejam as dificuldades para
chegar a um juízo rigoroso a respeito, deve-se dizer que a argumentação de Reddaway e Glinski é pensável no
plano econômico; e, no plano político - contando com a visão retrospectiva de mais de uma década -, ela se
revela mais objetiva do que a dos seus críticos, inclusive na perspectiva que parece sugerir sobre o que deveria
ser a continuação do processo. Putin, o herdeiro consagrado de Yeltsin, apenas desponta no livro dos dois
autores (livro que é de 2001), mas fica bem claro que eles pelo menos não têm nenhuma ilusão em relação ao
atual homem forte da Rússia, o que nem sempre se pode dizer dos seus críticos.
“(...) acreditamos que considerar o colapso econômico soviético em termos de luta entre o capitalismo e o
socialismo impede uma compreensão genuína da tragédia [que constituem] esses acontecimentos. (....)
(...) De fato, a luta real não se travou entre a questão abstrata do capitalismo vs socialismo, mas em torno da
questão de quais forças sociais viriam a ser os protagonistas do desenvolvimento capitalista e que regras de jogo
aplicariam.” ( Reddaway e Glinski, op. cit., p. 268).
Eis como Reddaway e Glinski definem as forças em presença. (Creio que é necessário fazer, aqui, uma longa
citação): “A coalisão democrática que constituía a maioria dos deputados no parlamento russo e nos sovietes
regionais fazia campanha, de modo mais ou menos consistente, em favor da participação da classe média na
transição econômica e especialmente na desnacionalização da indústria. O programa democrático que
sublinhava a necessidade de um campo de forças honesto (a level playing field), no processo de privatização,
teria proposto uma intervenção governamental forte e ativa, de modo a reduzir as desigualdades existentes
entre, por um lado, os cidadãos soviéticos comuns, e, por outro, a nomenklatura dirigente, a máfia comercial, as
companhias do Komsomol que tinham privilégios (privileged), e os managers das firmas industriais. (...) Esta
[última] coalisão era constituída por gente que tinha conseguido acumular fortunas imensas através de meios
ilegais, operando ou nos altos escalões da elite dirigente ou entre os burocratas de nível baixo e os praticantes do
mercado negro. Era para eles que a genuína revolução democrática, que pressupunha a redistribuição da
propriedade, era a ameaça mais imediata. Portanto, não é surpreendente que a ideologia dos “Chicago boys” e
os seus aliados na sociedade soviética (os quais procuravam um cenário oligárquico para a transição para o
mercado) se tornou a ideologia radical da retirada do governo em relação à economia, enquanto a sua estratégia
política veio a ser a do enfraquecimento e descrédito dos soviets e parlamentos democraticamente eleitos”
(Reddaway e Glinski, op. cit., id., grifos de RF.).
Observe-se que têm um papel importante na implementação dessa reforma - de cujo projeto haviam
participado, de resto, certos intelectuais que se reuniam em “salões” autônomos - duas figuras com posições
“críticas” também em matéria política, Hu Yaobang e Zhao Ziyang. O movimento de Tiananmen começa pelas
manifestações em homenagem a Hu que, já afastado da direção, falecera naquela ocasião. Zhao será punido,
por sua vez, pela sua atitude conciliatória em relação aos estudantes, e passará o resto da vida em prisão
domicilar. Ver a respeito, e em geral, sobre os movimentos de resistência, o livro de Jean-Philippe Béja, À la
Recherche d‘une Ombre Chinoise, le mouvement pour la démocratie en Chine (1919-2004), Paris, Seuil, 2004 (p.
90, sobre o papel de um grupo de intelectuais na preparação do plano de reformas).
Ver os dados sobre o aumento de produtividade no campo até 1984, mas não depois, em Marc Blecher,
“Collectivism, contractualism and crisis in the Chinese Countryside”, in Robert Benewick e Paul Wingrove
(eds.), China in the 1990s, Londres, Macmillan, p. 113. A perspectiva de Blecher, visível também no seu
livro China Against the tide, restructuring trough Revolution, Radicalism and Reform, New York, Continuum, 3a
ed., 2010, é, a meu ver, entretanto, excessivamente otimista em relação à experiência maoista, para não dizer
mais.
Joe C.B. Leung e Richard C. Nann, Authority and Benevolence, social welfare in China, Hong-Kong, The Chinese
University Press of Hong-Kong, 1995,p. 57.
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Leung e Nann, Authority and Benevolence, social welfare in China, op. cit., p. 62. Na realidade, e graças também
a leis posteriores, os empregados das firmas particulares não ficaram inteiramente desprotegidos. Mas a
proteção é insuficiente, e não tem nada a ver com a que se oferece às firmas estatais (ver id., p. 65). Para dados
mais recentes, ver o capítulo 10, “Social Policy”, de Tony Saich, Governance and Politics of China, New York,
Palgrave-Macmillan, 2a edição, 2004, e a bibliografia especializada referente ao capítulo (p. 351-352).
Mesmo no caso da China, regime de partido único, acho, em princípio, que é mais rigoroso falar hoje de
autoritarismo do que de totalitarismo. Entretanto, fatos como a recente confissão pela TV do ex-bloguista
dissidente Charles Xu, na presença de dois agentes do Estado, que, no melhor estilo da época de ouro do
stalinismo, depois de um “tratamento” na prisão, reconheceu todos os seus erros, nos faz às vezes considerar se
o termo “autoritarismo” não é fraco demais para caracterizar um tal regime. Na falta de algo melhor, talvez “póstotalitário” seja menos mal. Quanto ao caso Xu, recomendo-o à meditação dos entusiastas da nova China, os de
direita como os de esquerda.
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Cicero ARAUJO

Nas pegadas da crise
As dificuldades de compreensão continuam, não apenas porque sou leigo em economia,
mas porque a explosão da bolha espalhou seus estilhaços em todas as direções, que
evidentemente não se limitam à econom Lá se vão quase seis anos desde que estourou
a bolha imobiliária que deu início à mais séria crise econômica global desde a Grande
Depressão. A partir dali uma enxurrada de materiais bibliográficos - livros, artigos,
relatórios, teses acadêmicas -, assim como audiovisuais (documentários), veio a público
contar a história da crise e seus efeitos, explicações e análises de suas causas etc.
Seria muito interessante se pudéssemos ter um balanço abrangente de toda essa
produção. Talvez isso já tenha sido feito em algum lugar; mas como não sou economista
e nem acompanho o assunto de modo sistemático, percorro a discussão meio a esmo.
Para consolar minha ignorância, pareceu-me que no início da crise nem mesmo os
especialistas estavam entendendo direito o que se passava, muito menos o que poderia
vir pela frente. Mas aos poucos as coisas foram adquirindo maior nitidez, os fatos
dispersos se encaixando e narrativas mais consistentes (e também mais acessíveis) se
construindo. ia. As principais baixas, aliás, estão em outros lugares.
Como deve ter acontecido com muitos outros, a crise abalou minha confiança no poder
das instituições democráticas, senão de neutralizar, ao menos moderar as tendências
mais perversas do capitalismo contemporâneo. Os relatos que fui lendo, assistindo e
ouvindo, indicam que, pior ainda do que o fato de terem se mostrado muito frágeis para
a tarefa, essas instituições há um bom tempo estavam sendo corroídas por dentro,
colaborando com as mesmas forças que levaram ao colapso de 2008.
Inside Job, de Charles Ferguson (2010), é um documentário avassalador, além de
bastante didático. Um tanto maniqueísta é verdade, mas seu propósito não era
simplesmente contar. Ele também queria produzir aquele sentimento que qualquer um
que o tenha visto deve ter sentido: a boa e velha indignação. Na história, sobrou para
quase todo mundo: os executivos das empresas de crédito imobiliário e de seguro, é
claro, assim como os especuladores de Wall Street e todo o sistema financeiro privado;
mas também as agências de rating e os lobistas que, ontem e hoje, giram como urubus
ao redor das casas legislativas e das agências estatais; também saem mal dessa
história os próprios dirigentes das agências estatais - em particular os bancos centrais , em princípio escalados para regular e manter os negócios dentro de limites razoáveis,
junto com os políticos que, em vez de servir seus eleitores, serviam na surdina seus
financiadores de campanha. Impressionou-me especialmente o envolvimento do mundo
acadêmico, das faculdades de economia de prestígio, com vários de seus docentes
metidos em consultorias que emprestavam a chancela da mística científica para arranjos
financeiros temerários, em seguida autorizados por órgãos públicos.
As entranhas do mundo corporativo são examinadas com muita vivacidade por dois
jornalistas norte-americanos que há anos acompanham, em postos de observação
privilegiados, a montanha russa das bolsas de valores e seus protagonistas. All the
devils are here: the hidden history of the financial crisis (2010), de Bethany McLean e
Joe Nocera, mostram as realidades desse mundo não com conceitos e fórmulas
abstratas, mas acompanhando as trajetórias de pessoas de carne e osso, com suas
paixões contraditórias mobilizadas e turbinadas para dar conta das exigências do
“sistema”. Parte do livro é voltada para explicar a evolução das empresas que, desde
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os tempos do New Deal, dedicam-se ao crédito e comércio de hipotecas, e como elas
foram se entrelaçando com o mundo bancário, até se confundir com ele. Essa é a
trajetória da Fannie Mae (diminutivo para Federal National Mortgage Association) e
Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation), as duas gigantes do negócio
imobiliário, nascidas para abastecer o sonho americano da casa própria, por isso
mesmo
originalmente
impulsionadas
pelo
governo
federal.
Essas empresas vão estar no olho do furacão nos meses críticos de 2008, uma vez que
detinham cerca de metade de todas as carteiras de negócios imobiliários do país,
avaliado em alguns trilhões de dólares. É um dinheiro imenso, mas o que exatamente
isso tem a ver com a quebradeira generalizada de empresas que levaram ao crash das
bolsas? A questão nos leva do sonho da casa própria para o mundo dos bancos de
investimento e das empresas de seguro. Nos anos 1980, movidos pela dupla
necessidade de criar sempre novos produtos para atrair investidores e, ao mesmo
tempo, driblar as angústias deles para com o risco, os bancos começaram a usar as
hipotecas, ou diferentes “pedaços” delas, como garantias de seus pacotes financeiros,
que então eram comercializados na bolsa. Mais tarde, esses pacotes passaram por uma
nova sofisticação, quando foram inventados produtos destinados a “securitizar” todo tipo
de investimento, inclusive os pacotes garantidos por hipotecas. A fim de se garantir
contra perdas, os investidores passaram a fazer essa securitização através dos
chamados “credit default swaps” (CDS), para se safarem da eventual desvalorização de
seus ativos. Embora inventados pelos bancos de investimento, os CDS tornaram-se um
produto privilegiado das empresas especializadas de seguro - como a AIG (American
International Group), a respectiva gigante norte-americana do ramo - que acabaram
transformando-os em novos ativos, num estranho mercado secundário, chamado de
“derivativos”, em que especuladores vão transferindo uns para os outros os riscos
inerentes a esses produtos. Afinal, a questão toda é que os riscos nunca são eliminados
de fato, apenas passam de uma mão para outra: do investidor para a seguradora, da
seguradora para um novo investidor... até, eventualmente, voltar ao ponto de origem!
Uma das grandes novidades do período foi a tentativa de introduzir uma aparência de
racionalidade nesse mundo de fantasia: o cálculo do risco. A ideia foi patrocinada
inicialmente pelo banco J.P. Morgan nos anos 1990, quando seu então presidente, “Sir”
Dennis Weatherstone, começou a contratar matemáticos e físicos para elaborar, com
auxílio de computador, modelos matemáticos que calculavam os riscos de calote
(“default”) segundo a clássica curva de Gauss de distribuição de probabilidades, que
supostamente manteriam os negócios da empresa fora da zona de perigo. O segredo
desse esforço, porém, estava na expectativa de que o colapso do sistema poderia ser
evitado na medida em que os riscos pudessem ser diluídos no imenso oceano de papeis
que o mundo financeiro fazia circular em todo o planeta, e que crescia continuamente.
Já perto do estouro da crise, estima-se (pois ninguém saberia dizer ao certo) que só o
volume de derivativos ultrapassava em muitas vezes a soma de todos os bens e serviços
- a chamada “economia real” - produzidos no mundo anualmente.1 Pensando que a
segurança de seus próprios negócios dependia da difusão desse “controle racional” dos
riscos em todo o sistema, os executivos do J.P. Morgan nem se preocuparam em cobrar
pelo uso de suas ferramentas matemáticas: pelo contrário, trataram de promover cursos
e treinamentos para os tornar familiares entre investidores e outras corporações. Uma
vez difundidas, essas práticas farão os gerentes financeiros confiar menos em si
próprios e mais nessa espécie de piloto automático. Parecia que se estava perto de
realizar o sonho de certos expoentes do livre-cambismo, de deixar a condução do
mundo para programas de computador, em vez de entregá-lo à parcialidade e
inconstância
de
seres
humanos...
Como então as agências estatais de controle e regulamentação entram nessa história?
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Acontece que, embora a regulamentação busque conservar a sanidade do mercado
financeiro, a fim de evitar sua tendência ao colapso, ela também acaba bloqueando o
impulso para explorar novas fronteiras e novas oportunidades de lucro. Essas formas
de controle, que também ganharam força nos EUA a partir do New Deal, vão desde
exigir dos bancos uma reserva de capital considerável para cobrir possíveis calotes em
suas carteiras de empréstimos, até estabelecer fronteiras claras entre tipos de atividade
bancária, como a comercial (onde estão as contas correntes do cidadão comum) e a de
investimento em ações, títulos etc. No entanto, exigir reservas de capital significa deixar
inerte um montante que poderia ser aproveitado para novos negócios. E separar os
ramos bancários, embora bom para evitar a contaminação, na banda comercial, das
perdas que pudessem vir da banda mais disposta a se arriscar, não é bom para a
perspectiva de somar os ganhos potenciais de ambos os lados.
Mas é claro que, depois de tantas experiências traumáticas, o próprio mundo financeiro
não gostaria de desafiar frontalmente a ideia geral de que regras comuns são
imprescindíveis. Antes, seu campo de batalha com o Estado passa a ser sua
reinterpretação e flexibilização, em vista das mudanças da economia e do
desenvolvimento do próprio mercado financeiro. É nesse ponto que a invenção de novas
ferramentas de cálculo de risco e de novos produtos que embutiam a ideia de
“securitização” vai jogar um papel importante, no sentido de convencer os reguladores
de que o mercado e as empresas estavam aprendendo a lidar com suas próprias
fragilidades. As regras “externas” - emanadas das agências estatais - deveriam,
portanto, ser reajustadas para dar lugar a essas novas capacidades de autocontrole.
Com base nessa plataforma, ao longo dos anos 1990 o lobby financeiro norte-americano
foi aos poucos conseguindo afrouxar os modos tradicionais de controle, a começar com
as menores exigências de reserva de capital em certos tipos de investimento
(justamente no mercado de derivativos!), culminando na revogação, em 1999, da Lei
Glass-Steagall, que desde 1933 mantinha estritamente separados os bancos comerciais
e
os
bancos
de
investimento.
Como não poderia deixar de ser, uma boa dose de ideologia também ajudou. Que o
mundo dos negócios esteja povoado de crentes nas virtudes do mercado, é natural.
Nem sempre esse é o caso na esfera estatal. Nos últimos tempos, contudo, uma
mudança geral no clima das convicções esteve em curso, afetando os partidos e a alta
administração do Estado. Tomem-se, especialmente, as mudanças da cúpula do Banco
Central norte-americano (o Federal Reserve), aceleradas com a ascensão de Allan
Greenspain à sua presidência em 1987, no final do governo Reagan. Durante sua longa
gestão, terminada em 2006 e muito ancorada na visão otimista sobre “a disciplina do
mercado” que sempre marcou suas falas no Congresso, Greenspain abriu o caminho
para que a fome de novas oportunidades fosse saciada. Mas o vento das mudanças
também atingiu o Partido Democrata - tradicionalmente mais cioso da ação regulatória
-, tanto que Greenspain foi reconduzido ao cargo durante a administração de Bill Clinton,
enquanto tornava-se um dos principais conselheiros do presidente. Diga-se de
passagem, a Lei Glass-Steagall foi revogada no penúltimo ano de seu governo.
Um outro dado fundamental nessa cadeia de eventos foi a transferência crescente de
responsabilidade para as tais “agências de rating”. Transferência ancorada, claro, na
crença na capacidade de a própria indústria financeira gerar instituições de vigilância
confiáveis, mas que não deixava de se aproveitar do aumento realmente impressionante
da complexidade dos produtos dessa mesma indústria, tornando as práticas de “rating”
(a classificação dos investimentos) legítimas perante investidores incapazes de
informação independente. Isso vai induzir os reguladores estatais a se valerem cada
vez mais delas para nortear seu comportamento. É assim que as três grandes empresas
voltadas para essa atividade - Moody’s, Standard & Poor e Fitch Ratings - passarão a
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definir, quase como uma verdade imune à dúvida, a qualidade dos diferentes papeis,
das ações das empresas aos títulos das dívidas privadas e públicas, passando pelos
derivativos. Esse papeis recebiam notas (“grades”), que indicavam as margens de riscos
para os investidores: desde o “triplo A” (os mais seguros, equivalentes aos títulos
emitidos pelo Tesouro americano) até os que ficavam abaixo do “triplo B menos”,
denominados junk
bonds.
Entre os papéis2 que passaram a receber as notas das agências de rating, estavam os
novos produtos do mercado de derivativos, desenvolvidos a partir dos anos 1980: os
garantidos por hipotecas, os CDS e os ainda mais complicados, as tais Collateralized
Debt Obligations (CDO), também chamados de “sintéticos”, porque misturavam num só
produto uma série de outros, constituindo uma “cesta” que se pretendia obediente ao
princípio do equilíbrio de riscos. Quanto a esses últimos, justamente o fato de juntar
coisas muito diferentes num mesmo pacote tornava-os por demais intransparentes e
suscetíveis à manipulação. Essa intransparência permitiu que os corretores inserissem
nos pacotes papeis que, individualmente, seriam considerados de qualidade muito
duvidosa - esse era o caso dos títulos garantidos por fatias de hipotecas subprime - mas
que, misturados a outros de melhor qualidade, acabavam se viabilizando
comercialmente. Foi assim que os CDO puderam se credenciar a notas altas nas
agências de rating - frequentemente o triplo A! -, mesmo contendo papeis que,
isoladamente,
não
passariam
de
junk
bonds.3
As hipotecas subprime foram chamadas assim por serem empréstimos imobiliários que
ficavam bem abaixo dos padrões de exigência de um bom (“prime”) crédito, o que
resultava numa alta probabilidade de não serem honrados. Trabalhar com subprime não
era a política tradicional das gigantes do ramo, Fannie Mae e Freddie Mac, mas a forte
pressão do governo federal no sentido de ampliar o crédito imobiliário para as classes
de mais baixa renda, junto com a pressão da concorrência de outras empresas menores
que vinham ganhando fatias crescentes do mercado, graças à prática de empréstimos
selvagens, levou-as a expandir as hipotecas subprime a níveis inéditos. Eis aí uma das
raízes do boom imobiliário norte-americano. Porém, suas consequências para a
economia mundial não teriam sido tão relevantes, a não ser se conseguissem vazar
para
a
mundo
financeiro
mais
amplo.
Foi exatamente o negócio de derivativos, boa parte por meio das CDO, a veia que
permitiu os bancos de investimento e as empresas de seguros fazer essa transfusão,
transportando para Wall Street e, daí, para as demais bolsas de valores - mais
integradas do que nunca -, os temerários, mas bem disfarçados créditos que agora
revertiam o boom numa fantástica bolha imobiliária, multiplicando em escala planetária
seus efeitos desastrosos. Diluir riscos parecia uma boa ideia, desde que a letalidade de
uma parte deles não contaminasse o resto. Mas como declarou mais tarde um executivo
de Wall Street (citado por McLean e Nocera), fabricar as CDO era como “purificar urânio
até você chegar a seu ponto mais tóxico”.
Como eu disse no início, ler essas histórias, por mais bem contadas que fossem,
causou-me uma leve sensação de maniqueísmo. (Talvez fosse melhor dizer um sutil
moralismo?) Como seus propósitos não são apenas esclarecer, mas denunciar, acho
esse viés da narrativa aceitável, pelo menos como ponto de partida. Mas fiquei querendo
algo mais. Sem dúvida, o mundo das finanças, mais do que qualquer outra região da
economia capitalista, é repleto de pessoas gananciosas e inescrupulosas que vivem se
trucidando umas às outras, na competição selvagem pela ascensão dentro das
empresas e para abocanhar o que se puder das fatias dos mercados. Isso, sem falar
dos incríveis salários e prêmios oferecidos... Por outro lado, mesmo brigando, eles
também são capazes de se unir, quando necessário, mas sempre com prejuízo de
terceiros. Mas por que o sistema funciona assim? Por que são justamente aquelas
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pessoas que acabam, senão tomando conta, dando o tom dos acontecimentos? E por
que o sistema político não conseguiu agir de outro modo mas, pelo contrário, mostrouse dócil e mesmo cooperativo - as exceções apenas confirmando a regra - com as
pretensões
dos
lobistas
e
seus
patrões?
O caráter das pessoas e um sentido comum de interesse público contam, sem dúvida,
mas é evidente que o buraco é mais embaixo. Não estou dizendo que o documentário
e o livro que comentei tivessem uma intenção tão moralista assim - reitero a sutileza de
suas narrativas -, mas o espectador e o leitor saem deles com esta questão na cabeça.
Quem quisesse entender o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, extrair disso uma
lição política mais ampla e positiva, que fosse além da denúncia - embora esta seja um
passo importante - teria de encarar a coisa de um modo, digamos, mais frio e racional.
Para começo de conversa, pensar que há um método nisso tudo, inclusive em sua
insana autodestruição. Pois não foi a isso mesmo - a autodestruição - que convergiu a
ação somada de toda essa gente, mesmo que ninguém a quisesse?
Pois bem: caminhar nessa direção complementar parece-me cognitiva e politicamente
razoável, embora também carregue seus vícios. Mas seria possível ficar só com as
virtudes? Vejam o marxismo, para ficar na corrente que sempre adotou essa
perspectiva. Não há dúvida, a empreitada que Marx iniciou no sentido de decifrar a
mecânica intrínseca do sistema - e suas “contradições” -, para além das boas ou más
intenções dos atores, é sólida e inspiradora. Pode-se revisar muitas de suas hipóteses
e explicações, mas o edifício intelectual é impressionante e, no mínimo, um ponto de
partida. Ok: as consequências políticas e ideológicas que Marx, e depois os marxistas
do século XX, extraíram de sua teoria do capitalismo são bem mais discutíveis. Haveria
até que ser muito taxativo nesse aspecto: simplesmente não servem mais, se é que já
serviram.
Mesmo assim, ficamos com aquela velha intuição de que o sistema tem uma razão de
ser e, o que é mais fascinante (embora assustador), que suas “contradições” significam
que traz dentro de si uma espécie de bomba-relógio, muito difícil de desarmar. Difícil
porque não parece algo que se acrescenta a ele por um desvio, mas é seu parceiro
inseparável. Vejam bem: não estou dizendo que aceito essa última assertiva, mas
entendo que é dela que vem a busca de uma alternativa muito diferente, que livrasse o
mundo, de uma vez por todas, desse destino infernal. Marx e os marxistas podem ter
errado no leque de alternativas que defenderam - o erro político propriamente dito -, mas
sua
questão
das
contradições
intrínsecas
permanece.
Pensando nisso, quis ler o que um bom marxista contemporâneo vem dizendo sobre a
crise de 2008. Entre outros, foi-me indicado o livrinho de David Harvey, O enigma do
capital, publicado originalmente em 2010 e traduzido aqui no Brasil pela Boitempo no
ano seguinte. Um bom texto: arguto, abrangente e muito acessível também. Harvey
parte de uma ideia que tem a ambição de abarcar divergentes explicações (inclusive
dentro do marxismo) para as crises cíclicas do capitalismo. A ideia é simples: o afã do
capital é manter-se em fluxo; mais até do que a busca da acumulação do capital, o ponto
fundamental está na perpetuação da fluência, seja removendo as barreiras que a
impeçam, seja produzindo novas oportunidades para a continuidade de seu movimento.
Por isso, de quando em quando, não se trataria de acumular pura e simplesmente, mas
de acumular e destruir, para voltar a acumular em seguida. Não é que os capitalistas
individualmente queiram essa destruição: a questão é que o conjunto, a partir de um
estágio avançado da própria acumulação, precisa dela - mesmo que à custa do
desamparo de parte de seus agentes principais (empresários, especuladores etc), sem
falar
dos
subordinados
(todos
os
demais
grupos
sociais).
Produzir fluidez significa muitas coisas. Primeiro, a evolução do capital no sentido de
formas muito específicas e concretas para formas cada vez mais abstratas: aquilo que
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os próprios economistas chamam de bens “líquidos” no sentido estrito, entre os quais o
próprio dinheiro. Isso quer dizer que a oposição entre capitalismo produtivo e capitalismo
financeiro não detecta o que é essencial em seu funcionamento. Embora assinalar a
diferença possa até ser correto em termos de descrição de um estado de coisas, uma
vez que registra seus diferentes modos de existir, não há nada de oposição nela, desde
que a fluidez é o que importa. Impedir, criar obstáculos para a passagem de um modo
para outro significa bloquear o movimento do capital. Ao fazê-lo, bloqueia-se seus
“vícios”, é verdade, mas também suas “virtudes” - a própria capacidade de produzir
coisas, entre as quais bens de consumo, emprego, salários... Enfim, Harvey quer
enfatizar, com essa ideia, que as diferentes dimensões do sistema, embora separáveis
na análise, não poderiam sê-lo na prática. O “sistema” é um sistema mesmo. Mas,
obviamente,
as
coisas
não
se
encerram
aí.
O segundo modo de produzir fluidez empenha a política. Harvey fala de um complexo
“Estado-finanças” encarregado disso. Não é que o Estado cria agências para controlar
e regular o movimento do capital. Isso sugere a noção, falsa a seu ver, de que o Estado
é uma instância que se situa como que por cima do sistema, com independência para
constrangê-lo quando fosse o caso. Mesmo na hipótese de que tenham sido fenômenos
historicamente distintos - o que bem pode ter sido, mas o autor não se detém neste
ponto -, sob o capitalismo, Estado e economia estão fadados a integrarem-se numa
coisa só. Assim, a própria fertilidade das instâncias políticas e de administração pública
é explicada, desse ponto de vista, pela necessidade de se abrir caminhos para o
investimento capitalista. Antes de constranger, tais instâncias - os bancos centrais, as
agências reguladoras, o próprio poder legislativo - estão a serviço de promover e
propiciar. Às vezes, isso requer a regulação; outras vezes, ao contrário, o desmanche
dessa mesma regulação. Harvey não fala de “Estado”, mas de “Estado capitalista”.
Essa integração com a política lhe fornece a passagem para a geografia. (Embora muito
à vontade nas entranhas da economia, Harvey é geógrafo de profissão.) Um dos objetos
mais insistentes da reprodução capitalista, ao longo de toda sua história, diz ele, é
justamente o espaço urbano. Grandes intervenções urbanas não poderiam ser feitas
sem o comparecimento do Estado. Certamente nos espaços ainda não ocupados, mas
especialmente nos espaços já ocupados. Como impõem grandes deslocamentos de
seres humanos, mas também demandam grande concentração de capital, essas
intervenções muitas vezes precisam não só da força da lei, mas da articulação de
complicados esquemas financeiros, por dentro e por fora do Estado, por seu turno
gerando oportunidades para capitais eventualmente inertes em outros lugares. Construir
oportunidades implica não apenas oportunidades de lucro, mas também vias de acesso,
“estradas” para ligar e movimentar as reservas de capital que em determinado momento
encontram-se subutilizados. Tudo isso é bastante complexo e difícil mas, uma vez que
se consegue iniciá-lo, o céu é o limite. Vale dizer: tanto os empreendimentos desejados
como também as especulações imobiliárias, que podem terminar em bolhas e no seu
inevitável
estouro.
A geografia faz o autor enfatizar o desempenho do capitalismo no espaço, mas é claro
que ele está querendo dizer muito mais: a necessidade de movimento e de expansão
do movimento levam o sistema a absorver todas as energias e todas as formas de vida
social em seu mecanismo. Seria interessante discutir como Harvey estende sua teoria
para outras instâncias - por exemplo, o desenvolvimento tecnológico, a ciência e a
própria universidade, entre outras a que ele se refere no texto. Mas deixo a questão
para o leitor. De qualquer forma, fica a impressão de estarmos lidando com um todo
poderosamente articulado, compacto e esmagador, tanto quanto é compacta sua
própria exposição. Porém, embora o autor nunca deixe de falar das “contradições” do
sistema, é difícil ver exatamente em que elas consistem, uma vez que tudo parece muito
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coerente, embora perverso. Obviamente, o sistema gera conflitos, pois, fadado a
beneficiar muito poucos, acaba prejudicando os demais grupos sociais, em maior ou
menor grau, seja explorando seu trabalho, seja lhes jogando as tais “externalidades
negativas” - poluição, escassez de recursos naturais, mas também o pagamento do
próprio resgate do sistema, durante as crises - ou simplesmente os descartando. Mas
essas oposições se qualificariam como “contradições”? Em princípio, estas teriam de
estar situadas no próprio motor do sistema. Mas como, para Harvey, o movimento é
tudo que há de essencial nele, nada parece propriamente contraditório, nem mesmo a
propensão para destruir. Se destruir significa uma condição para continuar o movimento
logo em seguida, não se trata de autodestruição. O único ponto em que realmente
percebi essa possibilidade é a insistência do autor em indicar que o movimento
incessante do capital leva ao esgotamento da natureza, que então redunda em seu
próprio esgotamento. Mas, de novo, isso é uma contradição interna ao sistema?
A última parte do livro - “Que fazer? E quem vai fazê-lo?” - é dedicada à orientação
política propriamente dita. E nela há um giro surpreendente no texto. Se nos capítulos
anteriores tudo converge para um só e mesmo propósito (a fluência do capital), agora
começam a surgir desvios ou mesmo tentativas de rupturas. Embora o autor não
desenvolva seu raciocínio nesses termos, aqui a democracia, o Estado e os sujeitos
sociais parecem contar num outro sentido. A mudança de tom vai ficando evidente
enquanto o autor registra os vários tipos de lutas anticapitalistas, e então distingue
socialismo e comunismo. Ambos são entendidos como tentativas de brecar o sistema.
Porém, o primeiro “visa gerir e regular democraticamente o capitalismo de modo a
acalmar seus excessos e redistribuir seus benefícios para o bem comum”. Mesmo com
esse propósito limitado, Harvey reconhece que “Muitas das principais conquistas do
socialismo redistributivo no período pós-1945 não só na Europa, mas em outros locais,
tornaram-se tão socialmente incorporadas que estão quase imunes ao ataque
neoliberal”. Mas logo em seguida adverte que, no campo estritamente econômico - ao
fim e ao cabo, o mais decisivo -, essa alternativa foi derrotada pela “revolução neoliberal”
a
partir
dos
anos
1980.
Caberia perguntar, no entanto, como teria sido possível, para começo de conversa, que
esse socialismo tenha conseguido se entranhar no sistema, a ponto de tornar o núcleo
das políticas sociais que promoveu impenetráveis até mesmo aos ataques de Margaret
Thatcher e tutti quanti. As lutas dos trabalhadores e dos partidos socialistas foram
importantes, sim, mas não haveria algo no caráter da democracia e do próprio Estado
que
forneceu
o
quadro
dessa
possibilidade?
Vejamos o que ele diz do comunismo. Este, ao contrário de bloquear seus excessos,
“pretende deslocar o capitalismo com a criação de um modo completamente diferente
da produção e distribuição de bens e serviços”. Da perspectiva mais global do livro, é
esta a alternativa que o autor abraça com maior paixão. Mas ele reconhece que as
tentativas de implantá-la no século XX não andaram bem, embora sua exposição não
deixe claro por quê. Em vez de se prolongar sobre esse ponto, prefere registrar um
esforço de revisão em curso em que “Tentativas contemporâneas de reviver a hipótese
comunista tipicamente evitam o controle estatal e procuram outras formas de
organização social coletiva para suplantar as forças do mercado e a acumulação de
capital... Organizados como uma rede horizontal, e não mais comandados
hierarquicamente, sistemas de coordenação entre coletivos de produtores e
consumidores autonomamente organizados e autogovernados estão previstos no cerne
de uma nova forma de comunismo”. É claro que ele está falando de um projeto futuro,
não de uma experiência concreta. Mas sem discutir melhor os projetos comunistas
concretos, historicamente praticados, sua menção aqui é frustrante, quase ingênua. A
frustração cresce nas linha finais do capítulo, quando ele diz: “Ainda que o comunismo
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institucionalizado tradicional esteja morto e enterrado, há sob essa definição milhões de
comunistas ativos de fato entre nós... prontos para exercer criativamente imperativos
anticapitalistas. Se, como o movimento de globalização alternativa dos anos 1990
declarou, ‘Um outro mundo é possível’, então por que não dizer também ‘Um outro
comunismo
é
possível’?”...
A despeito dessa pungente declaração de esperança, ficamos com a sensação não
mais de um moralismo puro e simples, mas de algo como um utopismo moralista.
Entretanto, não é o que vemos também, mesmo que em sentido oposto, nas apologias
neoliberais? No papel, cada partido (“capitalismo” e “comunismo”), ao mesmo tempo
que retira da cena o passado e o presente, discursa sobre o que cada um poderia ser.
Ideais regulativos podem ter sua importância para orientar a ação, mas não creio que
esse caminho venha a produzir debates frutíferos, no sentido do mútuo esclarecimento.
E como é usual acontecer entre os diversos marxismos - e o de Harvey não parece ser
uma exceção neste ponto - é justamente na política que a teoria perde sua força e
atratividade.
Uma dificuldade fundamental, a meu ver, é seu afã de descrever, nos capítulos
anteriores, um sistema completo e sem fissuras, em que tudo fica encaixado demais,
especialmente as instituições e os acontecimentos políticos que denuncia. Se o autor
fala de um “Estado capitalista”, de que modo considerar os diferentes regimes políticos
que possibilita - inclusive a própria democracia? Sem um tratamento à parte, ficamos
com a ideia de que ela também estaria muito bem integrada ao sistema - e então
compreendemos por que o tal socialismo dentro do capitalismo, reconhecido no último
capítulo, cai de paraquedas na análise.4 Não estou querendo com isso recusar que a
crise revelou uma cumplicidade entre os agentes do capitalismo e os sistemas
democráticos existentes. Aliás, comecei o artigo colocando essa questão. Mas daí a
considerá-los partes complementares de um todo articulado é um passo e tanto, que
considero
excessivo.
Por certo, crises como a que estamos vivendo convidam a pensar em soluções políticas
bem mais abrangentes do que uma mera reforma parcial - o que, da perspectiva de
Harvey, estaria fadada a fracassar de qualquer jeito, pois não demoraria muito até ser
assimilada, sempre em proveito do sistema, nunca contra ele. O problema mais
importante, no entanto, não é se deveríamos buscar reformas parciais ou soluções
radicais. A questão, outra vez, é o conteúdo das alternativas, com base numa avaliação
rigorosa do que se tentou até hoje neste campo, assim como um balanço sóbrio das
conquistas e fracassos da democracia em suas diferentes interações com regimes
capitalistas. Uma reflexão profunda, porém menos comprometida com explicações
redutoras, sobre por que a democracia falhou feio nessa crise, e que lições e caminhos
extrair disso, ainda precisa ser feita. Mas como vem insistindo meu colega Ruy Fausto
nesta revista: há muitos tipos possíveis (e históricos) de anticapitalismo, nem todos
necessariamente desejáveis só porque são anticapitalistas.

Referências

“Desde 2000, contratos privados conhecidos como derivativos do mercado de balcão... se multiplicaram,
passando de um valor nominal total inferior a US$100 trilhões para US$863 trilhões, quase quatro vezes maior
que todos os ativos financeiros registrados e 14 vezes o valor do PIB mundial” (N. Gall, O terremoto financeiro: a
primeira crise global do século XXI. Elsevier Editora, 2010).
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O termo “papéis” segue aqui por força do hábito. Em sentido literal, é um anacronismo, em vista da introdução
do intercâmbio financeiro eletrônico.
Como esses produtos conseguiam obter notas tão altas, a ponto de quase se igualarem aos títulos “risco zero”
do Tesouro norte-americano? Como se vê, nada disso seria possível sem a colaboração e a condescendência do
trio de agências de rating, que até o colapso punham-se e eram postas acima de qualquer suspeita. Porém, como
se verificou após a crise - algo que o livro de McLean e Nocera, enfocando o caso da Muddy’s, explica em detalhes
- tais agências não só tornaram-se suscetíveis às pressões de seus clientes (cujos produtos recebiam as notas),
mas elas mesmas começaram a ter interesses especiais no negócio de derivativos!
Harvey faz anotações muito agudas sobre a geopolítica mundial, ao relacionar a crise de 2008 à crescente perda
de pujança industrial dos países ocidentais, deslocada para a Ásia. Um tema que gostaria de explorar melhor
numa próxima oportunidade. Ainda assim, tal como no caso do Estado e da democracia, tenho muita dificuldade
de aceitar o modo geral como ele enxerga a história da política internacional. Por exemplo, quando tenta reduzir
os conflitos entre os Estados no século XX ao núcleo de sua visão do capitalismo, de modo que as duas guerras
mundiais tornam-se, sem mais, “guerras intercapitalistas”. Convenhamos...

2

3
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Luiz MARQUES

A regressão ao carvão1
Sabemos que para manter o aquecimento global a níveis não superiores a 2º-2,4º C até
2100, as emissões de gases de efeito estufa devem ser estabilizadas até 2015 e, até
2050, diminuídas em 50% em relação aos níveis atuais.2 Essa meta ainda poderia ser
atingida hoje e poderia mesmo ser superada, como afirma o “Relatório Especial sobre
as Fontes de Energia Renovável e a Mitigação das Mudanças Climáticas”
apresentado pelo IPCC em Abu Dhabi em 9 de maio de 2011, conhecido pela sigla
SRREN (Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation).
Segundo esse relatório:3
perto de 80% do suprimento de energia mundial poderá ser satisfeito por fontes
renováveis em meados do século, se se promoverem políticas públicas
adequadas. Isto evitaria lançar na atmosfera 220 a 560 Gigatoneladas de CO2-eq
(GtC02eq) entre 2010 e 2050.
Não há por que duvidar de nossa capacidade tecnológica de atingir essa meta até
2050. Mas como o fluxo global de investimentos e as tomadas de decisão emanam de
uma rede corporativa estreitamente vinculada à economia dos combustíveis fósseis, e
portanto contrária a essas “políticas públicas adequadas”, a perspectiva de avanços
significativos no sentido preconizado pelo SRREN é absolutamente irrealista.
O carvão é, globalmente, o mais importante fator no aumento das concentrações
atmosféricas de CO2. Segundo Maria van der Hoeven, diretora-executiva da Agência
Internacional de Energia (AIE): “Mais de três quintos do aumento das emissões de CO2
desde 2000 devem-se à queima de carvão para produzir eletricidade e calor”.4 Os
dados da Clean Coal Centre da Agência Internacional de Energia (IEA) mostram que há
atualmente no mundo 2300 estações geradoras de energia movidas a carvão (coal-fired
power stations), 620 das quais estão na China.5 Dado que 1142 delas encontram-se
nos Estados Unidos,6entende-se sem dificuldade a suposta “guerra contra o carvão”,
mote lançado por Daniel P. Schrag, membro do Conselho de Ciência e Tecnologia da
Casa Branca, e tão alardeado pela imprensa.7 Observa-se, de fato, certa mobilização
global contra o carvão: algumas usinas termelétricas de carvão serão descontinuadas a
curto e médio prazo na China e nos EUA; o carvão perdeu atratividade para alguns
investidores e o Banco Mundial está restringindo o financiamento a novas usinas
termelétricas a carvão. Além disso, as populações imediatamente vitimadas pela
poluição gerada pela extração, transporte, processamento e queima do carvão
começam a dar mostras de impaciência, fato que não se verifica apenas nos Estados
Unidos
e
na
china.
Mas nada disso é decisivo. A inapetência pelo carvão é tão somente uma questão de
rentabilidade:
as emissões de CO2 a partir de termelétricas movidas a carvão caíram 13,1% entre
2005 e 2012, segundo a U.S. Energy Information Administration, mas aumentaram 7,1%
no primeiro quarto deste ano [2013]; as usinas começaram a queimar carvão à medida
que os preços do gás natural aumentaram.8
A debilidade do Presidente Obama frente aos lobbies do carvão é notória. As normas
baixadas em 20 de setembro de 2013 pela Environmental Protection Agency (EPA),
regulamentando a captura de carbono para as novas (e apenas estas) usinas
termelétricas à base de carvão, suscitaram a reação da Peabody Energy, a maior
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corporação de carvão do mundo, para quem essa normatização está “fora do reino da
lei, fracassa em proteger o consumidor norte-americano e agredirá a confiabilidade
elétrica e a habilidade norte-americana para competir”9 . Dado o histórico de Obama, a
atual correlação de forças e o Coal Caucus formado por um grupo bipartidário de
deputados dispostos a derrubar essas normas,10 não parece promissor apostar no
presidente. Como se não bastasse, a atual tecnologia de captura de carbono é tão
ineficiente que emite quase tanto carbono em sua instalação e operação quanto o
captura... Em relação aos escrúpulos do Banco Mundial, há muitas fontes de
investimento alternativas, de modo que, globalmente, como se verá adiante, os projetos
de novas usinas termelétricas à base de carvão vão de vento em popa. A insatisfação
popular, enfim, em seu estado atual de organização, mal arranhará a tendência ao
crescimento
mundial
do
carvão.
Analistas das mais diversas procedências dizem-no em uníssono: o carvão continuará
sua tendência ascensional. Maria van der Hoeven, já citada, afirma: “Gostemos ou não,
o carvão está aqui para ficar ainda por um longo tempo”.11Colin Marshall, diretor
executivo da Cloud Peak Energy, outra das maiores corporações do carvão nos EUA,
declarou em setembro de 2013: “Se a história significa algo, o mundo em poucos anos
necessitará de mais commodities, metais e energia, incluindo carvão”.12 Andy Roberts,
da Wood Mackenzie ecoa: “O crescimento será menor, mas continuará a ocorrer e
simplesmente não vemos o pico do carvão”.13 Os números são igualmente eloquentes
e mostram que nos últimos dez anos a produção mundial não cessou de aumentar:
Produção mundial de carvão em gigatoneladas entre 2003 e 2011
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
5,3
5,71
6,03
6,34
6,57
6,79
6,88
7,22
7,69
Fonte: BP Statistical Review of World Energy. Junho de 2012 (em rede)
Em 2012, a produção global de carvão foi de 7,83 Gt.14 Em dez anos, houve, portanto,
um aumento de cerca de 45% na produção global de carvão, ao passo que a população
mundial aumentou no mesmo período de 6,35 a 7,08 bilhões, isto é, em apenas pouco
mais de 10%. Em 2013, a produção continuou a aumentar. “Extraímos hoje 8 a 9
Gigatoneladas de carvão por ano e estima-se que em 2030 serão extraídos 13 Gt por
ano (...). Uma Gt é mais que duas Muralhas da China que tem 6250 km de
comprimento.”15 Outro modo de perceber esse aumento contínuo em nosso século é
exprimi-lo em termos de consumo de toneladas de petróleo equivalente. A figura 1
mostra um aumento de 56% nesse consumo entre 2001 e 2011, com uma taxa de
crescimento econômico global na década de 4,4%, e de 5,4% nos países fora da
OCDE.16
1. Consumo global de carvão em milhões
de toneladas de petróleo equivalente
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Fonte: http://gregor.us/coal/the-world-turns-to-coal/
a partir de BP Statistical Review of World Energy June 2013
O carvão é a derrisão das epopeias compostas à maior glória da revolução tecnológica
permanente do capitalismo. No mundo imaginado por essas grandes narrativas, uma
nova idade do homem, movida a energias mais limpas, renováveis e eficientes - solar,
hidrogênio, fusão nuclear, nitrogênio, geotérmica, eólica, marítima, etc. - estaria já se
descortinando. No mundo real, vivemos hoje uma histórica regressão ao carvão, isto é,
à infância da Revolução Industrial. Em 1880, 97% da energia primária consumida no
mundo provinha do carvão, enquanto em 1970, às vésperas da primeira crise do
petróleo, apenas 12% era oriunda dele. Mas em 2004, essa porcentagem mais que
dobrara, atingindo 26%, enquanto em 2010, ela ainda progredira de um ponto
percentual, atingindo 27% (sendo que 81,3% da oferta global de energia primária
provinha então de combustíveis fósseis). Em seu último relatório, de junho de 2013,
a BP Statistical Review of World Energy afirma que o carvão atingiu em 2012 quase
30% (29,9%) do consumo de energia primária no planeta:17
Participação do carvão no consumo de energia primária do planeta
2004
26%
2010
27%
2012
29,9%
O carvão é essencial em vários ramos da indústria, entre os quais na indústria
de aço, pois 70% da produção mundial de aço usa carvão (por vezes de origem
vegetal) em seus processos produtivos.18 Mas ele é utilizado
predominantemente na geração de eletricidade. Segundo a Agência
Internacional de Energia (AIE), em 2012, a queima do carvão correspondeu a
cerca de 60% da produção mundial de energia elétrica gerada a partir de
combustíveis fósseis e a 41% da produção total de energia elétrica19 . Eis em
2012 o peso do carvão na geração de energia elétrica de alguns países
industrializados ou “emergentes”:
Participação do carvão
na geração de energia elétrica
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Alemanha
41%
China
79%
Polônia
80%
EUA
45%
Austrália
78%
África
do
Sul
93%
Índia
68%
Fonte:
World
Coal
Association
http://www.worldcoal.org/coal/uses-of-coal/coal-electricity/
Entre 2007 e 2012, a demanda global de carvão aumentou a uma taxa anual de 3,4%.
A figura 2 mostra como o suprimento mundial de carvão (expresso em bilhões de
toneladas de petróleo equivalente) alcançou em 2011 o suprimento mundial do petróleo
na faixa de 4 bilhões de toneladas de petróleo equivalente.
2.
Suprimento
global
de
combustíveis
fósseis
(petróleo = linha de cima; carvão = linha do centro; gás = linha de baixo)

Fonte:
BP
Statistical
Review
of
World
Energy
2012
http://ourfiniteworld.com/2012/12/19/why-world-coal-consumption-keeps-rising-whateconomists-missed/
A Agência Internacional de Energia (AIE) projeta que a demanda de carvão crescerá a
uma taxa de 2,3% ao ano até 2018.20 Para o Worldwatch Institute (WWI), em 2017 o
carvão substituirá o petróleo como fonte primária dominante de energia no planeta.21 A
figura 3 mostra que, em 2030, o carvão será de longe o principal responsável pela
energia elétrica produzida no mundo, conforme os cenários projetados pela U.S. Energy
Information Administration (EIA) e pela Agência Internacional de Energia (AIE), que, de
resto, pouco diferem entre si.
3. Porcentagens da geração de eletricidade por tipo de fonte geradora - 2030
segundo projeções da EIA e da AIE
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Petróleo Gás Carvão Nuclear Hidrelétrica Biomassa/eólia, outros renováveis
Lixo
Fonte: Institute for Energy Research, “Energy Forecasts Agree on Global Fossil Fuel
Domination”,
2011
http://www.instituteforenergyresearch.org/2011/02/22/energy-forecasts-agree-onglobal-fossil-fuel-domination/
Algo entre mais de um terço (34%) e quase a metade (43%) da energia elétrica mundial
provirá em 2030 do carvão. Essas porcentagens variam em função de se aplicarem
(34%) ou não (43%) as políticas preconizadas pela Agência Internacional de Energia.
Na melhor hipótese (34%), o carvão pesará mais que o dobro das hidrelétricas e do
nuclear, 50% a mais que o gás (22%), sendo que as demais fontes, o petróleo (2%) e
as renováveis e de menor impacto ambiental não somarão, juntas, mais que 15%, isto
é, menos da metade do carvão. Isto na melhor hipótese. Na pior hipótese, a do business
as usual, o carvão representará sozinho, com seus 43%, mais que a soma de todas as
fontes, com exceção do gás (21%) e quase igualará a soma do gás, do nuclear e da
energia hidrelétrica (46%). Tanto na melhor quanto na pior hipótese, o futuro, como se
vê, pertence ao carvão, o mais primitivo, o mais poluente e intensamente emissor de
CO2
dentre
os
combustíveis
fósseis.
A figura 4, realizado a partir de dados e projeções da Agência Internacional de Energia
(AIE), mostra como o aumento do consumo do carvão na geração de energia elétrica
acelera-se a partir do segundo decênio do século. Segundo esse quadro, o carvão
fornecerá 50% do aumento da oferta de energia elétrica nas próximas duas décadas.
4.
Eletricidade
global
anual
segundo
as
fontes
geradoras
(em
TWh,
de
1990
a
2035)

Fonte: AIE. A partir de Mark P. Mills, The cloud begins with coal. Big Data,
Big Networks, Big Infrastructure and Big Power. An Overview of the Electricity
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http://www.tech-pundit.com/wpcontent/uploads/2013/07/Cloud_Begins_With_Coal.pdf?c761ac
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de

2013

I. Os quatro fatores que favorecem a opção pelo carvão
(1) O primeiro fator é o aumento do preço do petróleo e a percepção de que qualquer
eventual queda no seu preço será conjuntural,22 tal como mostra a figura 5.
5.
Evolução
do
preço
do
petróleo
desde
1861

Fonte: Price of Petroleum, Wikipedia, a partir de dados fornecidos pela BP Workbook of
historical data
Essa percepção é apenas a expressão da crescente certeza de que o pico de produção
do petróleo líquido ou convencional (excluído o petróleo extraído de areias betuminosas
e das rochas de xisto) está para ser atingido ou já foi atingido. Richard Heinberg e Colin
Campbell propuseram em 200623 um quadro comparativo das datas em que se estima
tenha ocorrido ou esteja para ocorrer o pico do petróleo, isto é, o momento em que a
curva da produção global de petróleo começa inapelavelmente a decair. Pode-se
completá-lo e atualizá-lo aqui com alguns dados suplementares. Segundo as
percepções e estimativas dos especialistas abaixo elencados, as datas do pico do
petróleo distribuem-se entre 2005 e 2015:
2005 - Kenneth S. Deffeyes. Deffeyes afirma em 2010 que “alguns anos atrás, a
Chevron lançou uma série publicitária afirmando que estávamos queimando dois barris
de petróleo para cada novo barril descoberto. Hoje, podemos estar queimando cinco
barris para cada novo descoberto”;24
2006 - Henry Groppe, um estudioso veterano das reservas petrolíferas, baseado em
Huston, declarou numa entrevista em 2005 que “a produção total de petróleo líquido
pode ter atingido seu pico neste ano ou talvez poderá atingi-lo no próximo”, percepção
reiterada em sua conferência na ASPO em 2006;25
2007 - Ali Samsam Bakhtiari;26
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2007 - Richard Duncan (2000);27
2007/2008 - Chris Skrebowsky, editor da Petroleum Review, publicado pelo Energy
Institute of London, diretor do Oil Depletion Analysis Center (ODAC), hoje assumida pela
The New Economics Foundation (NEF) e membro fundador da ASPO;28
2010 - Colin Campbell, fundador e diretor da ASPO;
2012 - ExxonMobil. Como bem nota Colin Campbell, “muito embora a ExxonMobil nunca
empregará o termo pico do petróleo, ela de fato a ele se refere ao afirmar que a produção
se tornará estável até 2012”;29
2013 - Rembrandt Coppelaar;30
2015 - Jean Laherrere;31
2015 - J. Robinson West, criador e diretor da empresa de consultoria PFC Energy de
Washington;32
2015 - Robert Hirsch.
Nos anos 2004-2011, conforme Robert Hirsch relata em 2011 na Conferência anual da
ASPO-USA, a produção convencional de petróleo líquido atingiu o que o autor chama
“um patamar flutuante de sete anos”, com uma variação positiva de apenas 6% no
período dentro dessa faixa de 80 a 85 milhões de barris de petróleo produzidos por dia.
Suas estimativas e de sua equipe é de que este patamar deve permanecer ainda mais
um a quatro anos e então, a partir de 2015, a produção de petróleo começará a declinar
a uma taxa de 2% a 4% ao ano, conforme mostra a figura 6.33
6.
Estimativa
do
pico
do
petróleo
segundo
Hirsch
(2011)

Fonte: R. Hirsch, R. H. Bezdek, R.M. Wendling The Impendig World Energy Mess.
Apogee Prime, 2010, p. 128
Heinberg e Campbell mostram previsões que atrasam esse pico para depois de 2020,
tal como a proposta pela CERA (Cambridge Energy Research Associates) e mesmo
para 2037 (United States Geological Survey), mas elas são hoje minoritárias. A própria
Agência Internacional de Energia projetou em 2008 um declínio de quase 50% na
produção de petróleo convencional para 2020 e o relatório de junho de 2013 da BP
afirma:34
O petróleo permanece na liderança mundial dos combustíveis com 33,1% do consumo
global de energia, mas continua a perder pelo 13º ano consecutivo participação no
mercado, sendo essa participação a mais baixa em nossos registros, os quais
começaram em 1965
Ao contrário do petróleo líquido, o carvão é ainda abundante, facilmente acessível e
menos desigualmente distribuído no planeta. Segundo a World Coal Association:35
estima-se que há mais de 861 bilhões de toneladas de reservas provadas. Isto significa
que haverá carvão disponível nos próximos 112 anos, mantidos os níveis atuais de
produção.
Expressas em short tons (1 short ton = 907 kg), essas reservas provadas de carvão
montam hoje a pouco mais de 900 bilhões de toneladas, o que equivale a 4.196 BBOE
(billion barrels of oil equivalent), isto é, energia em carvão equivalente à energia
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fornecida por pouco mais de 4 trilhões de barris de petróleo. Por reservas provadas
entendem-se reservas seguramente existentes e acessíveis em termos tecnológicos e
econômicos, mantidos os preços atuais, o que está longe de ser o caso das reservas de
petróleo, cada vez mais remotas, de extração perigosa e custosa, além de não-raro em
países
de
grande
instabilidade
política.
A figura 7 mostra a abundância das reservas provadas de carvão em relação ao gás e
ao petróleo, conforme sua distribuição em países ou regiões e comparadas em termos
de equivalentes energéticos de petróleo. Como se vê, não haverá escassez a curto e
médio prazo de carvão e, com exceção da América do Sul e do Oriente Médio, regiões
mal aquinhoadas, essas reservas distribuem-se por 70 países de modo não tão desigual
quanto o petróleo líquido.
7.
Reservas
globais
provadas
de
petróleo
líquido,
gás
e carvão em bilhões de toneladas de petróleo equivalente

Fonte: BP Stastistical Review of World Energy 2011
As reservas de carvão concentram-se sobretudo na África do Sul, Moçambique, Índia,
Austrália, China, Mongólia, Rússia e Estados Unidos. Para as burocracias e
corporações russas, chinesas e norte-americanas, a expectativa de lucrar com os 8
trilhões de dólares em que estão avaliadas essas reservas conta mais que argumentos
de cunho ambiental. Nada indica, portanto, que a opção pelo carvão seja preterida em
benefício de opções menos impactantes.
(2) O segundo fator que impulsiona o consumo do carvão é o declínio dos recursos
hídricos. A energia hidrelétrica não aumentará doravante sua participação percentual na
geração global de energia elétrica. Como visto na figura acima, segundo a Agência
Internacional de Energia (AIE), em 2011, a geração de energia elétrica por hidrelétricas
era da ordem de 16% da geração global. Em 2030, essa participação permanecerá em
16% ou mesmo cairá para 14%, segundo a EIA (U.S. Energy Information Agency).
(3) O terceiro fator é a recente abundância de gás extraído por hidrofracionamento nos
EUA. A entrada do gás não-convencional no mercado norte-americano abriu uma crise
no mercado interno do carvão, o que estimulou a partir de 2009 a via escapatória da
exportação, como mostra a figura 8.
8.
Exportações
em milhões de toneladas
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Fonte: Alison Sider, “The Future of Coal: Gulf Coast Hums as Exports Rise”.
The Wall Street Journal, 8/I/2014, a partir de Global Trade Information Services (em
rede)
O Porto de New Orleans sextuplicou suas exportações de carvão em relação a 2009,
segundo o Departamento de Comércio dos EUA.36 Os portos de Hampton Roads, no
estado da Virgínia, os mais importantes terminais de exportação de carvão nos EUA
dobraram sua atividade desde 2009, enquanto as exportações de carvão provenientes
de Baltimore triplicaram no mesmo período37 . A imensa jazida de carvão de Powder
River Basin, entre os estados de Wyoming e Montana nos EUA, já exporta 7 milhões de
toneladas anuais para a Ásia, mas tem potencial para exportar até 135 milhões de
toneladas por ano, caso se construam três portos projetados para dar vazão a essa
demanda38 .
(4) Quarto fator: como visto acima, a Índia, a China, o Japão, a Polônia, a Alemanha, a
África do Sul e os Estados Unidos são crucialmente dependentes do carvão, enquanto
a Austrália nele tem sua principal fonte de receitas de exportação. Cinco dentre as
maiores economias do planeta - os EUA, a China, o Japão, a Alemanha e a Índia -, com
cerca de 40 trilhões de dólares de PIB (mais da metade do PIB mundial), estão
ancoradas no carvão e vêm impulsionando esse consumo nos últimos decênios. O
consumo de carvão nos EUA - o segundo maior do mundo depois da China - duplicou
nos últimos quarenta anos, sendo que mais de 90% dele destina-se a alimentar usinas
termelétricas.39 Entre 2000 e 2010, a China, o Japão e a Índia aumentaram seu
consumo, respectivamente, em 133%, 100% e mais de 40%. Veerappa Moily, que reúne
nesse país as funções de Ministro do Petróleo e do Gás Natural e de Ministro do Meio
Ambiente, acaba de dar o sinal verde para a abertura de diversas minas de carvão40 . A
figura 9 discrimina a participação desses três países na curva da demanda desde 1965,
sempre com dados expressos em termos de potência energética equivalente ao petróleo
(petróleo equivalente). O consumo global multiplicou-se por 2,7 nos 47 anos entre 1965
e 2011. Mas mesmo se expurgássemos o consumo da China, Índia e Japão, o consumo
de carvão teria ainda assim crescido algo como 20%.
9.
Consumo
mundial
de
carvão
em
milhões
de
toneladas
equivalentes
(mtoe)
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Fonte:
Centre
for
Global
Energy
Studies
http://www.cges.co.uk/news/755-is-coal-seeing-a-comebackA China e a Mongólia
No esforço de controlar a poluição atmosférica, o governo chinês proibiu em setembro
de 2013 a construção de novas usinas termelétricas nas vizinhanças de Pequim,
Shangai e Guangzhou.41 Essas são medidas paliativas que não alteram
significativamente o estado da questão. Qualquer redução no uso de carvão na costa
leste da China será compensada pelo uso na região oeste, onde se encontram as
reservas de carvão e onde várias províncias têm planos para desenvolvê-las.42 O plano
2011-2015 visa a exploração de 860 milhões de toneladas suplementares capazes de
acrescer a produção de energia em mais 300 GW. Para tanto, o governo chinês aprovou
a construção de ao menos mais 15 sítios de exploração de carvão, num investimento
de 8,9 bilhões de dólares que capacitaram o país a aumentar sua produção de carvão
em mais 100 milhões de toneladas apenas em 2013. Segundo Deng Ping, do
Greenpeace, “a indústria do carvão continua a aumentar no noroeste da China. A escala
desses complexos foi raramente vista em outros lugares do planeta, com minas a céu
aberto, termelétricas movidas a carvão e instalações químicas vinculadas à indústria do
carvão no mesmo lugar”.43 A China aumentou sua produção própria de carvão a ponto
de poder exportá-lo. Mas o custo do transporte interno entre as minas e as províncias
da costa leste é tão elevado, que é preferível importá-lo da Austrália e dos EUA.
Segundo o estudo do Centre for Global Energy Studies (CGES),
essa tendência continuará no futuro, pois a eletricidade e os setores industriais da China
dependem pesadamente de carvão e seu deslocamento interno não é facilmente
realizado. Além disso, as reservas domésticas de carvão não são abundantes.
A ratio reservas / produção chinesa é de 35 anos, o que é muito pouco, se comparada
com 240 anos nos EUA e 500 na Rússia. Isto significa que por volta de 2015 a China
pode ter de importar 2 a 3 vezes mais carvão do que o faz hoje”.44
Essa importação se fará cada vez menos dos Estados Unidos e cada vez mais da
Austrália e da Mongólia, onde a gigantesca mina de Talvan Tolgoi (As Cinco Colinas),
a maior mina de carvão de alta qualidade no mundo, situada a apenas 200 km da
fronteira chinesa, começa a ser explorada por três corporações: a estatal chinesa
Shenhua Energy, a norte-americana Peabody Energy e um consórcio russo-mongol.45
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Austrália
No chamado Galilee Basin, situado em Queensland, no nordeste da Austrália, estão em
desenvolvimento nove projetos de mineração de carvão que arrasarão metade dos 8 mil
hectares de uma reserva natural, o Bimblebox Nature Refuge, habitat de koalas e de
cerca de 150 espécies de pássaros, algumas delas ameaçadas de extinção.46 Apenas
um deles, a mina China First, pertencente ao magnata do carvão, Clive Palmer, poluirá
por ano 10 bilhões de litros (10 mil megalitros) de água dessa reserva natural.47 Cinco
desses projetos implantarão minas de carvão maiores que qualquer outra atualmente
em funcionamento na Austrália. Apenas o carvão de duas dessas nove novas minas - a
Alpha Coal e a Kevin's Corner - emitirá no processo de extração e de queima 125
milhões de toneladas de CO2 equivalente. Segundo cálculos do Greenpeace, quando
esses nove projetos estiverem operacionais, o carvão do Galilee Basin emitirá, nos
processos de extração e queima, 705 milhões de toneladas de CO2 equivalente, o que
guindará o Galilee Basin à posição de sétima “nação” mais emissora desse gás no
mundo, atrás apenas da China, EUA, Índia, Rússia, Japão e Alemanha.48
A Austrália já é hoje, sem essas novas minas, a maior exportadora mundial de carvão.
Suas exportações, sobretudo para o Japão, a China, a Coreia do Sul, a Índia e Taiwan,
cresceram mais de 50% nos últimos 10 anos, sendo que a China quase dobrou suas
importações desse país em 2012.49 A economia da Austrália depende dessas
exportações, graças às quais ela foi a única a não se retrair em 2009 no concerto das
economias industriais.
Alemanha
O impacto do desastre da usina nuclear de Fukushima Daishii, no Japão, em 2011, tem
levado países de grande envergadura industrial, como o próprio Japão, a Alemanha, a
Suíça e o Reino Unido, a reverem suas opções energéticas em detrimento do nuclear,
o que, ao menos a curto e médio prazo supõe um incremento de novas usinas
termelétricas. Em 2011, Angela Merkel ordenou a descontinuação dos oito reatores
nucleares mais antigos do país e pretende descontinuar os nove reatores
remanescentes
até
2022.
Isso implica aumentar o uso do carvão. A Associação de Importadores da Alemanha
indicou um incremento de 25% nas importações de carvão em 2013. Seis novas plantas
movidas a carvão com uma capacidade de 4.536 megawatts devem entrar em operação
na Alemanha em 2013, segundo os dados do operador nacional de energia do país, o
Bundesnetzagentur. E isso é apenas o começo. “Se quisermos sair da energia nuclear
e adotar energias renováveis”, declarou Merkel a seu Parlamento, “necessitaremos de
usinas termelétricas durante o período de transição. Ao menos 10, mais provavelmente
20 Gigawatts [a partir de usinas movidas a combustíveis fósseis], precisam ser
construídas
nos
próximos
10
anos”.
50
Essas novas plantas funcionarão à base de gás e de carvão, mas enquanto as usinas
movidas a gás são deficitárias, as de carvão são lucrativas. Segundo o Bloomberg, aos
preços atuais do carvão, os operadores das plantas movidas a carvão lucrarão 8,85
euros por megawatt/hora, ao passo que os operadores de plantas movidas a gás
amargarão um prejuízo de 18,74 euros por megawatt/hora, o que tem motivado o
fechamento
de
algumas
delas.
As consequências dessa regressão ao carvão no primeiro PIB da Europa e quarto do
mundo já se fazem sentir. Em 2011, o país emitiu 917 milhões de toneladas de CO2
equivalente e em 2012 aumentou suas emissões para 931 milhões de toneladas de CO2
equivalente. Esse incremento confirma-se em 2013 segundo as estimativas do Instituto
DIW (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung). Claudia Kemfert, diretora da unidade
de energia de Berlim do DIW, declarou à imprensa: “A tendência de aumento de
emissões de CO2 na Alemanha é alarmante”. De seu lado, Gerald Neubauer, do
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Greenpeace da Alemanha, declarou: “O aumento do consumo de carvão é desastroso
para a política relativa ao clima e um mau sinal para a transição energética na
Alemanha”.
II. 1199 novas usinas termelétricas movidas a carvão
Em 2007 e nos anos subsequentes, “a China construiu, por semana, duas usinas
termelétricas movidas a carvão com capacidade equivalente a cerca de 500 megawatts
(MW). Cada uma dessas usinas de 500 MW gera por ano 3 milhões de toneladas de
dióxido de carbono”.51 Em 2012, ela continua construindo uma usina de proporções
comparáveis por semana.52
Em 2013, Pequim aprovou a construção de minas de carvão que elevarão sua produção
em mais de 100 milhões de toneladas. A escala do aumento, que inclui apenas grandes
projetos, reflete sua meta de pôr em operação 860 milhões de toneladas a mais em sua
capacidade de produção de carvão ao longo de cinco anos até 2015, o que é mais que
a inteira produção anual da Índia. Segundo dados compilados pela Reuters, a Comissão
de Desenvolvimento Nacional e Reforma, o órgão máximo de planificação da China,
aprovou a construção de 15 novas minas de grande escala de extração de carvão com
uma capacidade de produção anual em 2013 de 101,3 milhões de toneladas.53
O crescimento mundial passado, presente e futuro da produção e consumo mundial de
carvão mostra quão remotas são as chances de que se venha a inverter a curva
ascendente das emissões de gases de efeito estufa nos próximos anos. Os dados da
Clean Coal Centre da Agência Internacional de Energia (AIE) mostram que há
atualmente no mundo 2300 estações geradoras de energia movidas a carvão (coal-fired
power stations), 620 das quais na China.54 Para compensar a perda em março de 2011
da usina nuclear de Fukushima Daishii, o Japão construiu duas usinas termelétricas
movidas a carvão que entraram em funcionamento em dezembro de 2013.
Em novembro de 2012, um estudo do World Resources Institute (WRI) inventariou 1199
novos projetos de usinas termelétricas movidas a carvão no mundo todo, com uma
capacidade instalada total de 1.401.278 MW. Esses projetos, propostos por 483
empresas de energia, avançam em 59 países e apenas a China e a Índia representam
76% das novas capacidades de geração de energia previstas.55 “Estimativas de um
banco de dados de usinas termelétricas movidas a carvão elaborado pelo Greenpeace
do Extremo-Oriente mostram que 570 novas usinas movidas a carvão, com uma
capacidade geradora total de 650 Gw, estão sendo propostas, encomendadas ou em
construção na China.”56 Ela planeja construir em seu território, segundo outras
estimativas, 450 usinas termelétricas movidas a carvão, com capacidade de queimar
1,2 bilhões de toneladas de carvão por ano. Como os fornos devem ser esfriados com
água e o próprio carvão deve ser lavado, isso implicará o uso de 9 bilhões de toneladas
de água em um país encurralado pela falta desse recurso vital, sendo que metade
dessas
usinas
serão
construídas
em
áreas
de
escassez
hídrica.
As “cinco grandes” corporações de geração de energia chinesas (Datang, Huaneng,
Guodian, Huadian e a China Power Investment), que são também as maiores do mundo
no ramo, estão entre os mais ativos desenvolvedores desses projetos no mundo. Além
da China e da Índia, dez outros países “em vias de desenvolvimento” têm projetos de
usinas termelétricas movidas a carvão: Cambodja, República Dominicana, Laos,
Marrocos, Namíbia, Oman, Senegal, Sri Lanka e Uzbequistão. Nenhum desses países
consome atualmente carvão em quantidades relevantes, mas passarão a fazê-lo em
breve.
Com o declínio do nível de água de suas hidrelétricas, o Brasil participa dessa tendência
à expansão do carvão. Em 2013, o carvão mineral representa ainda menos de 1,5% da
oferta de eletricidade brasileira. Mas essa porcentagem deve aumentar. “Entendemos

www.revistafevereiro.com

59

Revista Fevereiro
POLÍTICA

TEORIA

CULTURA

ISSN 2236-2037

que chegou o momento do carvão”, afirmou em julho de 2013 Altino Ventura Filho,
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério das Minas e
Energia.57 A afirmação é corroborada por Marco Aurélio de Andrade, secretário-geral
das Câmaras de Comércio Exterior, para quem o Brasil deve importar mais carvão em
2013: “A comercialização deve aumentar consideravelmente, visto os investimentos em
termelétricas a carvão e o aumento na siderurgia de um modo geral”.58 Já em 2011, as
importações de carvão mineral (bens primários) cresceram 13,8%, em quantidade, em
relação ao ano de 2010 e o consumo de carvão destinado especificamente às usinas
termelétricas aumentou de 5,7 milhões de toneladas em 2009 para 7,2 milhões de
toneladas em 2011.59 De fato, o recurso a usinas termelétricas movidas a gás e carvão
tem aumentado significativamente, por causa, antes de mais nada, do declínio do nível
médio de carga dos reservatórios hídricos. Em 2001, esse nível tinha índice 6,2; em
2009, ele recuou para 5,4 e, em 2013, desceu para 4,7. Com essa tendência declinante
e com secas mais prolongadas, o Brasil tem importado carvão da Austrália, Estados
Unidos, Rússia, Canadá, Colômbia, Venezuela, Indonésia e África do Sul. As usinas
termelétricas movidas a carvão e a gás permaneceram em 2013 e devem permanecer
em 2014 constantemente acionadas: “Se a hidrologia não melhorar, vamos continuar
com térmicas até 2014”, declarou em maio de 2013 Hermes Chipp, Presidente do
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).60
III. “A nuvem começa com o carvão”
A chamada era das Tecnologias da Informação e das Comunicações (ICT, InformationCommunications-Technologies) tem apenas intensificado o uso do carvão. A era ICT é
eletrointensiva. Ela consome muito mais energia elétrica e, portanto, muito mais carvão,
que as tecnologias anteriores, sobretudo por causa da armazenagem e recuperação de
dados e da navegação em rede por banda larga sem fio. Como estabelece um estudo
de Mark P. Mills, o ecossistema digital global implica um incremento constante da
demanda de carvão. Segundo esse autor:61
Baseando-se em estimativas médias, o ecossistema das Tecnologias de Informação e
Comunicações (ICT) usa cerca de 1500 TWh [terawatts/hora] de eletricidade
anualmente, algo igual a toda a geração de energia do Japão e da Alemanha
combinadas - tanta energia quanto a utilizada para a iluminação global em 1985. O
ecossistema ICT aproxima-se hoje de 10% da geração mundial de eletricidade. (...)
Ganhos de eficiência continuarão a moderar o crescimento da demanda de energia em
ICT. Mas a taxa histórica de aperfeiçoamento na eficiência das tecnologias empregadas
em ICT começou a se tornar mais lenta a partir de 2005, ao que se seguiu quase
imediatamente uma nova era de rápido crescimento do tráfego de dados globais, e em
particular a emergência da banda larga sem fio para smartphones e tablets. (...) A
tendência agora promete ser de um crescimento mais rápido, e não mais lento, do uso
de energia em ICT.
Sempre segundo Mills, as projeções no aumento do tráfego de dados são estonteantes.
“O tráfego da internet”, afirma ele, “excederá em breve, por hora, o tráfego anual da
internet em 2000.” As grandes corporações que controlam a armazenagem e o fluxo de
dados globais dependem estreitamente do carvão, tal como mostrou o levantamento
abaixo realizado pelo Greenpeace em 2012.
10.
Dependência
do
carvão
dos
Centros
de
Dados
(em
porcentagem
de
energia
elétrica
fornecida
pelo
carvão)
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Fonte: Greenpeace International. How Clean is Your Cloud, Abril 2012. A partir de Mark
P. Mills, The cloud begins with coal. Big Data, Big Networks, Big Infrastructure and Big
Power. An Overview of the Electricity Used by the Global Digital Ecosystem. Agosto de
2013 http://www.tech-pundit.com/wpcontent/uploads/2013/07/Cloud_Begins_With_Coal.pdf?c761ac
Segundo os cálculos de Mark Mills, o consumo de energia elétrica apenas do Centro de
Dados do Facebook em North Carolina, aberto em 2012, abocanhará ao longo da
próxima década um milhão de toneladas de carvão. Além disso, a renovação dos
Centros de Dados dos EUA, hoje com uma provecta idade média de 12 anos, implicará
maior consumo de energia elétrica. Esse consumo aumentará sobretudo fora dos EUA
mais rapidamente que nos EUA. Apenas em Chongqing, na China, está em construção
um Centro de Dados com quase 100 mil m2 e calcula-se que globalmente em 2010 os
Centros de Dados já consumiam 250 a 350 TWh por ano. De modo que as curvas do
aumento do consumo de energia elétrica desses Centros nos EUA e no mundo deverão
evoluir na forma descrita pela figura 11.
11.
Eletricidade
usada
pelos
Centros
de
Dados
(em TWh, de 2000 a 2025)

Fonte: Microsoft Global Foundation Center. A partir de Mark P. Mills, The cloud begins
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with coal. Big Data, Big Networks, Big Infrastructure and Big Power. An Overview of the
Electricity Used by the Global Digital Ecosystem. Agosto de 2013 http://www.techpundit.com/wp-content/uploads/2013/07/Cloud_Begins_With_Coal.pdf?c761ac
IV. O mais poluente dos combustíveis fósseis
Se o carvão é desvantajoso em relação ao petróleo e ao gás em termos energéticos
(uma tonelada de petróleo equivale em termos caloríficos a 1,5 toneladas de antracito
ou hard coal e a 3 toneladas de linhito), ele o é tanto mais em termos ambientais. O
carvão polui o ar, as águas e os solos em todas as fases de seu ciclo industrial, da
extração ao transporte, à lavagem, à queima, aos rejeitos após a queima e aos impactos
ambientais das minas abandonadas.
Extração
Nos três tipos de jazidas e métodos de exploração - lavra a céu aberto, minas
subterrâneas e as de remoção de topo de montanha (MTR) -, a poluição produzida pela
extração de carvão é imensa, seja pelo impacto na área, seja pelo uso intenso de água,
seja ainda pela geração de resíduos. No que se refere à extração por remoção do topo
de montanha, a Union of Concerned Scientists do MIT adverte:62
Se a mineração de carvão tem de há muito causado danos ambientais, o método de
longe o mais destrutivo é um tipo relativamente novo de mineração de superfície
chamado remoção do topo de montanha (MTR = mountaintop removal). Praticado
atualmente no sul do estado de West Virginia e no leste de Kentucky, esse método
requer desmatar o topo da montanha e então rebaixá-lo centenas de pés com
explosivos. Os detritos são lançados num vale adjacente, soterrando riachos e
destruindo tudo o que antes crescia ali. Essa prática deixa em seu rastro uma área
aplainada com solos tão pobres que podem suportar apenas gramas exóticas e uma
mudança profunda em relação ao ecossistema diverso e densamente florestal de antes.
De forma geral, as minas a céu aberto matam tudo o que está à volta, alteram as
coordenadas físicas e biológicas de todo o meio ambiente, desestruturam a topografia
e o solo, inclusive pelo movimento constante de seu maquinário. A exploração de
superfície causa destruição completa da área da jazida, das áreas usadas para depósito
da terra removida (chamada “camada estéril”) para se atingir o veio, bem como das
bacias de rejeito. O primeiro impacto da mineração a céu aberto é a perda irreversível
da paisagem e, antes de mais nada, da cobertura vegetal e do solo que a sustenta, o
assim chamado capeamento. Quantidades colossais de terra são removidas por
escavadeiras de arrasto (draglines) e pás mecânicas e empilhadas na paisagem
circunstante. O trabalho de desmonte do solo e das rochas é realizado por explosivos
de
alta
potência.
O carvão extraído é mergulhado em um líquido de densidade intermediária para separálo da terra e das rochas (Float and sink testing) e para triá-lo segundo seu tamanho. Ele
é em seguida enxaguado com água e substâncias tóxicas para desembaraçá-lo desse
líquido. O fluído resultante dessa lavagem (coal slurry), composto de água usada
(blackwater) e os demais rejeitos desse processo não podem ser reciclados ou
aproveitados e são expedidos para as bacias de rejeito, reservatórios ricos de
compostos carcinogênicos e metais pesados que se infiltram no solo, ou evaporam ou
entram
em
contato
com
rios
e
lagos.
O carvão é ainda fracionado in situ,processo que emite partículas poluentes, como, por
exemplo, dióxido de enxofre, óxidos de nitrogênio e monóxido de carbono. Finalmente,
ele é transportado por caminhões ou esteiras às usinas de beneficiamento, às usinas
de coque, às termelétricas, etc. Nas minas de Santa Catarina, para cada tonelada de
carvão lavrado (ROM, run of mine) “são gerados cerca de 60% de resíduos sólidos
(rejeitos grossos e finos) e aproximadamente 1,5 m3 de efluentes ácidos”.63
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Águas
A poluição das águas pelos rejeitos da indústria do carvão advém sobretudo da
drenagem ácida de minérios (DAM), decorrente da infiltração da água de chuva sobre
os rejeitos gerados na extração e lavagem do carvão. Ao atingir rios e lençóis freáticos,
essas águas com baixo pH contaminam-nos com diversas sustâncias tóxicas.64 A figura
12 mostra as concentrações típicas (mg/L) de uma DAM na mineração de carvão a céu
aberto em Santa Catarina, em geral muito superiores aos níveis fixados pelo CONAMA.
12.
Concentrações
típicas
DAM na mineração de carvão a céu aberto
Parâmetros
mg/L

(mg/L)

de

uma
DAM

Fonte: Carolina Resmini Melo, Morgana Nuernberg Sartor Faraco, “Carvão”.
Universidade
Federal
de
Santa
Catarina
http://pt.slideshare.net/materiaissustentabilidade/carvo-9837000.
O carvão e os poluentes químicos acima elencados vêm contaminando há muitas
décadas os rios e matando, desfigurando e diminuindo a fecundidade dos peixes e de
outros animais. Dennis Lelmy, do U.S. Forest Service, declarou: “Fiz uma carreira
contando os cadáveres de peixes e outros animais selvagens mortos pelo
carvão”.65 Esses efeitos sobre as águas foram avaliados pela Agência de Proteção
Ambiental (EPA) nos EUA, que “identificou 132 casos onde os rejeitos de carvão de
usinas termelétricas poluíram rios, correntes e lagos, e 123 casos de poluição de lençóis
de água”. Ao todo, as usinas termelétricas movidas a carvão contribuíram para a
poluição de 399 corpos de água que são fontes de água potável. Apenas os rejeitos de
carvão após sua queima são responsáveis por 50 a 60% de toda a poluição que adentra
as águas desse país. Em Ohio, as minas abandonadas um século atrás continuam a
contaminar as águas do Racoon Creek. Segundo Avner Vengosh, da Duke University,
a legislação voltada para melhorar a qualidade do ar implica piora na qualidade da
água: Clean coal means perhaps cleaner atmosphere but dirtier water.
Atmosfera, o “arpocalipse”
A queima do carvão emite uma série de poluentes extremamente danosos para a saúde
humana e para a biosfera, contidas na fuligem (soot) e nas cinzas volantes (ash fly).
Como o carvão mais puro já foi extraído e as corporações privilegiam a exploração do
carvão mais barato que possam encontrar, o carvão queimado nas termelétricas está
se tornando mais sujo. Mesmo antes de sua queima, quando, por exemplo, de sua
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armazenagem e transporte, a poeira do carvão dispersa na atmosfera doses
importantes de mercúrio e arsênico.
Fuligem e cinzas volantes
Segundo Michael Brooks, o carvão “emite hoje em dia mais de duas vezes mais CO2
que o gás natural - e muito mais fuligem, cinzas radioativas, óxidos de nitrogênio, dióxido
de enxofre e outros poluentes”.66 Ainda que as partículas de fuligem sejam um
subproduto de quase todos os processos de combustão, a do carvão é uma de suas
maiores produtoras. Essas partículas contêm em sua estrutura numerosos compostos
orgânicos, os assim chamados HAPs (Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos, ou
PAHs na sigla em inglês), dentre os quais o benzo(a)antraceno, um composto
mutagênico que pode causar modificações da proliferação de tecidos, como da medula
óssea, dos órgãos linfáticos, das gônadas e do epitélio intestinal. Esse composto
cancerígeno pode também provocar tumoração em animais e mutação em bactérias,
além de ser, por seu caráter lipofílico, uma típica substância caracterizada por
bioacumulação
e
bioconcentração.
As cinzas volantes resultam da fusão e da calcinação das impurezas minerais
incombustíveis do carvão. Com dimensões que variam entre 0,5 e 100 micrometros (um
micrometro é um milionésimo do metro), essas partículas em suspensão no fluxo gasoso
produzido pela queima do carvão contêm arsênico, bário, berílio, boron, cádmio, cromo,
tálio, selênio, molibdeno, mercúrio e dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre penetra
os pulmões e afeta irreversivelmente sua capacidade respiratória, causando asma,
tosse
recorrente
e
outros
problemas.
A combinação de partículas de fuligem e de cinzas volantes constituem o smog, famoso
desde a letal crise de Donora, na Pennsylvania em outubro de 1948, que matou 20
pessoas e adoeceu metade da cidade, e do Great Smog de dezembro de 1952 em
Londres, que causou 12 mil mortes67 e levou ao Clean Air Act promulgado pelo
Parlamento inglês em 1956. A situação hoje na China é, naturalmente, muito pior. No
inverno de 2013-2014, em decorrência de uma intensa atividade de usinas termelétricas
movidas a carvão (70% da geração de energia chinesa baseia-se na queima do carvão),
o smog chegou a afetar 15% do território da China, incluindo as grandes concentrações
urbanas de Pequim, Changai, Harbin, Chengou e mesmo Lhassa, a capital
tibetana.68 Em janeiro de 2014, em Pequim, as concentrações de partículas de 2,5
microns de diâmetro (PM 2,5), as mais nocivas, atingiu 670 microgramas, mais de 26
vezes mais elevado que o teto de 25 microgramas preconizado pela Organização
Mundial da Saúde para uma exposição por 24 horas.
V. Chuvas ácidas
Embora o termo “chuva ácida” tenha sido cunhado em 1872 pelo químico escocês,
Robert Angus Smith, no contexto da poluição industrial em Manchester, o termo só
começou a ser amplamente utilizado depois que um grupo de pesquisadores descobriu
em 1963, numa floresta de New Hampshire (um estado do NE dos EUA) um riacho tão
ácido quanto um suco de tomate. Na base da formação de chuvas ácidas,
caracterizadas por um pH menor que 5,7, estão não apenas a queima de carvão, mas
diversas atividades industriais que emitem na atmosfera o dióxido de enxofre (SO2) e o
óxido de nitrogênio (NO). Este último composto origina-se da combustão de carburantes
fósseis nos motores de veículos, caldeiras, centrais termelétricas e outros. Quanto ao
dióxido de enxofre, suas emissões não provêm apenas da queima de carvão e de
petróleo, mas também das siderúrgicas e do tratamento de gás natural.
O dióxido de enxofre reage na atmosfera com o vapor de água e o oxigênio, produzindo
ácido sulfúrico (H2SO4), ao passo que o óxido de nitrogênio reage com os mesmos
componentes para formar ácido nítrico (HNO3). Essas substâncias dispersam-se por
centenas de quilômetros na atmosfera e ao se precipitarem com as chuvas acidificam
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florestas, rios, lagos e oceanos. As chuvas ácidas que poluem, por exemplo, os lagos e
lagoas da região de New England no NE dos Estados Unidos e mesmo no Quebec têm
origem nas regiões industriais entre Chicago e Pittsburgh.69 Da mesma maneira, a usina
termoelétrica de Candiota, em Bagé, no Rio Grande do Sul, provoca a formação de
chuvas
ácidas
no
Uruguai.70
Os danos causados pelas chuvas ácidas à infraestrutura, à cultura e ao patrimônio
cultural são bem conhecidos. Elas corroem estruturas de aço, bem como as fachadas
arquitetônicas e as esculturas executadas em arenito, calcário e mármore. Objetos de
cerâmica, têxteis, tintas, metais, borracha e couro corroem-se quando expostos às
chuvas ácidas. Mas não menores são os danos causados aos organismos e ao meio
ambiente. É hoje sabido que o sistema nervoso humano, sobretudo infantil, sofre seja
por exposição direta às chuvas ácidas, seja por intermédio da água e da cadeia
alimentar.
Nos solos, as chuvas ácidas matam insetos e envenenam plantas e árvores. De um
lado, dissolvem certas substâncias presentes naturalmente no solo, mas que, uma vez
dissolvidas, são absorvidas pelas raízes e intoxicam as plantas. De outro, dissolvem
certos nutrientes necessários às plantas, antes que essas possam absorvê-los. Além
disso, as chuvas ácidas corroem a cera protetiva das folhas, tornando-as vulneráveis ao
frio e a agentes externos.
“Chuvas ácidas não são coisa do passado”
Legislações restritivas nos Estados Unidos, na Europa, Japão e Coreia do Sul
implicaram, ao longo dos três últimos decênios, uma redução das chuvas ácidas nessas
regiões do mundo. Além disso, desde o final dos anos 1970, começaram a se instalar
nas usinas termelétricas e demais instalações industriais, sobretudo nos EUA e no
Japão, diversos tipos de filtros e de processos de remoção e captura do dióxido de
enxofre na combustão dos combustíveis fósseis (os assim chamados flue-gas
desulfurization ou FGD). Mas, 50 anos após soado o sinal de alarme, o problema
continua, não apenas na China e em outros países do Extremo-Oriente, onde, conforme
dados dos período 1980-2010, as chuvas ácidas continuam a aumentar, mas também
nos países ocidentais. Segundo uma pesquisa publicada na revista Biogeochemistry,
em 2006, em partes dos estados de Ontario e do Quebec, no Canadá, a combinação de
ácidos sulfúrico e nítrico na água está “mantendo alguns lagos com pH baixo demais
para
permitir
a
recuperação
das
comunidades
biológicas”.71
Segundo o Center for Biological Diversity, em Adirondack Mountains (Estado de New
York), as chuvas ácidas diminuem a taxa de reprodutividade dos salmões e trutas e
chegam a diminuir pela metade o número original de espécies de peixes desses
habitats. Segundo Kevin Bundy, advogado do Center for Biological Diversity, que move
desde 2012 uma ação contra a Environmental Protection Agency (EPA) dos Estados
Unidos, “chuvas ácidas não são coisa do passado, mas uma ameaça presente e efetiva
aos ecossistemas florestais e à fauna aquática em todo o país”. O World Resources
Institute reporta projeções do Banco Mundial acerca de um provável aumento das
chuvas ácidas na Ásia nos próximos dois decênios. “Em 2020, as emissões asiáticas de
SO2 podem atingir 110 milhões de toneladas métricas. Em consequência disso, danos
aos ecossistemas e às safras agrícolas devem crescer dramaticamente.”72 No que se
refere às emissões de óxido de nitrogênio (NO), elas aumentaram 2,8% na China em
2012, em relação aos níveis de 2010, malgrado as metas do governo chinês de uma
redução de 10% dessas emissões até 2015.73
Um novo efeito observado
Uma pesquisa publicada na revista Environmental Science and Technology mostra uma
mudança tendencial na química de dois terços de 97 rios e riachos dos EUA, de New
Hampshire à Flórida: as águas estão se tornando mais alcalinas. Paradoxalmente, a
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causa desse fenômeno, observado há seis anos, são as chuvas ácidas. Em primeiro
lugar porque estas corroem as rochas, sobretudo de calcário, dos leitos dos rios,
aumentando o teor de carbonato das águas e, portanto, seu pH. Em segundo lugar,
porque, para contrabalançar a acidificação dos solos produzida pelos fertilizantes, os
fazendeiros colocam calcário no solo, o qual é lavado pelas chuvas. A maior alcalinidade
estimula o crescimento de certos tipos de algas, cuja proliferação provoca o fenômeno
de hipóxia, vale dizer, a diminuição do oxigênio na água, com impactos sobre a vida
fluvial. Além disso, a água alcalina misturada com esgoto transforma a amônia em uma
sua forma mais tóxica. Gene Likens, que descobriu junto com sua equipe as chuvas
ácidas em 1963, declarou a respeito: “os impactos são grandes, maiores que jamais
pensamos, 50 anos atrás, que poderiam ser”.74
VI. O Brasil, a siderurgia e o carvão vegetal
O Brasil é o maior produtor de carvão vegetal do mundo, com uma produção que em
2010 atingiu 7,4 milhões de toneladas, 85% delas destinadas ao setor siderúrgico.75 Os
danos que a queima de carvão vegetal causa ao meio ambiente são idênticos aos danos
causados pelo carvão mineral, não obstante seu poder calorífico ser menor. Soma-se,
entretanto, a estes, um dano maior: o desmatamento. Como se sabe, o carvão vegetal
é usado na indústria sidero-metalúrgica, com duas funções: (1) para alimentar os altosfornos, e (2) como agente numa reação química que ocorre dentro dos altos-fornos pela
qual o carbono contido em suas moléculas é fixado no minério de ferro, o qual é, assim,
transformado em ferro gusa, matéria-prima do aço e do ferro fundido. O Brasil é líder
mundial na produção de ferro gusa a partir justamente de carvão vegetal, base do
parque siderúrgico do norte do país, responsável em 2011 por 1 bilhão de dólares em
exportações.
Na escala atual, a produção de carvão a partir da carvoagem de madeira nativa da
floresta amazônica é um fenômeno indissociável da exploração da mina de Carajás.
Encravada na floresta amazônica, Carajás é uma das maiores jazidas polimetálicas do
mundo, riquíssima em minério de ferro de alto teor de pureza, mas também em ouro,
estanho, bauxita, manganês, níquel, cobre e terras raras. O território vitimado pela
mineração estende-se por 900 mil km², uma área banhada pelos rios Xingu, Tocantins
e Araguaia, e avança por três estados do país: Pará, Tocantins e Maranhão. Em início
dos anos 1980, a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) indenizou a United States Steel,
que até então controlava Carajás, e constituiu o Programa Grande Carajás (PGC). O
empreendimento continua hoje sob controle da Vale S.A. (ex-CVRD), corporação eleita
em 2012 a pior empresa do mundo pelo “Public Eye Awards”, por causa de sua atuação
brutal nas esferas dos direitos humanos e do meio ambiente.76 Apenas uma das novas
áreas de mineração, a Carajás Serra Sul S11D, envolve investimentos de 40 bilhões de
reais e tem por meta uma produção de 90 milhões de toneladas de minério de ferro por
ano.
A ditadura militar estimulou através de benefícios fiscais a criação do polo siderúrgico
Carajás, em Marabá (Pará) e em Açailândia (Maranhão), complementar à proximidade
das jazidas, além da estrada de ferro Carajás, com 892 km de extensão, de propriedade
da Vale S.A., que liga a produção desse parque industrial aos terminais marítimos de
exportação de São Luís. Segundo Thiago Medaglia, o “polo Carajás é abastecido em
mais da metade de sua demanda por madeira nativa retirada da floresta”.77 Medaglia
cita um estudo de 1987 de Azis Ab’Saber no qual o grande geógrafo já denunciava que,
“na ótica dos empresários siderúrgicos, tudo é computável no balanço das viabilidades,
menos
os
custos
ambientais
ou
os
impactos
sociais
negativos”.
Apenas em 2009, informa Thiago Medaglia, as três maiores produtoras de ferro gusa do
Pará - Cosipar, Ibérica e Sidepar - “teriam promovido o desmate ilegal de 27 mil hectares
de floresta - o equivalente a 15 mil caminhões carregados de carvão enfileirados”. Essas
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três empresas foram reprimidas com uma suspensão temporária e um Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC), mas a produção das guseiras de Carajás continua
aumentando. Entre suas vítimas, além das populações locais, escravizadas e reduzidas
a condições de vida brutais, contam-se as castanheiras, árvores de predileção das
carvoarias, imensas, longevas e com capacidade de sustentar uma produção de
amêndoas por oito séculos. Reduzida a carvão, ela impulsiona uma produção de ferro
gusa que passou de 179 mil toneladas em 1989 para cerca de 2 milhões de toneladas
em 2012, como mostra a figura 13.
13.
Produção
de
ferro
gusa
em
Carajás
(1989-2012)

Fonte: Thiago Medaglia, “A ferro e fogo”. National Geographic, fevereiro de 2013
Além do polo de Carajás, o maior exportador de ferro gusa, sobretudo para as aciarias
dos Estados Unidos, notadamente para a Nucor Corporation, um segundo polo de
usinas guseiras concentra-se no sudeste e centro-oeste, particularmente em Minas
Gerais, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. A indústria siderúrgica nesta região do
Brasil é a grande responsável pelo desmatamento do que resta da Mata Atlântica,
notadamente em Minas Gerais, o estado que mais desmatou esse bioma entre 2010 e
2013.
Conclusão
A maior incógnita dos dois decênios vindouros é a transição do petróleo convencional
por seus sucedâneos fósseis, o gás de xisto, o petróleo de areias betuminosas, o
petróleo de xisto e, sobretudo, o carvão. Se esses sucedâneos forem capazes de
continuar a satisfazer a voracidade do capitalismo global, teremos em breve
ultrapassado - se já não ultrapassamos - o limite além do qual ingressamos num terreno
cujo declive nos impele inapelavelmente a um colapso socioambiental de proporções
insondáveis. A menos que nossas sociedades, viciadas e anestesiadas pelos
combustíveis fósseis e por tudo o que têm proporcionado, encontrem em si a coragem,
a lucidez e a força de se impor a dolorosa decisão de abandonar os combustíveis fósseis
antes que eles nos destruam, a menos que redefinam radicalmente quanta energia de
fato precisamos para uma vida civilizada - o que por certo pressupõe redefinir o que
entendemos por vida civilizada -, elas acabarão presas de três mecanismos perversos,
pois quanto mais durar a sobrevida dos combustíveis fósseis:
1. mais lenta, difícil e custosa será a transição energética, já que uma transição de matriz
energética requer um estoque de energia abundante e barata para se realizar;
2. mais essa sobrevida aumentará a desorganização socioeconômica em que seu
esgotamento nos lançará, quando este finalmente chegar para uma população
significativamente maior que 2014 e cada vez mais consumidora de energia per capita;
3. mais profundamente, enfim, estaremos imersos em crises ambientais cuja escala,
velocidade e aceleração não cessam de se ampliar: mudanças climáticas, colapso da
biodiversidade, acidificação oceânica, eutrofização e multiplicação das zonas anóxicas
fluviais, lacustres e marinhas, destruição dos recifes de corais, desmatamento e
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vulnerabilização das florestas, declínio dos recursos hídricos, secas mais intensas e
prolongadas, desertificação e erosão galopantes, incêndios mais frequentes e mais
devastadores, chuvas ácidas, aumento no buraco da camada de ozônio na estratosfera
do Ártico, concentrações crescentes de ozônio e de outras partículas tóxicas na
troposfera, poluição da terra e do mar por esgotos, pelo lixo municipal e industrial,
intoxicação química da natureza e do homem, degelo dos pergelissolos com crescente
liberação de metano na atmosfera, retração do gelo nas altas cordilheiras, no Ártico e
na Groenlândia, aceleração do aumento do nível do mar e intensificação dos eventos
meteorológicos extremos: furacões maiores, chuvas torrenciais, inundações, verões
tórridos, invernos setentrionais mais rigorosos e com nevascas mais intensas,
paradoxalmente num mundo mais quente. A lista está longe de terminar...
Estamos, em suma, aproximando-nos ou ultrapassando o ponto em que tais
desequilíbrios inviabilizarão não apenas qualquer transição energética, mas a
sobrevivência de qualquer sociedade organizada. É convicção da comunidade científica
que a aceleração das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera provocada
pela queima de carvão e demais combustíveis fósseis acarretará um “planeta
largamente inabitável”, expressão de Steven Sherwood, subscrita por uma suma de
trabalhos científicos78 .
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Fábio METZGER1

Revolução e contrarrevolução no
Oriente Médio: o ponto de
inflexão
Egito, 2014. O país vive um momento de fechamento de suas instituições. Leigos e
religiosos, democratas e islâmicos, liberais e esquerdistas, setores importantes vêm
perdendo importantes espaços dentro daquilo que parecia tornar-se não um regime de
democracia liberal, mas ao menos uma forma mista de governo, que combinava um
sistema eleitoral baseado nos princípios gerais do sufrágio universal, em uma
sociedade, com base em uma teocracia autocontrolada e um Estado Nacional
sustentado em um comando militar/civil oligárquico. Entre essas três formas de governo
combinadas, um corpo político de cidadãos com propósitos nem religiosos, tampouco
militares, portanto focados na sociedade civil, participando de uma ampla transição
política.
As condições políticas para essa transição estavam dadas. O antigo déspota, Hosni
Mubarak, fora derrubado no início de 2011, após uma revolução popular, e os atores
que antes estavam à margem do processo político começaram a emergir. Em especial,
a Irmandade Muçulmana. Mas também, partidos nasseristas e liberais, há muito banidos
e/ou marginalizados dentro do cenário político egípcio. Uma juventude que participara
das manifestações contra o Antigo Regime via redes sociais virtuais ou então
importantes membros de movimentos operários estavam se articulando. Junto com eles,
lideranças no exílio como o prêmio Nobel da Paz, Dr. Mohammad El-Baradei, que se
apresentou como uma liderança com reconhecimento internacional e legitimidade para
falar em nome de setores progressistas egípcios, apesar de sua projeção interna não
ser
tão
grande
quanto
à
de
outros
líderes.
No entanto, as condições para a mudança não pareciam ser tão fáceis quanto se
imaginava. Quem, de fato, derrubou Mubarak foram os seus colaboradores mais
próximos. Ou seja, a elite civil-militar que o acompanhou por quase três décadas. A junta
militar encabeçada pelo Marechal Hussein Tantawi. E o Tribunal Constitucional, que
ganhou a prerrogativa de estabelecer um cronograma eleitoral. A agenda desse grande
conjunto de antigos colaboradores era bem clara: tudo mudar, para manter tudo como
está. Ou seja: princípios de uma Revolução Passiva, feita pelo Alto; não de uma
Revolução Popular, feita pelas massas (GRAMSCI, 1976; 1999; 2002). E por isso a
expectativa não por uma ampla transformação, mas sim por mudanças tuteladas,
controladas.
A hipótese que poderia se apresentar era a de uma transição bastante longa, dadas as
condições de divisão entre as sociedades civil e política egípcias e dos setores religioso
e laico dessas sociedades. Qual seria o grau de participação da população em relação
à construção do Estado? Maior ou menor? Qual seria o papel da religião (no caso, o
islã) na articulação entre Estado, lei e sociedade? Marginal ou central em relação ao
país? São questões fundamentais de base que qualquer sociedade mais avançada terá
que
ter
respondido
antes
de
se
democratizar.
Dessa forma, o Egito teve que responder a uma transição que em momento algum
lembrou, por exemplo, aquelas que os países do Leste Europeu e da América Latina
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viveram no final dos anos 1980. Não se tratava de falar da democratização. Mas sim de
uma agenda mínima de transição política a fim de consolidar o Estado. Algo mais
semelhante ao que aconteceu com os países europeus a partir da Inglaterra à época de
suas revoluções (1642-1688); ou da França de sua primeira revolução regicida até a
criação da I República (1789-1871). Britânicos e franceses não ergueram democracias
a partir desses eventos. Mas discutiram os alicerces de seus Estados modernos.
Separaram totalmente, no caso francês, ou acomodaram parcialmente, no caso
britânico, a religião em relação ao Estado. E estabeleceram regimes de participação
indireta e de sufrágio predominantemente não universal em seus processos eleitorais,
beneficiando as elites locais e alienando pelo menos uma geração inteira de seus povos
da
construção
de
seus
governos.
Na verdade, não existiu democratização até o século XX, nem para britânicos, tampouco
para franceses. De fato, o que ocorreu foi a liberalização de estruturas tradicionalmente
autoritárias. E, a partir delas, a construção de governos mistos, que inicialmente eram
de frágil sustentação, em certos momentos, derrubados e substituídos por ditaduras,
como foi o caso da Inglaterra de Oliver Cromwell em 1649, e da França de Luís
Bonaparte
em
1852.
O Egito de hoje vive justamente o momento desse recuo. Não teve de fato, a
oportunidade de se democratizar. Buscou, ao menos, construir uma forma mista de
governo, e afinal, acabou sendo engolido por um golpe de Estado em julho de 2013,
após dois anos de transição precária. O país está vivendo a sua Contrarrevolução, após
ter se perdido nos rumos de sua Revolução (BAIL, 2012; GRESH, 2011; 2012).
Mas, afinal, esse texto se propõe a responder a duas questões iniciais:
1. Qual foi a importância desses acontecimentos para o Oriente Médio, principalmente
na questão da paz entre as nações e dentro de cada sociedade?
2. Que espécie de governo é esse - que aqui denominamos governo misto - que o Egito
estava tentando construir? Era apenas uma possibilidade política? Ou é um projeto que
já existe em algum outro local do Oriente Médio?
***
1. Primeiro vamos responder a questão da importância desse acontecimento na região.
O Egito, enquanto país central, divisor entre África e Ásia, país árabe de maior
população e mais industrializado que os demais, é um Estado pivô. Ou seja: uma
decisão política fundamental que ocorre a partir do Cairo costuma ser seguida por outros
países árabes. Principalmente por conta de sua localização e pela quantidade de
populações que estão envolvidas nesse processo, cerca de 25% do Mundo Árabe. Se
as elites egípcias decidem democratizar ou então apenas fazer pequenas aberturas em
sua sociedade política, é fatal que as demais lideranças árabes tenham que seguir, cada
uma em seu ritmo, tais tendências. Por outro lado, um recuo do Egito em relação a
questões como essa desestimulam imediatamente qualquer um de seus vizinhos a
implementar
mudanças,
e
o status
quo é
simplesmente
mantido.
O Antigo Regime de Hosni Mubarak era um reprodutor desse status quo. Sustentado
em um acordo de paz com Israel e uma aliança estratégica com os EUA. Para o Estado
Maior do Egito, parecia ser um bom acordo, na medida em que evitava o confronto com
uma potência militar regional (Israel) e assegurava a estabilidade econômica e política
com a Superpotência Hegemônica (os EUA). No entanto, para a maior parte do Oriente
Médio, tal acordo-aliança não assegurava nenhuma garantia de paz. Não foram
compromissos suficientes para assegurar a criação, de fato, do Estado da Palestina.
Não garantiram, por outro lado, a moderação de grupos islâmicos historicamente
inimigos da república egípcia, de Israel e dos EUA. A sociedade egípcia, por outro lado,
não foi contemplada com bem-estar social e prosperidade. A oportunidade que acordos
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e alianças como esses poderiam proporcionar para posicionar melhor o país foi
desperdiçada. Os 30 anos de ditadura Mubarak representaram um longo período de
estagnação política e econômica. E assim como o Egito, outros países do Oriente Médio
também ficaram bastante expostos à crise mundial de 2008. É nesse contexto de crise
econômica mundial que podemos compreender o pano de fundo da crise política
regional que, afinal, não apenas derrubou lideranças políticas no Egito, mas também no
Iêmen, na Tunísia e na Líbia, gerou intervenção externa sobre o Bahrein, guerra civil da
Síria, e obrigou a importantes reformas no Marrocos, na Argélia e na Jordânia, além de
uma difícil reconciliação nacional entre o governo da Autoridade Palestina e o Hamas.
Dessa forma, a Revolução egípcia poderia ter sido vista como uma oportunidade de se
criar um novo equilíbrio político. Esse equilíbrio não seria nada confortável para Israel,
que precisaria sustentar os acordos de paz que têm com Egito e Jordânia, não apenas
através de seus reis ou generais, mas também a partir de lideranças eleitas. Em
qualquer situação comum, podemos pressupor que países que superam o despotismo
tendem a estarem mais abertos a acordos de paz. Então, em um Oriente Médio mais
democratizado certamente haveria mais países mais dispostos a fazer acordos de paz
com Israel, além de Egito e Jordânia. No entanto, como esses acordos teriam que ser
discutidos de forma mais profunda dentro de cada sociedade, estariam muito mais
explícitos atores que fazem objeções a eles. E dado o fato de que a criação de fato do
Estado palestino não se concretizou, a maior parte da opinião pública dos países árabes
tenderiam a se opor aos acordos de paz com Israel. Ou pelo menos desejariam uma
revisão dele, sob a condição da criação efetiva da Palestina. E nesse caso estamos
falando da paz de um país sob a aliança especial da maior superpotência mundial com
os
22
demais
países
da
região.
As revoltas e revoluções árabes abriram a possibilidade para essa renegociação. No
entanto, é preciso aqui apontar que mesmo dentro do Mundo Árabe existem aqueles
países que desejam manter o status quo. E que não se beneficiariam nada da
democratização dos regimes políticos. É nesse sentido que vamos nos lembrar da
Arábia Saudita, uma monarquia absoluta, o maior produtor e exportador de petróleo e
um dos regimes religiosos mais fechados do mundo, sede das duas mais sagradas
cidades do islã, Meca e Medina. Foi o exército saudita que interferiu diretamente na
revolta árabe do Bahrein, enviando para o pequeno país as suas forças armadas. Por
outro lado, a Arábia Saudita, junto com Catar, apoiam e financiam a parte mais
fundamentalista dos rebeldes nas guerras civis da Síria e do Iraque. O Catar, aliás, junto
com a Arábia Saudita, possuem as duas maiores emissoras de noticiários do Oriente
Médio, a Al-Jazira e a Al-Arabiya. E são, junto com os Emirados Árabes Unidos e o
Kuweit, pontos estratégicos para as bases militares dos EUA no Golfo Pérsico, contendo
uma possível expansão do Irã. Todos esses países sustentam em comum o fato de
serem monarquias, e de terem no petróleo e no gás natural suas principais fontes
econômicas. E principalmente a Arábia Saudita e o Catar são governados por famílias
que praticam a versão mais ortodoxa do islã sunita: o wahabismo.
Diante desse fato, por que permitiriam que decisões políticas vindas do Cairo pudessem
suplantar o seu sistema de poder? A defesa pela paz no Oriente Médio deve passar
antes pelo crivo das monarquias do Golfo. E se as revoluções árabes derrubaram as
repúblicas do Norte da África e abalaram algumas repúblicas no Oeste da Ásia, não
serão elas que irão ditar os rumos da política regional. Um Egito revolucionário, ainda
que se tratasse de uma revolução conservadora, seria uma autêntica sombra sobre
Ryiad e Doha. E tudo o que as monarquias do Golfo puderam fazer para tornar esse
processo político mais acidentado elas fizeram. O apoio político de Riyad ao partido
salafista Al-Nour contra a Irmandade Muçulmana no Egito, e depois ao general Sissi no
golpe que derrubou o presidente Morsi indicam que a paz no Oriente Médio não apenas
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depende de Israel e palestinos e/ou Mundo Árabe. Mas também de um acordo interno
do Mundo Árabe que assegure as condições para o acordo de paz. O apoio a
fundamentalistas por parte da Arábia Saudita na Síria, no Iraque e no Egito, entre outros,
torna as negociações ainda mais complicadas. E a perda do protagonismo egípcio
sugere uma paralisia ainda maior no processo de paz de Israel e palestinos, sem contar
na falta de horizonte das guerras civis e conflitos fraticidas que se multiplicam na Síria,
no Iraque, no Líbano, no Iêmen e na Líbia.
***
2. A segunda questão é conceitual. O que é esse governo misto que o Egito tentou
construir? Ele já existe? Algum outro país da região já foi capaz de construí-lo? É
possível falar de um projeto político nesse sentido? Antes de tudo, vamos definir o
conceito de governo misto,2 e de onde ele vem. E aqui vamos nos lembrar dos exemplos
históricos
francês
e
inglês
e
de
suas
revoluções.
Governo misto remete a uma combinação de formas de governo, verificada desde a
Antiguidade greco-romana. O Período Clássico viveu alguns exemplos de sucesso de
governos mistos como a Lacedemônia (Esparta) e a República de Roma. Em linhas
gerais, o aparato dessa teoria incorpora inicialmente modelos esquemáticos, tipos
ideais ou formas puras de governar ou exercer o poder político (MAQUIAVEL, 1994;
BOBBIO, 1998). Por outras palavras, devemos inicialmente falar do que denominamos
aqui como governos puros: desde formas centralizadoras como a monarquia, a tirania,
a aristocracia e a oligarquia até, a mais descentralizada e inclusiva, a democracia.
(ARISTÓTELES, 1998; POLÍBIOS, 1996; MAQUIAVEL, 1994; BOBBIO, 1998).
A combinação dessas formas puras de governar (ou seja, desses governos puros) gera
outro modelo: o governo misto. A rigor, falamos de governo misto quando descrevemos
um governo que combina elementos de mais de uma forma desses governos. Na
Antiguidade, essa definição já fora explorada por teóricos como Aristóteles (1998) e
Políbios (1996). No Renascimento, Maquiavel (1994) foi um introdutor fundamental
desse conceito.3 Governo misto não se trata simplesmente de uma combinação de dois
vocábulos. Mas é, sim, um conceito unívoco, porque não é, em si mesmo e enquanto
totalidade articulada, nem democrático, nem monárquico. Não é também tirânico nem
aristocrático (ARISTÓTELES, 1998; POLÍBIOS, 1996; MAQUIAVEL, 1994; BOBBIO,
1998). Então que forma de governo surge em tal caso? E, em termos de juízo de valor,
é
um
avanço
ou
um
retrocesso?
Nos casos dos processos revolucionários francês e britânico foram derrubadas duas
formas de monarquias que já tinham se degenerado para formas de tiranias: as
chamadas monarquias constitucionais. Ao final dos respectivos ciclos de lutas políticas,
a França conheceu a república constitucional como resultado final de sua forma de
governo misto; ao passo que a Grã-Bretanha conheceu a monarquia parlamentar. Em
ambas, conheceu-se a combinação das diversas formas puras de governo. No caso
francês, a função do governo de um, representado pelo presidente e seu gabinete
comandando o Estado, o governo de poucos, através do sistema de garantias de
privilégios e honras sustentados pela nobreza remanescente (um “Estado” dentro do
Estado), e o governo de muitos, a partir dos deputados da Assembleia Nacional. E a
separação completa do Estado em relação à Igreja. No caso britânico, a função do
governo de um concentra-se em torno da Casa Real; o governo de poucos na Câmara
dos Lordes; e o governo de muitos na Câmara dos Comuns; e a oficialização da Igreja
Anglicana como sendo a instituição religiosa oficial do Estado, no entanto, sem que
fosse obrigatória aos demais súditos da rainha (HOBSBAWM, 1996; HILL, 2003).
Essas formas de governos mistos foram se estabilizando ao longo da história, ao ponto
de, na Grã-Bretanha, a Câmara dos Comuns concentrar, de fato, bem mais poder que
as demais instituições nacionais. Na França, na medida em que a república era
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refundada, instituições eram substituídas. O sistema de privilégios e honras, por
exemplo, desapareceu. O presidente teve que ceder parte de seu poder a um gabinete
com primeiro-ministro, que, por vezes fazia parte de um grupo político adversário.
Franceses e britânicos revelam, principalmente na segunda metade do século XX como
governos mistos podem evoluir e tornar-se democracias liberais. É preciso nos lembrar
que entre 1871 e 1945, a França pôde experimentar recuos, principalmente no início da
II Guerra, com o regime de Vichy. E que a Grã-Bretanha viveu ao longo do século XIX,
especialmente no auge de período enquanto império, um momento não exatamente
democrático, sob o reinado da rainha Vitória, quando os negócios de Estado claramente
se
sobrepunham
a
interesses
populares
(HOBSBAWM,
1996).
Dados esses exemplos, podemos pressupor que o caminho do Egito, após a queda de
Mubarak, será previsivelmente longo. Pois se formos aplicar os modelos históricos de
França e Grã-Bretanha ao Egito, haverá muitas diferenças. Para começar, estamos
falando a respeito de países criados dentro da tradição da Europa Ocidental, que
viveram o Iluminismo e todas as principais revoluções liberais dos últimos três séculos,
de forma que os seus povos foram atores e objetos diretos de seus acontecimentos; de
dois dos países que estiveram diretamente envolvidos nas mais sangrentas guerras que
a humanidade jamais havia conhecido até então. O Egito viveu esses períodos
históricos, fosse como província periférica do Império, fosse como zona de influência ou
mandato britânico. A tomada de consciência política da população pela formação de um
projeto de governo estava inicialmente atrelada à experiência de tradição: a do islã.
E no islã, o pressuposto dos governos não distingue tradicionalmente as linhas da
religião das da administração pública. Os princípios de governos laicos, ou ao menos,
seculares, são de inspiração europeia. E só chegaram aos países muçulmanos ao longo
do século XX, na medida em que estes conquistavam a independência em relação aos
seus colonizadores. O esforço de separar, ou ao menos acomodar a religião em relação
ao Estado tornava-se então uma novidade política. Principalmente após o término do
Império Otomano, em 1922, e a fundação da República da Turquia.
E é em relação à Turquia que podemos falar a respeito do exemplo da construção de
um governo misto, a partir de um país muçulmano. Talvez a sociedade muçulmana mais
aberta a experiências do mundo ocidental no século XIX e XX, e portanto, mais
preparada para aceitar os princípios de uma república com usos e costumes seculares.
No entanto, nem mesmo a transição turca foi tranquila. Os primeiros anos da república
turca foram marcados por uma forte repressão política, combate a religiosos, minorias
não turcas, e centralização em torno de um só governante: o fundador do novo país
Mustafá Kemal Ataturk, que faleceu em 1938. Esse período durou até 1950.
Apenas a partir de 1950, os turcos puderam realmente saber o que é um governo
pluripartidário. Mesmo assim sob forte intervenção militar. Aconteciam eleições
periodicamente, governantes eram eleitos, e, em determinado momento, os seus ciclos
e de seus respectivos partidos se esgotavam. Nesse momento, uma nova força
partidária assumia o poder. Em alguns desses momentos, as Forças Armadas turcas
aproveitavam para desferir golpes de Estado, e reorganizar, ao seu modo, o sistema
político. Isso aconteceu por quatro vezes: 1960, 1971, 1980 e 1997. Elas dissolviam os
partidos políticos que estavam no poder ou ameaçavam a ordem vigente, mas não
mexiam no sistema como um todo. Mantinham eleições gerais, revezamento de
partidos, coalizões, etc. E toleravam a religião, desde que não confrontassem com o
discurso do Estado, que era antirreligioso desde sua fundação. Com isso, permitiam que
esquerdistas assumissem o poder, desde que não fossem socialistas. Democratas,
desde que fossem liberais, e não radicais. Islâmicos, desde que não fossem islamistas,
e estivessem mais próximos de um modelo similar à democracia cristã europeia.4
Foi nesse contexto que o partido de ideologia islâmica Justiça e Liberdade (AKP, em
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turco) assumiu o poder em 2003, com Tayiip Reccep Erdogan. E desde então, ele
permanece, mantendo um governo sob coalização. Convivendo (muitas vezes, sob
fortes tensões, diga-se) com uma oposição secular e um Estado anticlerical
(ECONOMIST, 2012; 2012a; 2007; 2007a; 2007b). Preservando uma sociedade
ocidental, mas com um governo de partido islâmico. Trata-se de um governo
democrático autêntico? Não. Existem questões que ainda estão pendentes, como
aspectos sobre a religiosidade e os direitos humanos (ECONOMIST, 201b; 2011). Por
outro lado, o Estado turco ainda não reconheceu a sua responsabilidade na questão do
genocídio armênio ocorrido há mais de um século. A minoria curda, que constitui cerca
de 20% do total da população, permanece sob forte restrição cultural, apesar de estar
melhor representada no parlamento nacional hoje do que no passado.
Mas também não se pode chamar simplesmente a Turquia de um regime despótico. Há
situações de autoritarismo, principalmente vindas do gabinete do primeiro-ministro
Erdogan e do Estado Maior. No entanto, o fato de existir uma combinação de formas
puras de governo dilui esses autoritarismos e favorece soluções negociadas. A
existência de um governo misto, que compõe em um país muçulmano; a presença
estratégica de um Estado Maior, proveniente de uma oligarquia militar; um gabinete
nomeado a partir de uma aristocracia de políticos profissionais de formação
predominantemente religiosa: e um parlamento legitimado por um sistema de
democracia indireta5 dá a perspectiva de que é possível em outros países um exemplo
semelhante de gestão política (NEW YORK TIMES, 2011). E que isso não
necessariamente levaria um Estado a tornar uma república Islâmica como foi o caso do
Irã.
É possível até que essa convivência com o islã torne a prática política mais moderada.
E sendo o islã não apenas religião, mas também um modo regulador da vida e do
imaginário popular da região (KAMEL, 2003; DEMANT, 2004; PACE; 2005). No entanto,
como proceder, nesse caso, em que se faz necessário acomodar os princípios da
soberania popular já tão disseminados mundialmente, com os do islã, que são na
verdade preceitos que partem de uma origem divina? Essa acomodação de contrários
pode ter sido um fator que, no caso egípcio, tornou-se um obstáculo intransponível. Pelo
menos no atual momento histórico, em que as forças políticas e institucionais saíram de
uma paralisia de três décadas.
Egito: da Revolução à Contrarrevolução
O fato é que, após a queda de Mubarak em 2011, as Forças Armadas egípcias detinham
a soberania, de fato, da economia do país, controlando as mais variadas atividades
produtivas. De modo que poderiam ser mais do que meros garantidores do processo
político: em determinado momento, seriam eles os seus próprios geradores. Por outro
lado, a sociedade egípcia estava dividida, tanto politica, quanto eleitoralmente. Foi o que
se verificou nas eleições parlamentares, onde as tendências islamistas obtiveram 72%
dos votos e assentos parlamentares, 47% destes pertencentes à Irmandade Muçulmana
(EGITO, 2012). O perfil que se via no Egito era bem semelhante ao da Turquia. Forças
Armadas com tradição secularista e um partido ou conjunto de partidos islâmicos
controlando
a
maior
parte
dos
processos
políticos
eleitorais.
Não foram os islamistas e islâmicos os principais participantes da revolução 2011. Pelo
contrário: as principais lideranças e o perfil de militância dos que derrubaram Mubarak
eram formadas por indivíduos de formação liberal, democrática, esquerdista, e, de modo
geral, leiga ou laica. Esse setor, que foi capaz de se articular e fazer presença na Praça
Tahrir,durante diversas semanas consecutivas até derrubar o Antigo Regime não
conseguia se articular nas periferias do Cairo e de Alexandria, tampouco nas zonas
rurais, onde a caridade religiosa dos Irmãos Muçulmanos e outras fundações estavam
bem
mais
presentes
e
atuantes
(NÉFISSA,
2011).
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Foi diante dessa divisão que as lideranças remanescentes do Antigo Regime
começaram a se articular. De um lado, o Tribunal Constitucional acatou uma
representação que questionava a independência dos deputados eleitos na Assembleia
Popular e proibiu a sua reunião. De outro, a Junta Militar começou a interferir
diretamente na escolha dos nomes das candidaturas à presidência do país. O primeiro
nome da Irmandade Muçulmana, o empresário Khairat Al-Chater, foi vetado. Em seu
lugar, foi colocado o burocrata Mohammad Morsi. No processo eleitoral, a oposição
revolucionária não conseguiu escolher um nome de consenso, e, divididos, os seus
candidatos não conseguiram votação para o segundo turno. Enquanto o candidato que
representava o Antigo Regime Ahmed Shafik conseguiu votação suficiente para a etapa
seguinte do pleito. No final, a vitória foi de Morsi por estreita margem: 51,73% a 48,27%
dos votos válidos. E mesmo assim, apenas após a aprovação da junta militar, devido a
questionamentos
sobre
a
lisura
da
votação
(EGITO,
2012a).
No conjunto, Morsi tentou praticar uma revolução conservadora, montando a mais ampla
coalizão que poderia articular. Ele abdicou de pertencer à Irmandade Muçulmana
quando assumiu a presidência e nomeou como vice-presidente um importante membro
do Tribunal Constitucional,6 mais alinhado com posições democráticas e, por isso, um
bom articulador entre o presidente e o judiciário. Ali, estava bem clara a composição
política: um governo misto cujo chefe do poder executivo, eleito pelo voto popular,
abdicou da organização da qual pertencia e nomeou como o seu vice o membro de um
tribunal que, sob o comando militar dos remanescentes do antigo regime, vetou a
participação de sua organização no poder legislativo. Não que a Irmandade tenha
desaparecido, no entanto sua presença se tornou bem menos notada. Na formação do
governo, ela teve apenas quatro ministérios (de um total de 35). A Assembleia Popular
permaneceu sem poder ser formada (apesar de Morsi a ter convocado após assumir a
presidência) por conta do veto do Tribunal Constitucional. Morsi, eleito pela Irmandade
Muçulmana e dela desfiliado, governando sem um poder legislativo eleito e tendo como
vice um importante membro de um tribunal formado no antigo regime, era então o
presidente
de
todos
os
egípcios.
A Irmandade, mesmo não tendo o poder que poderia obter, ainda via a oportunidade de
realizar avanços dentro de sua agenda política religiosa. Detendo alguns ministérios no
novo governo, buscou ampliar a sua presença no Estado. No entanto, mais uma vez os
movimentos democráticos e liberais, bastante preponderantes no Cairo e em
Alexandria, voltaram a se manifestar, dessa vez com organização mais ampla (não sem
o apoio de setores seculares restauracionistas), e conseguiram uma mobilização maior
nas ruas, a fim de deter o avanço da religião sobre o Estado.
Tentando ganhar tempo, os Irmãos Muçulmanos aceleraram a elaboração da
Constituição do país, colocando em dúvida o secularismo da sociedade, dando ao corpo
de clérigos islâmicos o poder de interpretar leis civis. Esse fato gerou um grande
impasse. Tendo sido terminados os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte,
colocou-se em votação popular a validade da Carta, que obteve aprovação de 64%.
Tendo, no entanto, uma votação teve a presença de apenas 32% dos eleitores inscritos.
A maioria decidiu seguir o boicote proposto pelos setores laicos e leigos.
A questão da Constituição foi o divisor de águas para Morsi. Bom articulador político,
demonstrou não aceitar ser um subordinado das Forças Armadas, ao ter destituído o
marechal Hussein Tantawi, e colocado em seu lugar o general Abdul Fatah Al-Sissi,
militar mais novo e alinhado aos EUA; demonstrou flexibilidade ao se apresentar como
intermediário entre Israel e o Hamas na crise de Gaza entre 2011 e 2012 buscou evitar
colorações ideológicas mais contundentes em seu gabinete, nomeando burocratas sem
filiações partidárias, inclusive para o cargo de primeiro-ministro. Por outro lado, Morsi
perdeu-se entre ter de seguir a lealdade à sua organização e ao comando de seu país.
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Na questão da Constituição, não teve a velocidade e a energia necessárias para se
posicionar. Dono de uma oratória fraca, acostumado com articulações de bastidores, o
ex-presidente egípcio de repente se viu cercado por um movimento político, formado
especialmente por aqueles que paradoxalmente tinham derrubado Hosni Mubarak, dois
anos antes. Sua imagem ficou deteriorada. Um movimento com milhões de assinaturas
foi feito pedindo a sua destituição (TURRER, 2013). Francamente desinteressados em
manter-se colaborando com Morsi, os membros das Forças Armadas, colocados como
fiadores do processo político, aproveitaram a ocasião, e, em julho de 2013, depuseram
Morsi. Rearticularam uma nova composição política, incluindo não apenas os
remanescentes do Antigo Regime, mas nomeando democratas, liberais e islamistas não
pertencentes à Irmandade. Com o tempo, aqueles que antes apoiavam a queda de
Morsi foram notando o que estava se passando. Mohammed El-Baradei, que compôs
esse governo como vice-presidente, renunciou ao cargo. Em sucessão, outros políticos
foram saindo. A Irmandade, que nunca aceitou a queda de Morsi, rearticulou-se como
principal força do novo Antigo Regime. Tarde demais. As Forças Armadas conseguiram
restabelecer o seu antigo regime despótico: o Mubarakismo sem Mubarak. Baniu não
apenas a Irmandade, mas todas as organizações ligadas a ela. E a violência política
retornou às ruas. Dessa vez, sem a perspectiva de uma revolução.
Contrarrevolução e Forças Armadas: a realidade egípcia
A vitória da contrarrevolução no Egito parece nos dar algumas lições. Mesmo a
possibilidade de construir um governo misto, apesar de ser a alternativa mais possível
e viável, ao invés de um sistema democrático liberal, é bastante difícil e acidentada, com
grandes tendências a recuos. É necessário observar a existência real da hegemonia
das instituições que de fato comandam o Egito: são as Forças Armadas que tiveram e
têm o poder de veto para determinar que espécie de regime que o país terá. O
comportamento e a atuação das Forças Armadas egípcias nesse sentido são decisivos,
enquanto corporação que representa uma oligarquia nacional, que possui autonomia
não apenas para influir no jogo político, como também na economia do país. Se os
interesses imediatos não forem contemplados, elas imediatamente colocarão o Egito de
volta à estaca zero no quesito abertura política. Esses interesses são da ordem política,
geoestratégica e econômica, e não dizem respeito apenas ao Egito, mas também aos
demais países árabes de independência recente (KAWAKIBI, KODMANI, 2011).
As alianças que as Forças Armadas egípcias sustentam, especialmente com os EUA,
no Sistema Internacional são determinantes. A percepção de ameaça por parte de
grupos internos no Egito, e externos, em relação à Irmandade Muçulmana também é
um fator que pode ser citado - Israel percebe essa organização como um inimigo
histórico maior, e prefere ter as Forças Armadas egípcias comandando, de fato, o país
a ter islâmicos nessa posição; a Arábia Saudita e o Catar percebem a Irmandade como
um concorrente dentro do Mundo Árabe enquanto fonte de difusão da organização
religiosa do Islã; as repúblicas leigas do Mundo Árabe que não tiveram os seus líderes
removidos do poder também a temem; assim como o Irã enquanto difusor de uma forma
de
república
islâmica.
Por outro lado, o simples fato de que um governo liderado pela Irmandade Muçulmana
pudesse ter, no futuro, uma prerrogativa para modificar as prioridades orçamentárias do
país, gera ainda mais desconfortos para as Forças Armadas. A crise política por que
passou o Egito teve claros reflexos econômicos. Se fosse necessária uma reforma sob
um regime, se não democrático, ao menos liberalizado, ou pelo menos composto de
forma mista, qual seria o espaço das Forças Armadas nesse orçamento? Todo o apoio
financeiro dos EUA ao Egito está condicionado à destinação dessas verbas ao Exército
do país. E é esse o condicionante que tem pautado, não apenas a continuação da
revolução egípcia, mas a sua contrarrevolução.
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A Paz no Oriente Médio: primaveras e invernos
O fato real é que o Oriente Médio vive uma “paz” armada cujos condicionantes principais
não fazem parte da política interna dos respectivos países, mas sim de um
macrossistema de Relações de poderes, em que o Egito é peça central. A queda de
Hosni Mubarak alterou ligeiramente os alicerces desse sistema. No entanto, não
desmontou a estrutura fundamental da lógica de comando. São Estados Nacionais
centralizados, sob a vontade de suas corporações, seus reis ou seus déspotas que
comandam as relações fundamentais desses países. E não os seus respectivos povos.
Alguns Estados do Oriente Médio tiveram a evolução de um sistema despótico para
regimes de governo misto. A Tunísia, a Líbia, o Iraque ou Iêmen, sob república, ou o
Marrocos e a Jordânia, sob monarquia, por exemplo, tiveram essa evolução. Mesmo
assim, nos casos marroquino e jordaniano, ainda com forte influência do braço do rei.
Na Líbia e no Iêmen, o sistema eleitoral não foi capaz de aplacar as disputas ideológicas
entre islâmicos e seculares, entre clãs e entre regiões. No Iraque e no Iêmen, soma-se
ao conflito xiitas versus sunitas, uma questão que já aflige o Líbano há muitas décadas
com um sistema eleitoral próprio baseado em sectos religiosos, subreligiosos e
comunitários.7
Então, o governo misto não é necessariamente uma solução, mas sim uma
possibilidade. Mas não o governo misto a partir do que se definiu nos clássicos grecoromanos e com Maquiavel, quando o princípio de estabilidade é importante, para não
dizer fundamental. Mas é a sombria e preocupante definição de governo misto enquanto
construção provisória. A triste notícia é que em alguns casos essa é a medida que resta
para não se mergulhar em uma guerra civil como a que a Síria vive. Um acordo mínimo
de setores políticos, onde um equilíbrio pouco estável é gerado até que o próximo
desequilíbrio desestrutura a frágil correlação de forças desses países.
Por outro lado, é possível que um país do Mundo Árabe possa criar uma forma estável
de governo misto? O país que talvez pretenda exportar esse modelo é a república da
Turquia, onde um governo islâmico consegue se manter há mais de dez anos no poder
de um Estado secular. Onde existem alguns espaços em que se nota tendências de
democratização (NEW YORK TIMES, 2011). Mas onde, entretanto, existem outras
instâncias dentro do país sujeitas à islamização antidemocrática e à reação militaristas,
que de tempos em tempos gera tensão entre governo e Estado.
Nesse sentido, o caso turco pode estabelecer um horizonte para se pensar a forma de
convivência entre as esferas laica e religiosa de uma sociedade muçulmana, de modo
que pluralismo político e a circulação de ideias não sejam sacrificados, seja em nome
do militarismo, ou em benefício da lei islâmica. Um acordo que modere as esferas
religiosa e laica da sociedade turca é um bom exemplo do que outras sociedades
muçulmanas podem experimentar para si. A Tunísia pós-Ben Ali, por exemplo, tem a
oportunidade de se aproximar de tal modelo. Assim como Marrocos, Jordânia e Argélia,
desde que se estabeleçam acordos nacionais onde o modus vivendi da religião e o
seu status político não interfiram no dia-a-dia do setor leigo, mais integrado à economia
e a política globais. Trata-se de um acordo difícil, no entanto, possível, se as partes
envolvidas souberem delimitar com clareza a fronteira entre a vida civil e a religiosa de
seus respectivos países. Tal processo, dentro do islã, é acidentado já no momento em
que se sabe que o limite que separa as instituições religiosas das civis são bens menos
nítidas que no caso das cristãs, onde a hierarquia de uma Igreja já está posta, em
contraste com a sociedade civil. Enquanto a base do islã é formada pela própria
definição de comunidade dos fiéis (umma). Por mais firmes que sejam os acordos entre
clérigos e membros da sociedade civil, existe sempre a possibilidade de uma dissidência
a contestar tal pacto, obrigando a todas as partes a um novo acordo. De todo modo, a
Turquia, se não se apresenta como um caso democrático-liberal, ao menos pode
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oferecer um modelo onde a sociedade civil moderna, e a religiosa tradicional, podem,
através de um acordo Estado-governo, construir um governo misto, com uma esfera
secular e outra religiosa, mantendo em acomodação os seus princípios opostos
operantes.
E aqui pode ficar uma pergunta. E Israel? Bem, nesse caso temos o outro lado da
moeda. Um país que se declara democrático e que sustenta uma série de limitações
políticas, cujo resultado é, de fato, um misto onde convivem participação popular,
separação entre povos de diferentes origens, militarismo e religião enquanto definidor
identitário do Estado e da sociedade em maior ou menor grau. O desafio dos israelenses
em criar um Estado ao mesmo tempo judaico e democrático esbarra na não-definição
de seu status político em relação aos seus rivais históricos, os palestinos, cuja terra vem
sendo, há décadas, colonizada e retalhada. Nesse sentido, Israel é bem menos uma
democracia do que um governo misto com alto grau de estabilidade, onde os
presidentes e primeiros-ministros vão entrando e saindo de suas posições em processos
políticos regulares. No entanto, isso só acontece na medida em que membros das
Forças Armadas israelenses estão intimamente ligados a posições executivas e
legislativas do jovem país que, desde a sua fundação, vive em Estado de guerra, o que
presume que não se trata de uma situação exatamente normal. Onde religiosos, embora
minoritários, têm a margem de manobra necessária, tal qual nos países muçulmanos,
de realizar constrangimentos que alteram o funcionamento da vida pública comum. A
força de seu exército torna o Estado de Israel uma fonte paradoxal: gera segurança
maior perante uma possível guerra para os seus cidadãos; no entanto, gera uma imensa
insegurança para os seus vizinhos se um governo mais extremista for eleito, ainda mais
sob
o
beneplácito
de
Washington.
E o Irã? Este é outro caso emblemático. Pois aqui, apesar de ter claros atributos de
governo misto, para todos os efeitos, já se apresenta como uma república islâmica. A
priori, a lei religiosa é ponto de partida para tudo. Eleições, espaço público, divisão do
trabalho, produção, etc. De qualquer forma, é possível notar que está bem claro com
quem está a palavra final: com o líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei. A margem de
manobra da Assembleia ou do presidente, e mesmo o Conselho de clérigos, é pequena.
As instituições republicanas, como o Exército, sofrem o contrapeso decisivo das
islâmicas como a Guarda Revolucionária. Trata-se de uma separação institucional com
linhas muito claras. De tempos em tempos, este país sofre crises internas, onde os
setores menos e os mais religiosos entram em convulsão, que é quando a Guarda
Revolucionária e Khamenei entram como interventores decisivos. Enquanto liderança
de um governo de mais de dezenas de etnias, e mais de 70 milhões de habitantes, até
conseguirem alguma estabilidade. Mas a que custo? E que tipo de governo?
Ou seja: não é possível nem mesmo dizer que um governo misto estável pode ser
resposta para questões urgentes do Oriente Médio. Porque a questão talvez nem seja
a estabilidade do regime, que já ajuda muito na previsibilidade do funcionamento do
país. No entanto, certamente é decisiva a educação política desses povos. A realidade
é que nenhum país conquista um alto grau de democratização, ou ao menos de abertura
política, sem que se tenha um acúmulo de lutas políticas. Se lembrarmos de como
França e Grã-Bretanha mergulharam em guerras civis e entre outros países, processos
revolucionários, períodos ditatoriais, de abertura, de avanços e recuos até atingir o grau
maturidade política que possuem hoje (que afinal não é necessariamente o grau mais
avançado que já puderam obter), por que outros países, como o Egito, não poderiam
superar caminhos históricos semelhantes? E necessariamente a história política de um
país não precisa se repetir de maneira igual a de outros. Material e tecnologicamente, o
Egito do século XXI vive uma realidade bem distinta de França e Grã-Bretanha dos
séculos XVII, XVIII e XIX, e da Turquia do século XX. As oportunidades que o povo
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egípcio têm de superar o atual momento contrarrevolucionário estão postas na mesa. O
povo egípcio já demonstrou que pode ser ator e objeto de sua própria história de 2011
a 2013. Assim como os demais povos árabes. No entanto, é necessário que
compreendam o seu macrossistema político como algo maior do que apenas os seus
Estados Nacionais. E que possam compreender também como a lealdade entre
presidentes, reis, emires, sultões e aiatolás com os governantes ocidentais pode
extrapolar as fronteiras de seus países. É necessário entender que, a fim de atingir
qualquer estágio democrático, uma sociedade deve antes criar uma vivência
democrática. A simples luta por conferir poder a clérigos em uma Constituição civil pode
servir como uma irresistível arma para aqueles que não desejam que o seu país não
tenha abertura política. Que alguns dos confrontos mais frontais entre forças políticas
antagônicas pode ser, na realidade, assimétrico, como ficou claro quando os Irmãos
Muçulmanos, após vencerem as eleições, viram-se isolados e objeto de um golpe de
Estado dos militares no Egito, para prejuízo das forças mais democráticas, inclusive as
que acreditaram honestamente no atual comandante de fato do país. O fato é que nunca
foi tão atual o princípio de que tudo deve mudar, para tudo ficar como está.
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Quando colocamos governo misto em itálico é para delimitar o conceito central do presente artigo.
Maquiavel: diálogo com os antigos para entender os modernos. Reler os clássicos, descobrir os temas
recorrentes e os problemas da atualidade (MAQUIAVEL, 1994, p. 17).
Para maiores informações, consultar (KAYALI, 2003).
A presidência turca, ocupada por Abdullah Gul, do partido AKP, permanece aqui como um cargo cerimonial,
portanto, destituído de poderes reais. Na prática, o Estado Maior turco, que controla o monopólio da força do
país, tende a ter como interlocutor direto o gabinete Erdogan, que estabelece o comando da burocracia civil,
por meio dos ministérios governamentais.
O juiz Mahmud Mekki, “[?] conhecido pela sua independência e pela participação, em 2005, no movimento dos
juízes egípcios contra as ingerências do poder político, ingerências essas que sempre denunciou.” (GRESH,
2012a).
A divisão do paralento libanês de 50% das cadeiras para cristãos (onde se subdividem os maronitas, ortodoxos,
protestantes, armênios e outros); e 50 % das cadeiras para muçulmanos (onde se subdividem sunitas, xiitas,
drusos e outros).
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Brasilio SALLUM Jr.

Resenha de Marcos Nobre,
Imobilismo em movimento - da
abertura política ao governo
Dilma, São Paulo, Cia da Letras,
2013
Imobilismo em movimento, de Marcos Nobre, faz a proeza de reconstituir em menos de
200 páginas as grandes linhas de mais de trinta anos de vida política brasileira, “da
abertura política ao governo Dilma”. O ensaio mesmo é só parte do livro, pois esse
termina com um artigo em que o autor faz o exame crítico do texto de André Singer, Os
sentidos do lulismo. A inserção desse adendo ao final mostra o sentido do próprio
ensaio. Com efeito, o livro de Marcos Nobre é, como o de Singer, um exame crítico do
impacto do PT sobre a vida política nacional. Ambos são críticos em relação ao partido,
mas críticos esperançosos. Não romperam e não têm a intenção de romper com o
partido, mas anseiam por mudanças que consideram ainda possíveis. O livro de Marcos
cumpre em boa parte a tarefa que ele demanda de seu colega - inserir o PT no contexto
politico-institucional em que atua e no processo de transformação mais amplo em que
opera
o
partido,
o
processo
de
democratização.
Com efeito, Imobilismo em movimento é um ensaio crítico sobre a dissociação entre o
sistema político e as transformações societárias ocorridas nos últimos trinta anos. Sua
tese é a de que os impulsos democratizantes vêm sendo sistematicamente bloqueados
por políticas de “gerenciamento” político que, em nome da preservação do processo de
transformação, tem reduzido o seu ímpeto, o seu alcance, ocasionando uma
dissociação crescente entre sistema político e sociedade. As Jornadas de Junho de
2013 comprovariam enfaticamente essa dissociação, sinalizando a urgência da
transformação demandada pelo autor, seja do sistema político seja do partido a que se
filia,
o
PT.
O alvo do autor e o eixo em torno do qual constrói o seu ensaio é o que denomina
“peemedebismo”, procedimento de articulação politico-partidária adotado para
preservar a continuidade do processo político, seja este um processo de mudança
política seja um governo. O nome deriva do PMDB, partido que teria inaugurado
coalizões conservadoras para construir a democracia brasileira ainda no final do regime
militar. O mesmo procedimento teve depois como eixos organizadores o PSDB e o PT.
A denominação, algo estranha, corresponde àquilo que os cientistas políticos
denominam “presidencialismo de coalizão”, pelo menos quando a articulação partidária
ocorre
sob
os
auspícios
de
um
governo.
Da perspectiva do autor, o “peemedebismo” tem caracterizado a construção da
democracia brasileira e constrangido suas possibilidades, ainda que estas - e as forças
que as suportam - sejam pouco examinadas no livro, o que será retomado depois. Ainda
que a explicação causal seja discutível, não há dúvida de que o impulso democratizante
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se defrontou com resistências e acabou ganhando estabilidade, no plano político, como
um regime democrático. A periodização política adotada pelo autor tem início na reforma
partidária de 1979, momento em que o MDB foi obrigado a se redefinir como PMDB e
surgiram o PDT, o PTB e o PT. Dai até 1994 se teria conformado o que o autor
denomina progressismo, ou seja, um padrão de construção de alianças partidárias
adotado pelo PMDB em nome da construção da democracia, alianças que acabaram
dando lugar a bloqueios dos impulsos derivados do movimento democratizante. Já na
Constituinte surgiu a primeira “figura” do “peemedebismo", o “Centrão”, coligação
surgida na Assembléia Constituinte entre uma parte do PMDB e os partidos
conservadores para bloquear as conquistas da esquerda. De 1995 em diante, o
peemedebismo ressurgiu sob os auspícios da governabilidade. Para evitar a
instabilidade e as crises governamentais, os partidos que chegaram ao poder central, o
PSDB e depois o PT, organizaram coalizões com um grande conjunto de partidos,
construindo grandes maiorias parlamentares, o que teria produzido oportunidades para
que os aliados mais conservadores pudessem vetar iniciativas democratizantes dos
partidos principais de cada coalizão. A despeito das restrições que faz ao
“peemedebismo” praticado pelo PT, o autor parece algo satisfeito com as conquistas do
que denomina social-desenvolvimentismo, o crescimento econômico modesto mas
adoçado com benefícios sociais, como transferências de renda, aumentos reais do
salário mínimo, crédito subsidiado para casa própria etc. Certamente deseja mais e
identifica seu desejo com o que as Jornadas de Junho de 2013 teriam manifestado. Elas
teriam demandas como as suas: maior democratização, mais socialdesenvolvimentismo. Haveria pois que romper com o “peemedebismo” para avançar no
rumo de mais democracia, seja descentralizando o poder para estados e municípios hoje muito dependentes dos humores de quem controla a União - seja formando um
bloco no poder mais enxuto e aguerrido para ampliar a face distributiva do socialdesenvolvimentismo.
Espero não ter desfigurado em demasia o núcleo do ensaio. Sublinho agora uma ou
outra divergência, esperando que possam servir de estimulo à leitura de um texto
ousado, que seguramente merece a atenção daqueles que se interessam por política,
não
importa
de
que
lado
estejam.
Chamo a atenção, antes de tudo, para o "peemedebismo", a figura tão denegrida pelo
autor. Claro que ele não se refere especificamente ao PMDB, mas a um tipo de coalizão
que atenua o impulso democratizante. Seja como for, as coalizões partidárias resultam
de opções com alvos definidos e são feitas sob constrangimentos. Em sua reconstrução
da história política recente do Brasil, o autor nem sempre ressalta as alternativas e
restrições enfrentadas pelos atores, o que facilita o julgamento moral mas enfraquece a
explicação do processo. Ele mostra, por exemplo, que o escândalo do mensalão e a
instabilidade política que se seguiu, constrangeram o PT e o governo Lula a montarem
uma coalizão com o PMDB. Terá isso piorado o governo do PT? Não parece. Não
foi depois que Lula rearticulou seu governo que ganharam mais evidência os aspectos
distributivos da democracia, o social-desenvolvimentismo tão ao agrado do autor? Claro
que um tipo “distributivo” de desenvolvimentismo fazia parte da agenda petista pelo
menos desde 1989. Mas não terá a aliança com o PMDB - e a proximidade das eleições
- sido um estimulo para enfatizar as políticas de transferência de renda? Haveria que
investigar melhor, para se ter uma boa resposta mas, de qualquer modo, foi orientando
uma coalizão - especialmente com o PMDB - que o PT tornou-se responsável por
distribuir quase todas as benesses do social-desenvolvimentismo. E, diga-se de
passagem, foi em coalizão com o PMDB e o PFL que o governo Fernando Henrique
desencadeou políticas de transferência de renda, tão ao gosto do Banco Mundial, que
acabaram tornando-se a marca do seu sucessor. Aliás, o PT somente de má vontade
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tem concedido precedência aos tucanos na criação destas políticas “focalizadas”,
embora elas fossem anátema na esquerda que preferia as políticas “universalistas”.
Ainda assim, tais políticas foram adotadas, melhoradas e ampliadas. Além de servirem
aos pobres, valeram grande vantagem eleitoral. Desta forma, a coalizão com o PMDB
e
o
“peemedebismo”
não
podem
ser
sempre
demonizados.
Mais ainda, se o autor examinasse mais de perto o mensalão talvez tivesse que
reconhecer que foi justamente para fugir à tradicional coalizão - ao tão detestado
"peemedebismo" - que algumas lideranças do PT resolveram obter apoio de pequenos
partidos de modo “heterodoxo”, o que lhes vale agora alguns anos de cadeia.
Espero que todas essas observações permitam também alguma reconsideração do
período histórico que o autor diz ter sido dominado pelo “progressismo”, aquele em que
o próprio PMDB era líder do “peemedebismo”. Creio que Marcos Nobre
descontextualizou em demasia o período considerado. O final do regime militar e o
começo da democratização foi marcado por uma crise política bastante profunda,
embora sem rompimento das normas legais. As opções do PMDB, partido líder da
oposição ao regime militar, ocorreram em meio a fortes constrangimentos. A aliança
com os moderados do regime autoritário - a frente liberal - foi a alternativa que permitiu
virar o jogo contra o sistema. Sem a aliança com os “conservadores”, o presidente eleito
pelo Colégio Eleitoral seria, provavelmente, Paulo Maluf e não Tancredo Neves, se é
que faz sentido reconstruir a história hipoteticamente. Por sorte nossa, que vivemos hoje
uma democracia, limitada como todas são, o PMDB fez uma aliança à direita. Graças a
essa aliança e às artes heterodoxas do Plano Cruzado, o PMDB teve uma grande
maioria parlamentar na Constituinte e - a despeito do Centrão - liderou um processo
político muito disputado que gerou a constituição mais democrática que o país já teve.
Dessa forma, a coalizão “peemedebista” foi a pedra fundamental da nossa democracia.
Se dirá que a democracia produzida no país poderia ser mais ampla e que alguns dos
seus traços são restrições impostas pelos conservadores. Que seja. Mas, que forças
sociais havia para levar a democracia mais longe? Por não conseguiram se impor?
Essas
são
as
questões
fundamentais.
Tal observação leva-me a outro ponto que parece fazer falta à análise. Ao atribuir à
coalizão partidária extensíssima liderada pelo PT as limitações de nossa democracia, o
autor focaliza essas dificuldades no plano politico-institucional, mas o faz de forma
unilateral. O problema parece estar nas alianças que o PT vem fazendo. Isso faz com
que o leitor - talvez desavisado - imagine que se o PT não tivesse cedido tanto aos
aliados nossa democracia teria avançado mais. A dedução pode ser pouco pertinente,
mas para aceitar aquela conclusão haveria que mostrar que o PT tem um vigor político
democratizante que não expressou, e não efetivou em função do “peemedebismo”.
Houve de fato tantas propostas petistas que podiam ter feito avançar a democracia mas
morreram no berço por causa do peemedebismo? Ou elas surgiram no PT e acabaram
morrendo nas disputas internas do partido, antes mesmo de chegarem a um público?
Tenham ou não surgido, seria relevante pôr à luz a dinâmica interna do partido a que se
atribui a possibilidade de fazer nossa democracia avançar caso não se misturasse com
“o
atraso"”
(a
expressão
não
é
do
autor).
Se um exame desse tipo mostrar que o PT perdeu nos últimos anos muito de seu ímpeto
democratizante, não há que procurar os problemas de nossa democracia nas alianças
que o partido faz para governar, dado que ele mesmo teria absorvido características
que o autor atribui aos males da coalizão. Nesse caso, a pesquisa sobre as limitações
de nossa democracia teria que se deslocar para as características gerais de nosso
sistema político. Se ele está aquém das aspirações de nossa sociedade, teríamos que
descobrir nele os mecanismos que permitem tanta divergência em relação a ela. São
as regras eleitorais? É o ordenamento partidário? Ou, ao invés, não tem surgido em
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nossa sociedade movimentos e atores coletivos que definam mais claramente as
aspirações
societárias?
Isso nos leva às “Jornadas de Junho” de 2013, que o autor com razão valoriza. Ele
entende aquelas manifestações populares como um protesto em relação à democracia
que alcançamos. Elas demandaram um conjunto diferente de prioridades políticas,
formas de representação mais afinadas com os representados etc. Embora as Jornadas
não tenham apontado para um alvo específico, a insatisfação demonstrada, com um
inusitado vigor, indica que se estão gestando forças sociais que talvez venham um dia
a superar a forma de democracia que temos. Houve algo de inusitado naquelas
Jornadas que me estimula a dar a elas tanta importância - elas não foram comandadas
por qualquer dos atores políticos que hoje tomam parte, regularmente, do sistema
político. Isso as diferencia da Campanha das Diretas-Já e da Campanha em favor
do impeachment de Collor, movimentos comandados por atores secundários mas que
atuavam no palco político principal. As Jornadas colocaram em questão, desde fora,
o establishment político como um todo. Isso sugere que talvez haja algo diferente no ar;
aspirações que podem, se incorporadas à ação coletiva organizada, extravasar o âmbito
do
“social-desenvolvimentismo”.
Concordâncias e divergências que este comentador tenha em relação a Imobilismo em
movimento não alteram uma avaliação muito positiva do ensaio. Sem dúvida trata-se de
trabalho vigoroso, que vale ser lido e discutido. Ele cumpre fielmente a tarefa de
estimular a reflexão crítica sobre nossa democracia. Isso não é pouco.
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Silvio Ricardo CARNEIRO

A paralisia da crítica e a
democracia como tabu
“Tudo se discute neste mundo, menos uma única coisa: não se discute a democracia.
A democracia está aí como se fosse uma espécie de santa no altar, de quem já não se
esperam milagres mas que está aí como uma referência, uma referência: a democracia!
E não se repara que a democracia em que vivemos é uma democracia sequestrada,
condicionada, amputada, porque o poder do cidadão, o poder de cada um de nós, limitase, na esfera política, a tirar um governo de que não gosta e a pôr um outro de que
talvez se venha a gostar. Nada mais. Mas as grandes decisões são tomadas numa outra
esfera e todos sabemos qual é: as grandes organizações financeiras internacionais, os
FMIs, a Organização Mundial do Comércio, os bancos mundiais, a OCDE, tudo isso.
Nenhuma dessas organizações é democrática e, portanto, como é que podemos
continuar a falar de democracia se aqueles que efetivamente governam o mundo, não
são eleitos democraticamente pelo povo? Quem é que escolhe os representantes dos
países nessas organizações? Os respectivos povos? Não! Donde está, então, a
democracia?”
José Saramago, Sobre a democracia1

Recentemente no Lexington´s notebook, blog da revista The Economist sobre a
política norte-americana, encontramos o seguinte post: "Wall Street protesta: por favor,
não tragam Marcuse de volta!"2 . Trata-se de um breve comentário de um
"quase soixante-huitard", que retomou uma larga citação do pós-escrito de Tolerância
repressiva, em que Marcuse, em apoio aos "suixante-huitards" reais, questiona uma
característica curiosa da democracia (representativa, parlamentar ou "direta"): o fato de
que a maioria "está fechada em si mesma, petrificada" repelindo "a priori qualquer outra
mudança que altere o sistema". No discurso liberal da tolerância, grupos ou indivíduos
dissidentes reorganizam a gramática em que "maioria" não significa mais "interesse
comum" (o sentido de "comum" no termo "comunismo"), mas, sim, "a opinião pública
como convergência de pensamentos individuais". Os comentários dos leitores
desse post são tanto ou mais curiosos do que o próprio texto. Muitos deles expressam
um ódio primevo por uma caricatura de Marcuse contracultural, como aquele comentário
que compara o pensamento marcuseano ao "idiota primevo Rousseau". Porém,
podemos seguir adiante e considerar que, quando tais pessoas reúnem as contradições
de seu presente com um fantasma de seu passado, expressam marcas pulsionais do
inconsciente de um certo pensamento conservador. É como uma história sem fim; ou,
nos
termos
de
Freud,
o retorno
do
reprimido.
De outra forma, no front da esquerda, podemos encontrar ?i?ek, cuja relação com o
pensamento de Marcuse não é propriamente de ódio, mas pode ser qualificada, no
mínimo, como uma "perspectiva cética". Referimo-nos aqui às considerações do livro
de ?i?ek, The sublime object of ideology, quando concorda com o ponto de vista de
Marcuse, em que os discursos ideológicos se transformaram com o avanço do
capitalismo. Contudo, tratando Marcuse como um pós-marxista,3 ?i?ek conclui que a
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crítica marcuseana ao capitalismo havia falhado por conta da tentativa contínua de
identificar uma subjetividade revolucionária com grupos secundários particulares diante
da totalidade social. Diante do Terror dos gulags, bem como do apoio de sindicatos
americanos aos esforços de guerra em nome do American Dream, Marcuse descartaria
a tese clássica da teoria marxista para a qual "a revolução global abolirá o antagonismo
social básico, capacitando a formação de uma sociedade governada de modo
transparente e racional";4 consequentemente, Marcuse segue a saída "pós-marxista",
que intensifica as lutas das minorias contra o sistema capitalista. Em outros termos,
essas lutas, que ?i?ek considera secundárias, se tornariam um fator importante de
mudança social: lutas feministas, ambientalistas e dos direitos humanos assumem um
papel central nos discursos da New Left. No entanto, conforme ?i?ek, esses movimentos
conteriam um tipo de fundamentalismo, em que as lutas das minorias substituem uma
luta contra o sistema. Por exemplo, seria impossível para o movimento feminista
considerar o mundo como livre sem que se efetive relações de igualdade entre gêneros.
Similarmente, seria impossível para um ativista ecológico imaginar um mundo livre sem
modos sustentáveis de produção e consumo. No caso de Marcuse, haveria uma espécie
de "fundamentalismo psicanalítico" em que "a chave da libertação está na mudança das
estruturas libidinais repressivas".5 ?i?ek considera essa opção marcuseana uma
estratégia crítica limitada, porque tais lutas particulares são irredutíveis ao sistema como
um todo. Isto é, a civilização não-repressiva que Marcuse almeja acaba por
desconsiderar a irredutibilidade das particularidades ao todo. Consequentemente,
Marcuse escaparia da questão principal, a saber: seria possível uma civilização nãorepressiva, quando, como a psicanálise vem nos ensinar, existe uma decalagem
inerente entre as demandas e desejos dos sujeitos socializados - ou, nos termos de
?i?ek, um "núcleo-real impossível"6 - que sustenta as formações culturais?
Tão estranho quanto possa parecer, entre a questão de ?i?ek e o comentário de The
Economist sobre Marcuse há algo em comum. Com isso, não queremos tornar
indiferentes posições de direita ou esquerda, mas sim, em um sentido geral, que ambos
se questionam pelo sentido marcuseano de democracia. Afinal de contas, como
Marcuse poderia legitimar a posição de uma pequeno grupo de manifestantes como
aqueles que pretendem recusar e transformar a sociedade? Que tipo de política
Marcuse defende, se a democracia é apresentada por seus problemas estruturais?
Não desperdicemos nosso tempo argumentando o óbvio: sem sombra de dúvidas,
Marcuse é um defensor da democracia. Com toda tranquilidade, podemos qualificar
Marcuse como um democrata radical diante do quadro político da democracia
estabelecida (capaz de eleger como governador péssimos atores, como Ronald
Reagan), que foi "sequestrada, condicionada e amputada", como nos lembra
Saramago.7 Mais do que essa defesa, podemos retomar a questão de Saramago com
Marcuse: "Onde está, afinal, a democracia?" - uma questão que, como o diagnóstico
marcuseano indica, exige uma método especial para ser respondida seriamente. Pois,
como podemos questionar um objeto sócio-histórico tal qual a democracia, que se nos
apresenta como um conjunto de princípios simultaneamente perigosos e intocáveis?
Como podemos investigar sobre uma sociedade democrática efetiva sem defender
sistemas sociais não-democráticos?
A democracia como tabu
Talvez a maneira mais avançada para circunscrever esse problema esteja em
considerar a democracia como uma de nossas aspirações tabu. Afinal de contas, todos
se acreditam democratas, independentemente de suas orientações políticas. Membros
da "bancada da bala", "ruralistas", "evangélicos", "pastorais", "cientistas", bem como
movimentos sociais e partidos dos mais progressistas da esquerda, declaram a si
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próprios como defensores dos princípios democráticos, cada qual enxergando suas
lutas sob esse prisma, o que quer que isto signifique. Para além de quaisquer
diferenças, valores democráticos são sustentados como uma referência para condenar
ou legitimar ações e ideologias políticas, sem se questionar por seus fundamentos.
Entretanto, se questionarmos o que significa "democracia" para cada uma dessas
frentes sociais, provavelmente encontraremos uma pluralidade de significados
contraditórios ou mesmo divergentes. É possível, então, que a democracia seja algo
que todos dizem conhecer, mas têm vergonha de perguntar, ou seja: um tabu em nossa
sociedade.
Assim, um democrata radical como Marcuse pretende enfrentar diretamente os tabus e
seus limites inconscientes. O que isto quer dizer? Bem, enfrentar tabus é
frequentemente um fracasso anunciado, uma vez que tabus estabelecem relações
ambivalentes e indeterminadas e, com efeito, são fenômenos extremamente flexíveis e
de fácil deslocamento. De acordo com Freud, tabus são "temores sagrados";8 ou seja,
esse termo polinésio indica um duplo sentido: de um lado, o "santo e o consagrado" e,
de outro, o "inquietante, perigoso, proibido, impuro".9 Com efeito, o tabu expressa o
"proibido enquanto sagrado", algo que é vetado àqueles que não são iniciados no
estreito círculo social dos segredos velados. Em outras palavras, algo adquire o
significado de tabu tanto por ter sido sacramentado quanto por ter sido afastado das
pessoas comuns. Contudo, a distância entre o mundano e o sagrado não deixa de ser
superável. Isso porque todas as formas-tabus existem sobre a Terra, em um modo
sensível. Do ponto de vista estritamente físico, nada do mundo natural impede a
realização do parricídio ou do incesto. Porém, esses atos aparecem como proibições
hediondas que regulamentam a economia libidinal das pessoas. Ninguém questiona
pelos motivos de tais leis, mas elas estão por aí, inscritas em carne e osso,
determinando de uma vez por todas quem pode viver na sociedade e quem deve dela
ser banido. Portanto, considerar a democracia como um tabu de nossos tempos é
compreender um objeto ambivalente que estrutura nossas leis como um "temor
sagrado", algo presente nas relações sociais que encanta tanto quanto aterroriza.
Dessa forma, questionar a democracia estabelecida requer apreender algo que opera
como um tabu, algo que organiza as vidas ordinárias sem estar fundamentada sobre
bases de pactos sociais conscientemente aceitos. Nesse sentido, a democracia poderia
ser considerada a aspiração-tabu da humanidade, ou, conforme Eros e civilização de
Marcuse, "a demanda por um estado em que liberdade e necessidade
coincidem".10 Conforme o autor conclui, se "existe no reino da consciência desenvolvida
e no mundo que esta criou, a liberdade não passa de algo que é derivado e, de antemão,
acordado, conquistada às custas da plena satisfação de necessidades".11 Portanto, a
liberdade estabelecida - tanto quanto a democracia estabelecida - existe em oposição à
felicidade, "a plena satisfação das necessidades". Algo que resulta, como a psicanálise
demonstrou, em contradições sócio-históricas entre a liberdade conquistada e a
felicidade reprimida e aparecem como um sofrimento, como um "mal-estar na cultura".
Algo que faz da liberdade e da felicidade, que a democracia carrega consigo, elementos
tabus: ao mesmo tempo sacramentados, mas tratados como inatingíveis e - por que
não?
impossíveis
como
uma
utopia.
Quais são as estratégias críticas possíveis nesse caso? Duas respostas. Primeiramente
uma "superficial", embora comum entre as críticas da esquerda sobre a ideologia, ao
menos desde os tempos de Marx. Nesse caso, a democracia seria considerada um
desvio ideológico e resolvida por estratégicas racionalistas e ilustradas, rompendo o
tabu trazendo à tona seus significados ocultos e verdadeiros sob a luz do progresso e
da razão das vanguardas. Entretanto, essa crítica se esquece de que as estruturas
subjacentes do tabu não estão localizadas apenas no domínio consciente. Enquanto
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"temor sagrado", a democracia-tabu permeia tanto os ideais quanto as práticas da
sociedade. Como lembra ?i?ek, essa não é meramente uma questão de
conscientização, mas também uma questão de fé - e, aqui, a ilusão resiste de modo
muito forte às criticas ilustradas como uma hidra: a cada cabeça cortada, outra surge
em seu lugar. Essa crítica torna-se infinita porque estruturas-tabu operam como
comportamentos rituais: não sugerem causas racionais para seus efeitos, mas
organizam a vida e a morte dos que por ela são influenciados mediante um poderoso
sistema de crenças. Diante dessa estrutura, a busca por um núcleo fundamental e
verdadeiro em tabus - tal como opera o Iluminismo - apresenta-se como uma crítica
inócua. No fim das contas, o dito de Churchill torna-se representativo dos limites desse
tipo de crítica, quando proclama ironicamente: "A democracia é a pior forma de governo,
exceto todas aquelas que têm sido experimentada de tempos em tempos".12 Quer dizer,
todos reconhecem que a democracia liberal tem problemas, mas todos agem dentro de
seu limite, porque viver sob qualquer outra forma de governo é, certamente, ainda pior
como
conclui
Churchill.
Contudo, há uma resposta melhor a nosso enigma inicial. A força dessa crítica surge
com os novos conjuntos ideológicos do século XX. Desde a irrupção dos governos
totalitários nesse período, é possível notar as dificuldades que a crítica iluminista
enfrenta diante da visão de mundo nazista sustentada, contraditoriamente, tanto pelo
registro mítico da Natureza e do herói ariano e seus sacrifícios, quanto pelas forças
tecnológicas em progresso.13 Aqui, não existem fundamentos racionais ocultos que
poderiam ser trazidos à tona pelo exercício da crítica ilustrada. Pelo contrário, seguir
essa estratégia crítica pode significar uma paralisia, como Marcuse dirá alguns anos
mais tarde, referindo-se às novas formas da sociedade industrial avançada, em O
homem unidimensional.14 Outra estratégia se fez, pois, necessária. Algo percebido
pelos frankfurtianos, ao tratar Freud como uma "necessidade".15 Isso não significa que
os frankfurtianos considerem o fascismo como uma doença psicológica, em que um
delírio coletivo leve as massas a seguir um líder psicótico. Longe de uma
"psicologização" da sociedade, a necessidade por Freud significa a necessidade de
compreender o modo pelo qual as pessoas organizam suas vidas e como identificam a
si próprios com sistemas de barbárie. Em outros termos: que modo de economia libidinal
regula esse tipo de "servidão voluntária"? Ou melhor: que espécie de tabu regula as
vidas nas totalidades sociais (fascistas, socialistas mas também, capitalista)? Uma
questão que demanda uma outra paralela: como evitar o fascista que existe em
nós?.16 Entre essas duas questões, podemos encontrar uma estratégia crítica mais
forte, que escapa dos dilemas da crítica esclarecida, sem aceitar uma perspectiva
autoritária como desvio da razão.
O tripé da teoria crítica marcuseana: crítica, ideologia e utopia.
Essas questões estão interrelacionadas. Desde Filosofia e teoria
crítica (1937), Marcuse reconhece que a força crítica dos pensadores de Frankfurt
reside em ver não apenas como a ideologia tem mudado junto às estruturas sociais no
decorrer do século XX, mas também como "a teoria crítica é também a crítica de si
mesma e das próprias bases sociais que a suportam [gesellschäftliche Träger]"17 . Esse
não é um sinal de fraqueza teórica ou prática, uma vez que flexibilidade teórica não
significa necessariamente uma ausência de fundamentos. Pelo contrário, mediante
pressupostos dialéticos, a crítica deve protestar contra suas próprias bases,
frequentemente revendo suas posições sociais. Nesse sentido, Marcuse insiste em
manter uma tensão entre as características sociais ideológicas e utópicas. Em que
sentido?
Em primeiro lugar, podemos considerar essa tensão entre ideologia e utopia como a
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tensão entre a sociedade que "é" e aquela que "deve ser", enquanto extremos. Esse é
um paralelo constante que orienta a crítica marcuseana desde seus primeiros ensaios
no Instituto. A despeito das inúmeras perspectivas de Marcuse sobre a
sociedade,18 prefiro apresentar essa tensão a partir do ponto de vista de um Marcuse
mais atual, que considera os limites da crítica paralisada diante do novo conjunto social
de ideologias no interior do capitalismo tardio. Essa paralisia se torna evidente quando
Marcuse se questiona sobre que tipos de discurso e de prática sustentam a sociedade
estabelecida,
e,
assim,
se
depara
com
uma
armadilha.
Como Marcuse insiste desde Eros e civilização, a armadilha da sociedade atual é a
denominada "oposição integrada". Essa não é apenas uma estratégia superestrutural
para mascarar as lutas de classe no interior da estrutura econômica; pelo contrário: no
capitalismo tardio, a ideologia se torna protagonista das estruturas, desempenhando um
papel econômico fundamental dentro da ilusão de consumo que satisfaz algumas
demandas sociais, na medida em que o núcleo repressivo é o que sustenta
verdadeiramente o edifício da sociedade afluente. Em outros termos, no capitalismo
tardio, a economia almeja [???] seus consumidores, satisfazendo-os com sua forma
ideológica principal: a "forma mercadoria". Para tanto, é importante para uma ideologia
que seja produzida, identificando a cidadania com os meios de compra e produção
mercantis. Aqui, os opostos estão integrados em um primeiro nível: o libidinal, atingindo
o triunfo da introjeção dos valores estabelecidos: "o estágio em que as pessoas não
podem rejeitar o sistema de dominação sem rejeitar a si mesmas, seus próprios valores
e necessidades pulsionais repressivos".19 Nesse sentido, um poder central coercitivo
para restringir mudanças sociais não é mais necessário. Nesa ordem unidimensional,
as pessoas são incitadas a se automobilizarem [??], mas somente dentro do permitido
(protestar pode, desde que...); modo de reconhecer as mudanças, mas mantendo os
privilégios estabelecidos - "mudar para permanecer tudo igual". Nesse sentido,
percebemos com Marcuse a ausência do referencial revolucionário inclusive nas classes
trabalhadoras.20 De fato, uma grande parte dos proletários das sociedades industriais
avançadas se reconhecem como sujeitos satisfeitos inseridos no sistema de mercado,
com salários consideráveis e direitos sociais reconhecidos, embalados profundamente
no Sonho
Americano.
Como despertar de um sonho tão enraizado na realidade? Aqui, encontramos a
necessidade marcuseana pela utopia. Parece contraditório: afinal de contas, como
alguém poderia ser despertado por uma fantasia utópica? Seria necessário mais
fantasia para romper essa fantasia envolvente? Contudo, utopia não é mera fantasia. É
um não-lugar, ou melhor, uma fantasia de deslocamento, uma força negativa que não
foi tocada pela realidade estabelecida e, portanto, algo que não ocupa qualquer extremo
da oposição integrada (isto é, os dois extremos da Guerra Fria, nos tempos de Marcuse).
De outro modo, a utopia escapa de ambos. Nesse sentido, Marcuse apreende as
reflexões benjaminianas mais radicais sobre o tema, ao considerar a utopia como uma
ruptura na série do continuum histórico. Esse sentido surge quando Marcuse relembra
que
o que é denunciado como "utópico" não é mais aquilo que "não tinha lugar" e não pode
ter lugar algum no universo histórico, mas antes, aquilo que foi bloqueado do porvir pelas
forças das sociedades estabelecidas.21
Enquanto um conceito espacial, a utopia "vem de todas as partes". Porém, mais do que
um conceito espacial, a utopia também remete ao campo temporal; um tempo
bloqueado enquanto permanece expulso do continuum; um tempo cujo lugar histórico
está nas revoluções e revoltas contra o status quo. Por conseguinte, a utopia tem seus
próprios sujeitos históricos: "aqueles sem esperança" em proveito daqueles cuja
"esperança nos é dada", como conclui em O homem unidimensional, inspirado em
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Walter
Benjamin.
Nesse sentido, a utopia, definitivamente, não vem de uma visão otimista. Para Marcuse,
a utopia não é apenas um ideal que poderíamos algum dia atingir; pelo contrário, a
utopia impele a teoria crítica a ultrapassar os limites do establishment, onde as
contradições reais do sistema podem ser encontradas. É preciso lembrar que, a
despeito das melhorias técnicas para os sistemas de produção e consumo, ainda
existem pessoas que não têm condição alguma para satisfazer as mínimas
necessidades vitais. Além da esfera desse Brave New World em que vivemos, ainda
existem campos de batalhas em terras distantes ou guerras civis nos guetos, onde
jovens perdem suas vidas em situações absurdas. Ou ainda, aquém do establishment,
existem aqueles excluídos [outsiders] que vivem fora do sonho, que têm seguido contra
os limites-tabu estabelecidos durante um longo tempo, não porque são
necessariamente revolucionários de modo consciente, mas sobretudo porque nunca
foram agraciados pelas leis de carne e osso do tabu. Eles despertaram do American
Dream por uma necessidade "vital". Cedo ou tarde, eles aparecem, recusando todas as
instituições ideológicas da tolerância repressiva presente na ordem das oposições
integradas.
De fato, essa fantasmagoria dos outsiders não significa necessariamente "revolução";
de maneira oposta à visão ?i?ekiana sobre "pós-marxistas", Marcuse - enquanto um
marxista "clássico" - frequentemente insiste que tal situação de mudança poderia vir
apenas das classes operárias, do grupo social que ocupa uma posição central na
sociedade capitalista (como, também, no socialismo real). Contudo, enquanto os
trabalhadores estão embalados em seus sonhos capitalistas ou soviéticos, a Grande
Recusa dos outsiders, baseada em uma revolta sensível vital, ressoa como um alarme
de emergência. Consequentemente, e contrário ao que afirma ?i?ek, esses não são
"pessoas secundárias" no processo de mudança social. Pelo contrário, nessa sociedade
letárgica, eles operam como uma "catálise", transformando a química social
estabelecida. Portanto, de fato, os outsiders não são propriamente revolucionários: seus
atos não visam remodelar instituições diretamente, mas eles mobilizam as práticas e os
discursos em caminhos diversos, que parecem estranhos mesmo às sociedades
estabelecidas mais democráticas. Esse é um primeiro passo para a revolução, ou, em
outros termos, um primeiro passo contra tabus nas democracias: o poder do efeito de
estranhamento que mobiliza a sociedade para além de suas formas reificadas, para uma
"política do possível" - palavras que podem, talvez, definir democracia para Marcuse.
Demanda por democracia: o "núcleo impossível do real" ou as "possibilidades
reais"?
Decerto, ao defender a "política do possível", Marcuse não está se declarando
um democrata - "Realpolitik". De outro modo, podemos lembrar suas primeiras críticas
contra os partidos socialistas na Realpolitik da República de Weimar, em que o possível
se restringe às tentativas de aperfeiçoamento do status quo.22 Anos mais tarde,
Marcuse passa a criticar a oposição integrada do Estado de Bem-Estar Social, como
vimos, ou, ainda, a tolerância repressiva das políticas neoliberais que contrapõem as
possibilidades reais à afirmação da parceria Thatcher e Reagan que declaravam "não
haver alternativas". Em um modo diverso, o possível marcuseano é apresentado como
a utopia, isto é, enquanto limite das contradições existentes e das aspirações que
enfrentam as formas sociais-tabu. Algo presente quando Marcuse aposta em uma
"civilização não-repressiva", modo utópico que se tornaria possível no interior das novas
contradições
da
sociedade
tecnológica.
A partir de uma perspectiva psicanalítica, uma possibilidade não-repressiva é
inaceitável, dada a tese freudiana de que não há organização social sem a repressão
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das pulsões primárias; isso porque, ao viver imerso na dimensão dos cálculos de prazer
e dor, o indivíduo não seria capaz de reorganizar sua economia libidinal pelo princípio
de realidade - isto é, viveria sem a constituição de um eu racional capaz de distinguir o
que é real ou fantasia, o que seriam necessidades falsas ou verdadeiras. Vivendo no
princípio de prazer, o indivíduo segue sem qualquer nível de repressão. Nesse sentido,
?i?ek critica o ponto de vista marcuseano como um "fundamentalismo psicanalítico" que
prega a revolução de nossa civilização mediante uma organização libidinal nãorepressiva, que se oculta nas profundezas das relações sociais estabelecidas. Enfim, a
utopia marcuseana ofereceria apenas um discurso teológico para uma nova
humanidade
e
uma
nova
sensibilidade.
De acordo com ?i?ek, mais do que uma possível nova sociedade, os processos políticos
de esquerda devem reconhecer um domínio do "impossível" enquanto constituinte das
relações sociais. Segue aqui as teses políticas de Laclau e Mouffe do "núcleo impossível
nos processos radicais de democracia". Para eles, "a sociedade não existe" (em um
sentido diverso das prerrogativas neoliberais): "o Social é sempre um campo
inconsistente estruturado em torno da impossibilidade constitutiva, atravessado por um
'antagonismo' central".23Ao que segue ?i?ek: "esta tese implica que todo processo de
identificação que nos confere uma identificação sócio-simbólica fixa está condenada ao
fracasso"24 - um ponto de vista crítico que contraria imediatamente, conforme ?i?ek,
fundamentalismos de esquerda como a utopia não-repressiva de Marcuse, em sua
busca por uma identificação sócio-simbólica fixa - uma estratégia incapaz de
compreender os antagonismos próprios aos movimentos políticos por uma democracia
radical,
baseada
em
uma
impossibilidade
constitutiva.
À primeira vista, podemos considerar as críticas ?i?ekianas como uma questão de
ênfase. Afinal de contas, Marcuse e ?i?ek observam as impossibilidades produzidas na
dialética da civilização estabelecida. Além disso, ambos os autores reconhecem que um
sistema social mais livre não será imune a antagonismos. Algo que também é próprio
às democracias: um espaço onde diferentes posições podem se apresentar,
excetuando, naturalmente, as declarações contra os próprios princípios democráticos algo que Marcuse qualifica como a "agressividade na unidimensionalidade". De modo
que, antes de mais nada, Marcuse e ?i?ek se movem ao redor do mesmo problema:
como a democracia se tornaria um modo radical para uma sociedade mais
emancipatória? Como a democracia se tornaria um espaço verdadeiramente dialético
para as identificações das diferenças? No entanto, os autores enfatizam diferentes
propostas: enquanto ?i?ek aposta na impossibilidade constitutiva como a forma mais
concreta de relação para uma nova democracia, Marcuse busca as possibilidades reais
no interior das contradições sociais, tais como as representadas pelos outsiders da
sociedade industrial avançada, os damnés de la Terre dos países subdesenvolvidos e
as formas estéticas da arte moderna - eis algumas das revoltas manifestas para um
novo
sistema
democrático.
Todavia, por que Marcuse não insistiria em um discurso das impossibilidades
constitutivas das estruturas sociais? Esta não é uma questão de diferença geracional
entre Marcuse e ?i?ek. Se Marcuse enfatiza as possibilidades reais e reconhece o
antagonismo constitutivo da sociedade, seria importante questionar: por que o autor
evita o discurso psicanalítico da impossibilidade constitutiva da civilização, apresentada
- conforme orienta ?i?ek - desde os primeiros trabalhos antropológicos de Freud? Seria
simplório considerar Marcuse como uma pessoa mais otimista do que Freud, a despeito
das questões teóricas por trás das críticas marcuseanas à economia libidinal
psicanalítica. Para além dessa perspectiva psicológica e questionável sobre a
personalidade de Marcuse, com a civilização não-repressiva não se desenha um mundo
democrático mais colorido. Mais do que isso, ao afirmar a utopia não-repressiva como
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uma possibilidade real diante das contradições estabelecidas, Marcuse procura remover
tendências a-históricas da psicanálise, conferindo à civilização uma abertura de
possibilidades
para
além
de
seu
destino
repressivo.
Um exemplo crucial para essa crítica se apresenta quando Eros e civilização afirma as
tendências históricas na teoria psicanalítica. Marcuse lembra que Freud considera a
natureza das pulsões como "adquiridas historicamente".25Aqui, Freud afirmaria que as
pulsões humanas - a base de toda a organização cultural - estão sujeitas a mudanças
históricas. Consequentemente, a repressão pode sofrer mudanças sociais também.
Nesse sentido, é possível que modos de repressão outrora correntes venham a se tornar
obsoletos, e o investimento libidinal pode encontrar outros objetos de desejo em outros
campos diversos da dominação e da exploração. Essa possibilidade real da civilização
não-repressiva é apresentada pela crítica marcuseana à "mais-repressão": "as
restrições necessárias para a dominação social",26 sustentadas por um sistema de
escassez - como as repressões (não apenas militares, como também culturais) nas
periferias acabam comprovando. Desse modo, a negação freudiana da possibilidade da
libertação essencial assume a repressão como um efeito social, independentemente de
seu lugar histórico. No fim das contas, "não é decisivo se as inibições são impostas pela
escassez ou pela distribuição hierárquica da escassez, pela luta por existência ou pelo
interesse por dominação".27 Ora, a possibilidade real de mudanças é identificada entre
a repressão básica (aquela que nos faz obter um princípio de realidade necessário para
a constituição da subjetividade) e a mais-repressão (a repressão necessária para a
manutenção do status quo), em vistas da eliminação de uma estrutura social obsoleta e
sua correspondente sensibilidade. Assim, mais do que pensar a partir de um "núcleo
impossível" da sociedade, os esforços marcuseanos avançam sobre aquilo que congela,
que limita as possibilidades, sobre os tabus, desmistificando os limites do impossível
diante das possibilidades reais oferecidas pelas contradições sociais.
Enfim, entre as perspectivas marcuseana e ?i?ekiana, encontramos dois modos
de pensar a democracia em tempos contemporâneos. Ambos compreendem a
democracia como processos onde antagonismos são fundamentais. Contudo, existem
diferenças em suas ênfases. De um lado, ?i?ek evita qualquer movimento teológico
que fundamente a democracia. Nesse sentido, podemos interpretar suas advertências
quanto aos perigos da identificação sócio-simbólica nos processos e lutas democráticos.
De outro lado, Marcuse aposta nas possibilidades reais, apresentadas pelas lutas
nos fronts da sociedade estabelecida enquanto sintomas de uma democracia
sequestrada, condicionada e amputada, evitando toda e qualquer forma a-histórica nas
bases de uma reflexão da sociedade e seus processos políticos. Dois métodos diversos
capazes de complementar um ao outro? Talvez: se é verdade que ?i?ek nos faz ter
cuidado com identidades absolutas nos processos democráticos, é também verdade
que Marcuse evita abstrações como as pretensões da eterna escassez ou da eterna
impossibilidade do real que esvaziam a concretude das possibilidades reais manifestas
em seus inúmeros agentes, ainda que obsoletos. Seja um ou outro método crítico, vale
dizer que a democracia deve sair do altar que a colocamos, não para abandonar esse
projeto, mas para questionar, com a coragem de quem enfrenta tabus, "afinal, onde está
a democracia?".
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movimento, ou mesmo entre cada movimento, "pós-marxistas" seriam, para ?i?ek, os que dispensam a forma
partido como central em suas manifestações. Nesta linha, Stálin e Lênin (embora posteriores a Marx) ainda
seriam marxistas "de carteirinha", ao passo que movimentos sociais surgidos com a New Left operam em outro
registro: na luta por reconhecimento de suas particularidades. "Pós-marxista", assim, não é uma categoria
simplesmente cronológica para ?i?ek, mas um momento que carrega consigo um diagnóstico diverso das lutas
sociais, bem como os limites e os sintomas desta opção. Entretanto, esta categoria, tal qual pensada pela autor,
deixa de lado as nuances e estratégias próprias a cada um destes movimentos. Por exemplo: a estratégia adotada
pelos movimentos negros (diga-se de passagem, os EUA apresentam inúmeros deles: desde aqueles que se
voltam para a sua "africanidade" da Afro-american association até a busca por autodefesa e auto-organização
entre os Black Panthers) é bem diversa daquela adotada pelos ecologistas, pelas feministas ou homossexuais.
Sobre o desdobramento do movimento negro estadunidense em uma versão mais recente, ver BLOOM, Joshua
& MARTIN JR., Waldo E., Black against the Empire: the history and politics of Black Panther Party, Los Angeles:
University of California, 2013. Sobre os movimentos multiculturais, ver BENHABIB, Seyla, The Claims of culture:
equality and diversity in the global era, New Jersey: Princeton Universtity Press, 2002.
Slavoj ?i?ek, The sublime object of ideology, (London, NewYork: Verso, 2009), p. XXVI.
Slavoj ?i?ek, The sublime object of ideology, p. XXVII.
Voltaremos mais adiante a essa consideração. Por enquanto, basta compreender que, no jogo proposto por
?i?ek, haveria uma dicotomia entre os modos de compreensão dos processos democráticos. Enquanto para
Marcuse, seria necessária a fórmula identitária de seu fundamentalismo, para ?i?ek, a democracia se movimenta
no interior do campo negativo que é o "real", o lugar das "desidentificações", para além de todo e qualquer
fundamentalismo. Ao invés do fundamento possível utópico, essa "política do real" (não confundamos com a
"Realpolitik"!) opera junto ao núcleo da impossibilidade, conforme ?i?ek descreve em seu Bem-vindo ao deserto
do real.
"E a violência revolucionária?" poderiam objetar. Infelizmente, não trataremos o assunto com uma análise mais
fina e necessária das defesas que Marcuse promove, na "onda das revoltas" dos anos 1950 e 1960 sobre Cuba,
Vietnã, China e outros regimes que lutavam contra o imperialismo norte-americano (mas também, que
procuravam formas diversas ao "marxismo soviético" - sobre isso, diga-se de passagem, entre os frankfurtianos,
Marcuse seria o único a dedicar uma análise sistemática sobre a URSS em tempos de guerra fria, em seu Soviet
Marxism: a critical analysis). De fato, Marcuse nunca deixou de lado a sublevação como instrumento de
transformação. Mas, como bom leitor do idealismo alemão, notava com certa distância exercícios de rebeldia.
Tal receio pode ser observado no "prefácio político" de 1966 a Eros e civilização, quando afirma: "O alastramento
das guerras de guerrilha em tempos do século tecnológico é um evento simbólico: a energia do corpo humano
se revolta contra a repressão intolerável e se lança contra os engenhos da repressão. Talvez os rebeldes nada
saibam sobre os modos de organizar uma sociedade, de construir uma sociedade socialista; talvez, eles sejam
aterrorizados por seus próprios líderes, que conhecem algo sobre isso, mas a existência combativa dos rebeldes
é uma necessidade total de libertação, e sua liberdade é a contradição das sociedades avançadas"
(MARCUSE, Eros
and
civilization,
p.
XIX).
Outro episódio bastante comentado sobre a visão de Marcuse sobre a violência está na troca de
correspondências com Adorno em 1969. Na ocasião, Marcuse havia sido convidado para uma palestra
pelo Instituto de Frankfurt, mas fora orientado por Adorno a não estender sua visita em uma outra conferência
com os estudantes, dado os riscos nos recentes movimentos estudantis. Adorno argumenta que a situação
estava tensa, pois os estudantes procuraram ocupar o Instituto e, por isso, se viu obrigado a chamar a polícia e
impedir o movimento; com esse clima, a conversa de Marcuse com os estudantes apenas esquentaria os ânimos,
podendo insuflar a violência. Decerto, acreditamos que esse momento seria interpretado, de maneira equívoca,
como uma espécie de divisor de águas entre os dois colegas: Marcuse "defensor dos oprimidos" X Adorno
"conservador da elite intelectual germânica". No fim das contas, perde-se o interessante: um grande debate
interno a Frankfurt sobre a instituição policial pós-Auschwitz. Afinal de contas, insistimos que Marcuse aqui não
é um defensor da violência pela violência. Lembremos, primeiramente o que diz na carta de 05 de abril de 1969:
"Dito brutalmente: se a alternativa for polícia ou estudantes de esquerda, estou com os estudantes - com uma
exceção crucial, a saber, se a minha vida for ameaçada ou for usada violência contra mim e os meus amigos e se
a ameaça for séria. Ocupação de salas (exceto a minha casa) sem esse tipo de ameaça violenta não é razão
suficiente para chamar a polícia. Continuo acreditando que a nossa causa (que não é só nossa) é antes defendida
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pelos estudantes em revolta que pela polícia (...) Conheces-me bastante bem para saber que condeno tão
enfaticamente quanto tu uma conversão imediata da teoria em prática. Mas acredito que há situações em que
a teoria é impulsionada pela prática - situações e momentos nos quais a teoria que se mantém afastada da
prática torna-se ela mesma falsa" (MARCUSE, "Correspondência Marcuse-Adorno: as últimas cartas, 05 de abril
de 1969" in Praga - estudos marxistas, n° 3, setembro-1997, p. 7). Ao invés de interpretarmos essas palavras
como uma defesa cega da violência contra o conservadorismo adorniano, e percebendo sobretudo suas nuances,
é importante notar como Marcuse impõe limites a essa violência: em geral, nada pode ir além da defesa da vida
- mote que permanece nas obras de Marcuse (um critério possivelmente questionável e que merece uma análise
mais aprofundada, mas ainda assim um critério que implica em limites sobre o fenômeno da violência). Mais
interessante ainda é notar, a partir desse episódio, a "democracia radical" que Marcuse procura estabelecer.
Não se trata de uma defesa cega do movimento estudantil que, reconhece, é capaz de praticar atos condenáveis.
Mas, ao invés do fechamento brutal de diálogo proposto por Adorno, ao invés de taxá-los simples e
descuidadamente como "fascistas de esquerda", Marcuse nota como mais do que necessário um diálogo franco
entre as gerações de Frankfurt, conforme explicita em 21 de julho de 1969: "Em público, combati bastante a
palavra de ordem de destruição da Universidade como ação suicida. Acredito que nossa tarefa, precisamente
nesta situação, é ajudar o movimento tanto teoricamente quanto na sua defesa contra a repressão e as
acusações" (MARCUSE, "Correspondência Marcuse-Adorno: as últimas cartas, 05 de abril de 1969"In: Praga estudos marxistas, n° 3, setembro-1997, p. 15). Uma mensagem que procurou levar no debate, enfim realizado,
com os estudantes alemães, publicado em Das Ende der Utopia (O fim da utopia). Acredito que esse é outro
exemplo do que denominamos aqui uma postura "democrático-radical" de Marcuse: defensor do diálogo aberto
com as novas formas de mudança social, ainda que violentas, ainda que contrárias aos seus próprios preceitos alargando e afinando assim as possibilidades de resistência e mudança.
Freud, "Totem e tabu: algumas concordâncias entre a vida psíquica dos homens primitivos e dos neuróticos" in
Obras completas, vol. 11, p. 42.
Freud, "Totem e tabu...", p. 42.
Herbert Marcuse, Eros and Civilization: a Philosophical Inquiry into Freud (Boston: Beacon Press, 1969), 18.
Herbert Marcuse, Eros and Civilization, p. 18
Discurso pronunciado em 11 de novembro de 1947. Cf. Eric Hobsbawn, The Age of Extrems: the short Twentieth
Century (1914-1991) (London: Abacus, 1996). Ver também Slavoj ?i?ek, The Sublime object of ideology, 166.
Sobre isso, ver MARCUSE, "O combate ao liberalismo na visão totalitária do Estado", ensaio publicado
originalmente na Revista de pesquisa social do Instituto (1934) e traduzido em Cultura e sociedade, vol. 1, 1997.
Ver também nosso artigo "Sobre a concepção totalitária da vida" in Cadernos de ética e filosofia política, 18,
1/2011, pp. 179-196 (disponível em http://www.fflch.usp.br/df/cefp/Cefp18/carneiro.pdf)
Não que, com isso, Marcuse aceitasse a noção simples do campo de concentração como paradigma do
capitalismo tardio. No entanto, o que a lição de Auschwitz ensina é a necessidade de um outro esforço para além
da crítica esclarecida, que Marcuse encontra em Freud: a análise de outra camada que não aquela tratada pelo
Iluminismo. Ao lado de Marx, a psicanálise auxilia a compreender, pelos "extratos profundos do comportamento
humano" a resposta para a pergunta "por que se fracassou em 1919-1920? Por que o potencial revolucionário,
historicamente então fora do comum, não apenas deixou de ser utilizado como se deixou perder por décadas?"
(MARCUSE in HABERMAS, Jürgen et alli, Conversaciones con H. Marcuse, Barcelona: Gedisa, 1980, p. 17).
Alcançar tais camadas dos sintomas de uma sociedade exige mais do que uma terapêutica esclarecida: é
necessária a escuta das promessas que se perderam no tempo - algo que perdura tanto no regime totalitário,
quanto nas liberdades conquistadas mediante o capitalismo tardio. A força que conecta os tempos do
totalitarismo e do capitalismo tardio não reside no terror dos campos, necessariamente; mas, sobretudo, na
descoberta recente do poder das tecnologias de governo (e aqui podemos aproximar tranquilamente Marcuse
e Foucault) sobre a economia libidinal da população.
MARCUSE in HABERMAS, Jürgen et alli, Conversaciones con H. Marcuse, 1980, p. 17
Como adverte Foucault em seu prefácio à tradução inglesa de Anti-Édipo de Deleuze e Guattari: "Como fazer
para não se tornar fascista, mesmo quando (sobretudo quando) se crê ser um militante revolucionário? Como
desembaraçar nosso discurso e atos, nossos corações e prazeres do fascismo? Como desalojar o fascismo que
se incrustou em nosso comportamento?" (FOUCAULT, "Prefácio (Anti-Édipo)" in Ditos e Escritos VI (Repensar a
política), p. 105).
MARCUSE, "Philosophie und kritische Theorie" in Herbert Marcuse Schriften, Band 3,p. 247. Algo que reaparece
alguns anos depois em Um Ensaio sobre a libertação (1969), quando o autor pretende confrontar a teoria crítica
"com a tarefa de reexaminar os prospectos para a emergência de uma sociedade socialista qualitativamente
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diversa das sociedades existentes, a tarefa de redefinir o socialismo e suas precondições" (MARCUSE, An essay
on liberation, p. VIII).
Dada a diversidade de épocas em que Marcuse viveu, algumas diferenças entre os ensaios da década de 1960
e os anteriores são notáveis. Por exemplo, podemos presumir que o terror havia sido a força da lei do período
nazista, algo bem presente em seus ensaios para a Revista de pesquisa social do Instituto; ao passo que na Guerra
Fria entre o capitalismo tardio e o socialismo real, Marcuse passa a considerar outro princípio regulamentador:
a "dessublimação repressiva" em uma sociedade que não carece mais de uma liderança forte para sustentar sua
ordem repressiva. No caso da ideologia do capitalismo tardio, uma ordem de liberdades se realiza, sob o preço
da mediação da mercadoria; no caso soviético, por sua vez, seria o partido operário a ser afirmado
constantemente, sob os auspícios da pesada burocracia. Em ambos os casos, Marcuse reconhece o potencial
libertário de regimes sociais capazes de transformar efetivamente os rumos até então conquistados. No entanto,
essa mesma realização - que retira a liberdade e a emancipação do reino das ideias sociais - acaba por habitar
no subterrâneo da sociedade industrial avançada, seja ela sob a forma da burocracia, seja sob a forma
mercadoria. Assim, a ideologia deixa de se valer do artifício dos ideais e passa a ser realizada efetivamente na
mesma medida em que impede uma efetiva transformação social. No caso, Marcuse chegaria a afirmar: "A
interdependência fatal de apenas dois sistemas sociais "soberanos" no mundo contemporâneo [da Guerra Fria]
é expressão do fato de que o conflito entre progresso e política, entre o homem e seus mestres se tornou total.
Quando o capitalismo encontra o desafio do comunismo, ele se depara com suas próprias capacidades: o
desenvolvimento espetacular de todas as forças produtivas diante da subordinação dos interesses privados à
lucratividade que impede tal desenvolvimento. Quando o comunismo se encontra também com o desafio do
capitalismo, ele também se depara com suas próprias capacidades: os espetaculares conforto, liberdade e alívio
das preocupações da vida. Ambos os sistemas têm estas capacidades distorcidas para além do reconhecimento
e, em ambos os casos, a razão é, em última análise, a mesma - a luta contra uma forma de vida que dissolverá as
bases da dominação" (MARCUSE, One-dimensional man: studies in the ideology of advanced industrial society, p.
58, colchetes nossos).
MARCUSE, Eros and civilization, p. 17.
Sobretudo norte-americana e soviética, as duas potências da Guerra Fria, em que o fim das suas sociedades
representa o fim de suas existências, tamanho o grau de oposição integrada. Há diferenças nas sociedades
europeias conforme destaca O homem unidimensional: "Nos países capitalistas menos avançados, em que
segmentos fortes do movimento operário militante são ainda vivos (França e Itália), suas forças são testadas
contra aquelas da racionalização política e tecnológica nas formas autoritária" (MARCUSE, One-dimensional man,
nota 30, p. 42). Bem como reconhece possibilidades em aberto nos países do terceiro mundo, ainda
insuficientemente industrializados e, por conseguinte, sem os prejuízos da realidade tecnológica.
MARCUSE, An Essay on liberation, p. 4.
Cf. KELLNER, Herbert Marcuse and the crisis of Marxism e KÄTZ, Herbert Marcuse and the art of liberation, livros
que oferecem uma boa introdução sobre a presença de Marcuse em tempos de Weimar.
?I?EK, The Sublime Object of Ideology, 142
?I?EK, The Sublime Object of Ideology, 142.
Marcuse afirma essa sua interpretação a partir da leitura da obra de Freud, Para além do princípio de prazer
(referência...).
MARCUSE, Eros and civilization, p. 35.
MARCUSE, Eros and civilization, p. 134.
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Axel HONNETH

Reconhecimento como ideologia:
sobre a correlação entre moral e
poder 1
tradução: Ricardo Crissiuma
Na mesma medida em que, nas duas últimas décadas, o conceito de
reconhecimento se tornou o cerne normativo de inúmeros esforços políticos de
emancipação, também cresceram, simultaneamente, as dúvidas quanto ao seu
potencial crítico. Para a expansão do ceticismo teórico, contribui incontestavelmente a
experiência de que vivemos hoje em uma cultura afirmativa em que o reconhecimento
propalado publicamente veste com frequência traços apenas retóricos e possui caráter
meramente compensatório. Ser elogiado oficialmente por determinadas características
e capacidades aparenta ter se tornado um instrumento da política simbólica cuja função
subjacente é enredar indivíduos ou grupos sociais à ordem social dominante por meio
da sugestão de uma autoimagem positiva deles mesmos. Longe de contribuir de
maneira duradoura para o melhoramento das condições de autonomia dos membros de
nossas sociedades, o reconhecimento social, ao que tudo aparenta, serve apenas à
produção de concepções [Einstellungen] conformes ao sistema. Por conseguinte, as
reservas levantadas nesse intervalo contra o novo princípio partem da tese de que as
práticas do reconhecimento não levam ao empoderamento dos sujeitos mas, ao
contrário, à sua sujeição. Por meio de processos de reconhecimento recíproco - assim
se deixa resumir a crítica - os indivíduos são condicionados a uma determinada relação
a si que os motiva à assunção voluntária de tarefas e deveres úteis à sociedade.2
Nessas considerações iniciais espelham-se reflexões que levaram, já há mais
de trinta anos, o teórico marxista, Louis Althusser, a retratar na prática do
reconhecimento público o mecanismo central de todas as formas de ideologia.3 Seus
argumentos desenvolvidos apenas de maneira rudimentar, referindo-se exclusivamente
à política de órgãos estatais, depois foram retomados por Judith Butler com o propósito
de reformá-los, via incorporação da psicanálise de Jacques Lacan, em um abrangente
projeto.4 Althusser serve-se, como se sabe, do duplo significado do conceito francês
de subjectivation para explicar a sua categoria de “ideologia”: os indivíduos humanos
tornam-se “sujeitos” - no sentido de ser consciente de suas próprias responsabilidades
e direitos - na medida em que eles se sujeitam a um sistema de regras e prescrições
práticas que lhes confere uma identidade social. Uma vez que o ato de sujeição é
concebido nessa acepção dada pelo modelo de uma aprovação pública, aquilo que nós
podemos chamar de “reconhecimento” perde de uma vez todas as conotações positivas
e torna-se mecanismo central de toda a ideologia. Reconhecer alguém significa então
provocar-lhe, por força de estímulos recorrentes e ritualmente fortalecidos,
precisamente a autocompreensão que se encaixa ao sistema estabelecido de
expectativas de comportamento.
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Mas isso por certo não quer dizer que Althusser tenha usado esse conceito de
ideologia em um sentido crítico. Ele se limita antes a um uso meramente descritivo do
conceito,5 na medida em que ele descreve, sem qualquer valoração normativa, o
primado institucional do reconhecimento como mecanismo da produção de sujeitos
conforme ao sistema. Para uma teoria crítica da sociedade que procura encontrar no
exercício do reconhecimento recíproco o seu fundamento normativo, as definições de
Althusser, entretanto, colocam um grande desafio. Pois, à luz das reflexões desse autor,
aquela teoria tem de se defrontar com a pergunta que visa saber se o reconhecimento
social eventualmente também poderia assumir a função de assegurar a dominação
social. Nesse novo contexto, o conceito de ideologia perde o seu caráter meramente
descritivo e vem a ser uma categoria depreciativa pois, com ela, são denotadas formas
de reconhecimento que têm de ser consideradas como falsas ou injustificáveis, já que
elas não possuem a função de aumentar a autonomia pessoal mas, ao contrário, a de
produzir concepções conformes à dominação.6
Seria certamente equivocado imputar à teoria do reconhecimento o fato de não
ter se preocupado, desde o começo, com fenômenos negativos de sujeição e
dominação. O impulso crítico de todo seu projeto deve-se, acima de tudo, ao seu ponto
de partida nas manifestações sociais de ausência ou insuficiência de reconhecimento:
ela devia destacar práticas de humilhação e aviltamento da dignidade [Entwürdigung]
por meio das quais sujeitos são privados de uma forma fundamentada de
reconhecimento social e, com ela, de uma condição decisiva para a formação de suas
autonomias.7 Por outro lado, no entanto, tais formulações também deixam claro que o
reconhecimento sempre foi tratado conceitualmente como o oposto de práticas de
dominação ou sujeição. Essas formas de exercício de poder devem ser concebidas
como fenômenos de privação de reconhecimento [vorenthaltenen Anerkennung], de
desrespeito e de humilhação premeditados, de modo que o “reconhecimento” não possa
nunca suscitar a suspeita de funcionar como um meio de dominação. Essa
pressuposição de inocência, no entanto, perde toda a sua autoevidência com as
reflexões estimuladas pelo conceito de ideologia de Althusser. Pois tal conceito destaca
formas de reconhecimento que são efetivas como meios de dominação social, uma vez
que, sob o modelo de aprovações rituais, criam uma autoimagem em conformidade à
sociedade e com isso contribuem para a reprodução das relações de dominação
existentes. Sem esforço, deixam-se citar exemplos do passado da sociedade que
tornam claro quão frequentemente o reconhecimento manifestado publicamente serviu,
na realidade, apenas para a produção e a boa conservação de uma relação a si
individual que se adaptou perfeitamente ao sistema dominante da divisão de trabalho.
Por exemplo, o orgulho que o “tio Tom” sentiu em relação à recorrente louvação de suas
virtudes submissas fez dele servo voluntário na sociedade escravista.8 O agitado clamor
pela “boa” mãe e dona de casa que provinha, por séculos, de igrejas, parlamentos e
mídias de massa, deixou mulheres persistirem em uma autoimagem que vinha, com
perfeição, ao encontro da divisão especificamente sexual do trabalho.9 E a valorização
pública gozada pelo soldado corajoso e heroico produziu de maneira contínua uma
classe suficientemente grande de homens que se incorporou prontamente à guerra em
busca de glória e experiência.10 Por mais triviais que possam ser, esses exemplos
deixam claro, de maneira ainda mais patente, que mesmo o reconhecimento social
sempre pode possuir a função de atuar em prol de uma ideologia fomentadora de
conformação. A contínua repetição das mesmas formas de reconhecimento terminam
por alcançar, sem recorrer à repressão, o escopo de criar um tipo de sentimento de
autoestima que providencia os recursos motivacionais para formas de sujeição
voluntária.
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Os casos citados, no entanto, devem a sua força sugestiva somente à
circunstância de serem revestidos com a certeza de uma valoração retrospectiva. A
própria seleção dos exemplos, até mesmo os próprios instrumentos de sua descrição,
são o resultado de um juízo moral que só pode ser fruto da perspectiva de um presente
moralmente mais avançado [fortgeschrittenen]. Nós, que somos os contemporâneos de
uma época que se tem por moralmente superior frente ao passado, estamos, para nós
mesmos, certos de que a apreciação valorativa do escravo virtuoso, da boa dona de
casa e do heroico soldado era de caráter puramente ideológico. Colocando-nos, por
contraste, naquele passado, então parece incomparavelmente mais difícil diferenciar
entre uma forma falsa, ideológica, de reconhecimento e uma que seja correta e
moralmente requerida. De repente, ficam à deriva os critérios que outrora nos eram
dados com tanta certeza. Por que o escravo não poderia, por meio da experiência de
ter sua própria sujeição estimada por seu senhor branco, alcançar uma forma do
sentimento de autoestima que o ajudasse a um certo grau de autonomia interior? E não
são as mulheres parcialmente compensadas com o fato de que elas encontraram
reconhecimento público como mães provedoras daquele desrespeito que lhes era
infligido devido ao impedimento de trabalhos e serviços alheios ao lar? Por fim, o
esquema de valores do heroísmo masculino pode ter ajudado àqueles homens que
padeceram em suas culturas locais de insignificância social, por motivo de desemprego
ou falta de qualificação, uma vez que eles puderam alcançar, de maneira
compensatória, prestígio e consideração em meio a uma subcultura masculina
independente. Em cada caso essas possibilidades interpretativas deixam claro que por
meio de uma consideração mais próxima das circunstâncias históricas um determinado
dispositivo de apreciação valorativa, que nós retrospectivamente tomamos por pura
ideologia, pode se provar como uma condição para a conquista de maior autoestima por
parte de grupos específicos. A determinação do teor ideológico de formas de
reconhecimento parece assim tanto mais difícil quanto mais forte nós nos colocamos no
interior das pressuposições socioculturais que dominavam àquele momento do
passado. Apenas quando os próprios concernidos se revoltaram contra uma prática
dominante de reconhecimento, nós dispomos de um ponto de apoio, em relação àquele
tempo, para poder falar de uma mera ideologia. No geral, no entanto, essa dificuldade
de valoração perde peso com a distância temporal que nos separa dos casos em
questão; pois quanto maior se torna a distância histórica tanto mais facilmente dispomos
de critérios aceitos universalmente que nos permitem diferenciar, de maneira
retrospectiva, formas ideologica e moralmente exigidas de reconhecimento.
Para o presente, portanto, esse problema teórico reservaria, por certo, seus
traços mais intrincados. Enquanto nós não tivermos nenhum ponto de apoio empírico
de que os próprios concernidos experimentam determinadas práticas de
reconhecimento como repressivas, limitadoras ou estereotipadas, é extremamente difícil
encontrar diferenciações significativas entre formas ideológicas e justificadas de
reconhecimento. A dificuldade decorre do conhecido fato de que nós designamos
constantemente por um ato de reconhecimento, a manifestação pública de um valor ou
de um desempenho que deve ser atribuído a uma pessoa ou a um grupo social. Falar
dentro desse contexto de uma “ideologia” significa atribuir a uma prática em si positiva
e valorizada [auszeichnenden] os elementos negativos de uma sujeição sem repressão
- mesmo ela ainda parecendo, prima facie, desprovida de todos os traços
discriminatórios. Como, assim soa a pergunta que podemos retirar dessas reflexões,
formas de manifestação pública de um valor social - ou seja, formas de reconhecimento
- podem, não obstante, possuir no presente um caráter de dominação? É com esse
problema que eu gostaria de me ocupar no que se segue. De saída, recomenda-se
resumir mais uma vez o que nós, após uma série de tentativas de elucidação, podemos
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hoje entender por uma prática de reconhecimento. Com isso, vai se mostrar que esse
conceito possui um teor normativo na medida em que ele designa o comportamento
racional pelo qual nós podemos reagir frente às peculiaridades [Eigenschaften] de valor
de uma pessoa (ou grupo) (I). Essas pré-reflexões conceituais, no entanto, apenas
aparentemente oferecem uma solução para o problema de diferenciar formas
ideológicas e moralmente justificadas de reconhecimento social, pois verificaremos que
só raras vezes ideologias de reconhecimento são simplesmente irracionais, mas que,
no geral, ao contrário, mobilizam razões valorativas que estão colocadas implicitamente
em nosso horizonte de valor (II). Com isso, a solução para o nosso problema só pode
residir na tentativa de elencar as condições de aplicação das formas de reconhecimento
até que se possa mostrar o “cerne irracional” de todas as meras “ideologias” do
reconhecimento. Eu presumo que essa irracionalidade não jaz propriamente na
superfície semântica do vocabulário valorativo, tendo de ser, ao invés disso, encontrada
na discrepância entre promessas valorativas e realização material (III).
I.
Para Althusser, o problema que gostaria de trazer para o centro de minhas
explicações não pode, grosso modo, sequer existir. Seu conceito de “reconhecimento”
é unidimensional, no sentido de que ele não permite diferenciações entre “verdadeiro”
e “falso” ou entre “ideológico” e “justificado”. Para ele, toda a forma de reconhecimento
tem de possuir antes o caráter de uma ideologia, porque através da mera exortação ou
“interpelação” dos concernidos sempre será impingida uma unidade imaginária que
eles, como indivíduos, não devem possuir a partir de si. Em contraste, a tentativa de
diferenciar entre formas de reconhecimento “ideológicas” e adequadas tem de começar
com a determinação do sentido positivo de “reconhecimento”.11Apesar de a literatura
acadêmica sobre o tema do reconhecimento ter se expandido fortemente nos últimos
anos, o teor do cerne conceitual do fenômeno visado ainda é, por certo, fortemente
disputado. Na maior parte das vezes o conceito é utilizado de maneira vaga, escorandose frouxamente em Hegel, para se referir a considerações e práticas através das quais
sujeitos individuais ou grupos sociais são confirmados em determinadas de suas
peculiaridades. Até aqui, não apenas a relação com o conceito kantiano de “respeito”
permanece inexplicada; nesse entremeio tornou-se também sobretudo mais claro do
que antes, que o conceito de reconhecimento - nas distintas línguas do inglês, do
francês e do alemão - compreende diferentes componentes de significação cujas
relações entre si não são, com efeito, transparentes. Em alemão, o conceito parece
designar, essencialmente, apenas aquele fato normativo que está ligado ao ato de
conferir um status positivo; enquanto no inglês e no francês ele compreende,
adicionalmente, um significado epistemológico adicional de “relembrar” ou
“identificar”. Acresce-se a essa dificuldade o fato do conceito também poder ser
utilizado nessas três línguas para os atos de fala de “assentir” e de “admitir”; casos em
que o reconhecimento adquiri, precipuamente, um sentido autorreferente.12Por fim, uma
perspectiva de referência wittgensteiniana em que o “reconhecimento” funciona como
uma reação performativa às expressões de outras pessoas, entrou em cena para
concorrer com a maneira hegeliana de utilização do conceito. Sobretudo através dos
escritos de Stanley Cavell, que não se vale de qualquer recurso a Hegel, a categoria do
“acknowledgement” penetrou no círculo interno da filosofia analítica.13
Nesse emaranhado de confusões conceituais e perguntas não respondidas, só
é possível se obter clareza através de uma instituição categorial que não se espanta
nem com unilateralizações nem com exclusões. Assim, deve-se ter em conta a
circunstância de que o reconhecimento representa um ato moral que está ancorado no
mundo social como um acontecimento cotidiano. Eu parto de quatro premissas frente
as quais, nesse meio-tempo, pareceu-me se estabelecer um razoável consenso.
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Primeiramente, pode-se afirmar que o modo original do reconhecimento consiste
naquilo que é colocado em foco com o significado alemão da palavra; por ele, sempre
se deve entender a afirmação de peculiaridades positivas de sujeitos ou grupos
humanos - com o que, contudo, não se exclui a possibilidade de se estabelecer uma
conexão sistemática entre este e os outros significados do termo. Em segundo lugar,
também há consenso em ressaltar o caráter ativo do reconhecimento: um ato de
reconhecimento não pode se esgotar em meras palavras ou enunciações simbólicas,
uma vez que é somente através das correspondentes maneiras de comportamento que
a credibilidade tão significativa normativamente para o sujeito reconhecido pode ser
produzida. Na medida em que nós nos limitamos a relações intersubjetivas, deveria se
falar do “reconhecimento” como uma “postura”, uma consideração [Einstellung] que veio
a ser efetiva na ação.14 Além disso, em terceiro lugar, deve-se assumir que esse ato de
reconhecimento apresenta um fenômeno distinto no mundo social, e que, portanto, não
pode ser entendido como um produto colateral de uma ação direcionada para um outro
objetivo, mas, ao contrário, tem de ser apreendido como expressão de um propósito
independente. Seja através de gestos, atos de fala ou políticas institucionais, essas
enunciações ou medidas são sempre um caso de “reconhecimento” se sua finalidade
primordial está direcionada afirmativamente, da maneira que for, à existência de outra
pessoa ou grupo. Essa predefinição conceitual exclui, por exemplo, conceber-se uma
consideração positiva que inevitavelmente anda junto com a perseguição de uma série
de outros interesses de interação como uma forma de “reconhecimento”. Se eu tenho o
forte desejo de jogar xadrez regularmente com uma mesma pessoa, é provável que eu
expresse através disso uma apreciação particular pelo valor de suas capacidades
intelectuais mas a finalidade primordial de meu propósito ao agir [Handlungsabsicht]
está direcionado a jogar xadrez conjuntamente. Uma quarta premissa, sobre a qual hoje
há certo consenso, deixa-se resumir na tese de que o “reconhecimento” se apresenta
sob um gênero conceitual que compreende distintas espécies. Assim, aparecem nas
“posturas” do amor, do respeito jurídico e da estima, a cada vez, diferentes acentuações
de uma consideração-fundamental que se deixa apreender genericamente como
“reconhecimento”.
As quatro premissas que eu expus até aqui resumem apenas de onde se deve
partir atualmente de modo a se contar com um uso conceitual razoavelmente clarificado:
o reconhecimento deve ser concebido como um gênero de espécies diferentes de uma
consideração prática em que se reflete o propósito primordial de uma certa afirmação
do defrontante [des Gegenübers]. Diferentemente daquilo que Althusser tinha em
mente, essas posturas afirmativas possuem um inequívoco caráter positivo, pois elas
permitem ao concernido identificar-se com as próprias peculiaridades e, através disso,
alcançar maior autonomia. Longe de representar uma simples ideologia, o
reconhecimento forma o pressuposto intersubjetivo para a capacidade de realizar,
autonomamente, metas de vida.15 O verdadeiro desafio na clarificação conceitual
começa, portanto, apenas lá onde se trata do caráter epistêmico de um tal
comportamento afirmativo; ponto esse marcado pela pergunta se nós devemos
entender o reconhecimento como um ato atributivo ou antes como um ato receptivo.
Frente à pergunta sobre como devemos caracterizar adequadamente o caso genérico
do “reconhecimento”, parecemos estar diante de duas alternativas que concernem à
relação cognitiva com o parceiro de interação. Nós podemos conceber a afirmação que
ocorre com um ato desse tipo ou a partir do modelo de atribuição - por força da qual
como que é conferida uma peculiaridade nova e positiva ao outro sujeito, ou nós
entendemos esse ato a partir do modelo de uma percepção, de modo que a
peculiaridade preliminarmente dada de uma pessoa é de maneira secundária apenas,
de alguma forma, fortalecida ou manifestada publicamente. No primeiro caso, o que nós
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entendemos por “reconhecimento” conferiria ou convencionaria aos sujeitos
concernidos um status que eles não poderiam possuir anteriormente; no segundo caso,
em contrapartida, tratar-se-ia de um tipo determinado de percepção de um status
independente preliminarmente existente. Uma outra possibilidade de determinar a
diferenciação entre essas duas maneiras de ver a questão também pode consistir em
falar, no primeiro caso, de uma realização produtiva; no segundo, em contrapartida, de
uma realização reprodutiva do reconhecimento. O status ou as peculiaridades positivas
que possui uma pessoa ou um grupo social serão criados através do ato de
reconhecimento ou simplesmente reproduzidos de uma maneira determinada e
significativa.
Não é fácil se decidir entre esses dois modelos alternativos de representação,
pois cada um parece possuir uma vantagem distinta. Se considero bem, o modelo da
percepção ou da recepção vai ao encontro de nossa primeira intuição de que o
comportamento do reconhecimento tem de ser um ato motivado por razões práticas: no
reconhecimento nós reagimos correta ou adequadamente frente àquelas razões que
estão inscritas nas peculiaridades valorativas que os seres humanos possuem através
de distintas perspectivas preliminarmente.16 Em contraste, o modelo que opera com a
representação da “atribuição” está livre de qualquer mistura com um tal realismo de
valor; o que é levado em conta aqui é a intuição de que no reconhecimento tem de se
tratar sempre de um ato constitutivo em que são conferidas capacidades particulares a
uma pessoa ou a um grupo. A desvantagem desse modo de considerar a questão
mostra-se, a meu ver, porém, exatamente no ponto em que parece consistir a vantagem
do modelo da recepção: quando através da postura do reconhecimento devem ser
meramente atribuídas peculiaridades positivas ao outro sujeito, então não possuímos
mais quaisquer critérios internos para julgar a asserção ou a adequabilidade de uma tal
atribuição; não seriam postos quaisquer limites ao âmbito de variação do
reconhecimento, uma vez que nós teríamos de considerar como capacidade ou status
de uma pessoa tudo o que proviesse de um ato de atribuição. Desse estado de coisas,
a única saída seria oferecida pela tese de que a legitimidade do reconhecimento medese pela qualidade normativa de seu vir a ser; mas daí o conceito de reconhecimento
perderia todas as implicações morais que, no entanto, é o que deve torná-lo
diferenciável de um “label-approach” sociológico.
Agora, à primeira vista, não se está melhor com o ponto de vista oposto, ou seja,
o modelo de recepção e resposta. Para poder se afirmar que em um comportamento de
reconhecimento reage-se “corretamente” frente às peculiaridades valorativas de uma
pessoa ou um grupo de pessoas, a existência objetiva de valores precisa ser
pressuposta de uma maneira que não é mais conciliável com nossa intelecção [Einsicht]
sobre a maneira como eles são constituídos. Por certo, parece ser acertado que nós
deixemos o reconhecimento residir no “reino das razões” de modo que ele não seja
desprovido do seu caráter de uma ação moral; pois somente quando o nosso
reconhecimento de outras pessoas é motivado por razões que nós eventualmente
também possamos tentar articular, esse reconhecimento se deixa conceber como um
agir motivado por uma intelecção, podendo ser, assim, acrescido, em um sentido mais
amplo, ao âmbito da moral. A proposta suplementar de designar esse tipo de razões
como “valorativas” também tem de se esclarecer pelo fato de que em condutas de
reconhecimento nós sempre aparentamos testemunhar o valor de uma pessoa (ou
grupo). As limitações morais, às quais nós nos sabemos obrigados ao reconhecer,
provêm das significativas peculiaridades que, através de nossa conduta reconhecente,
nós trazemos, em certa medida publicamente, à expressão. A dificuldade começa
apenas lá onde se trata de determinar mais precisamente o status dessas razões
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valorativas. Aqui, parece de fato não se oferecer outra saída senão recorrer a um
realismo valorativo que não é mais conciliável com o resto de nossas convicções
ontológicas de fundo. Esse indesejável estado altera-se, por certo, quando nós
admitimos a possibilidade de que valores desse tipo exponham certezas do mundo da
vida cujo caráter pode ser submetido a alterações históricas. Não seriam assim
peculiaridades de valor inalteráveis, objetivas, mas históricas e mutáveis, que nós
teríamos de perceber em pessoas (ou grupos), para reagir frente a elas “corretamente”
na conduta de reconhecimento. A imagem esboçada precisaria, no entanto, ser
complementada de ainda mais elementos para alcançar uma teoria parcialmente
plausível. O mundo da vida social teria de ser concebido à maneira de uma “segunda
natureza”, na qual os sujeitos seriam socializados de modo a aprender,
progressivamente, a fazer a experiência das peculiaridades significativas das pessoas.
Esses processos de aprendizagem precisariam ser concebidos como processos
complexos em que nós adquiríssemos, conjuntamente com a percepção de
peculiaridades valorativas, os modos de conduta correspondentes cuja peculiaridade
teria de consistir na limitação autoevidente de nosso egocentrismo natural. Como
resultado, nós poderíamos compreender a conduta de reconhecimento do homem como
um conjunto de hábitos que foram vinculados às razões dos valores de outras pessoas
- suscetíveis a revisões - no processo de sociabilização17 .
Com essas reflexões, no entanto, ainda não está resolvido o problema que
aparenta constituir a autêntica dificuldade desse realismo moderado de valor. Já foi dito
que as peculiaridades significativas, que podemos adequadamente reconhecer em
outras pessoas, só possuem efetividade dentro de um horizonte de experiência de um
determinado mundo da vida. Quando seus membros são socializados exitosamente em
sua cultura, eles percebem tais peculiaridades de valores pessoais tal qual dados
objetivos do meio social, assim como também fazem a experiência de outras
particularidades culturais, primeiramente, como fatos dados e autoevidentes. Assim, nas
molduras dessa concepção, surge o perigo de um relativismo fundamentalmente
inconciliável com os fins normativos do conceito de reconhecimento, uma vez que os
valores a partir dos quais a adequabilidade da conduta do reconhecimento é medida
parecem, então, ter validade normativa apenas para uma única cultura. Disso adviria
que o relativismo com o qual o modelo de resposta e recepção está associado não se
diferencia, de modo algum, daquele modelo da atribuição. Em ambos os casos, a
validade das posturas de reconhecimento - sejam elas descritas como atribuições, ou
como reações adequadas - seriam dependentes somente do que é dado
normativamente em cada mundo da vida. Segundo minha convicção, essa dificuldade
levantada pelo modelo da recepção só seria evitada se o realismo moderado de valores
for equipado com uma robusta concepção de progresso. Basicamente, isso significaria
supor um desenvolvimento direcionado nas variações culturais das peculiaridades de
valor humanas que permitiriam juízos fundamentados sobre a validade trans-histórica
de uma cultura particular de reconhecimento.18 Sem poder aprofundar nos detalhes
dessas concepções de progresso - que, estou convencido, teriam de ser determinadas
como formas de reflexão do nosso saber por meio da qual nós nos orientamos no mundo
da vida19 - eu quero me restringir às indicações da ideia principal: com a diferenciação
histórica das peculiaridades de valor que nós aprendemos - graças à nossa
sociabilização - a perceber e a considerar racional em outros homens, cresce
simultaneamente o nível normativo de nossas relações de reconhecimento. Pois a cada
valor que nós podemos afirmar através do reconhecimento aumentam as chances de o
homem se identificar com as suas capacidades e, por conseguinte, aumentam suas
chances de alcançar uma maior autonomia. Essa indicação deve bastar para justificar

www.revistafevereiro.com

106

Revista Fevereiro
POLÍTICA

TEORIA

CULTURA

ISSN 2236-2037

a ideia de um ancoramento do conceito de reconhecimento em um realismo moderado
de valores.
Antes, no entanto, que eu possa voltar para a pergunta, como nós podemos
diferenciar formas ideológicas e justificadas de reconhecimento, precisamos tratar brevemente ao menos - de mais um problema. Este advém do fato de que se costuma
falar de ideologia como formação da consciência ou sistema de expressão valorativa,
cuja fonte não deve ser a conduta intersubjetiva, mas as regras e arranjos institucionais.
Nós assumimos, assim como Marx - que, por sua vez, considera a forma de contrato
burguesa como uma dessas instituições produtoras de ideologia20 - que a constituição
específica de determinadas instituições leva, primordialmente, ao surgimento de
convicções enganosas ou ficcionais. Se esses tipos de ideologia também podem
construir modelos de reconhecimento, nós temos igualmente de esclarecer o que pode
significar que não apenas pessoas, mas também instituições sociais possam oferecer
reconhecimento. Nós temos, então, de transpor o plano intersubjetivo de
reconhecimento em que nós nos orientamos até aqui para o plano do reconhecimento
garantido institucionalmente.21
O ponto de partida para uma tal transposição consiste na observação de que as
práticas e regulações institucionais também podem conter determinadas
representações que dispõem sobre quais valores peculiares do homem especificamente
devem obter reconhecimento. Assim o valor que o homem, na qualidade de sujeito de
carecimentos privados, deve reconhecidamente possuir, obteve expressão na
instituição da pequena família moderna; enquanto o fato normativo de que os membros
das sociedades modernas devem ser respeitados como sujeitos livres e iguais,
manifestou-se no princípio da igualdade institucionalizado pelo direito moderno. Em
ambos os casos, a respectiva instituição deixa-se conceber diretamente como uma
incorporação institucional de uma forma específica de reconhecimento que os sujeitos
manifestam intersubjetivamente com base em determinadas peculiaridades de valor.
Mas tem de se diferenciar entre instituições em que modelos de reconhecimento
acedem socialmente à “expressão” dessas práticas e regulações institucionais que
articulam determinadas formas de reconhecimento só indiretamente, ou apenas como
um efeito lateral; na rotina de quase todas instituições são veiculadas determinadas
representações de sujeitos humanos que, por certo, não promovem práticas
intencionais de reconhecimento, mas que se deixam antes ser apreendidas como
cristalizações de modelos de reconhecimento. Por exemplo, as regulações que
estabelecem a remuneração, o seguro saúde ou as férias de trabalhadores em alguns
ramos espelham formas de reconhecimento específicas, batalhadas no interior da
sociedade. De maneira semelhante, o mesmo vale nas práticas e rotinas
organizacionais através das quais pacientes são tratados nos hospitais - os esquemas
de percepção e comportamento que formam a pressuposição para que os indivíduos
sejam tratados a toda vez de uma determinada maneira como clientes ou membros
nesse tipo de organização, deixa-se conceber como sedimentação de práticas de
reconhecimento dadas no mundo da vida. Certamente, a direção dessas sedimentações
pode se interverter, a saber, no caso em que as próprias organizações têm de tomar
para si um papel privilegiado na criação ou descoberta de novas peculiaridades de valor
do homem. Nesses casos, modelos de reconhecimento modificados imprimem-se,
primeiramente, nas regulações e práticas de uma instituição, antes mesmo deles
alcançarem expressão em uma prática narrativa do mundo da vida. É provável que esse
segundo caso de reconhecimento institucional tenha um significado especial para a
pergunta, em que medida determinados modelos de reconhecimento possuem um
caráter ideológico por despertarem uma predisposição para sujeição voluntária.
II
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Nessas reflexões que eu dispus até aqui, a preocupação essencial girava em
torno da necessidade de um entendimento adequado do conceito de reconhecimento.
Ante à alternativa colocada entre um modelo de atribuição e um modelo de recepção,
eu tomei o caminho de um realismo moderado de valor - devemos entender por
“reconhecimento” um comportamento reativo por meio do qual nós respondemos de
maneira racional a uma peculiaridade de valor que nós aprendemos a perceber em
sujeitos humanos segundo o grau de integração à segunda natureza de nosso mundo
da vida. Já essa determinação conceitual dá suficientemente a conhecer toda a
diferença frente à proposta de Althusser para quem toda forma de reconhecimento tem
de representar, indistintamente, uma forma de ideologia. Ele afirma que
independentemente do que precisamente concerne aos sujeitos, a mera atribuição de
um status social representa uma prática ideológica, porque, simultaneamente à ilusão
da unidade e da identidade, ela cria a disposição para se admitir expectativas de
comportamento correspondentes. Em contraste, a proposta aqui desenvolvida assume
a possibilidade de uma forma racional e adequada de reconhecimento que equivale a
fazer valer de maneira performativa, na esfera pública, as peculiaridades humanas
preliminarmente existentes. Essa formulação, no entanto, ainda não permite entender
de maneira clara o suficiente por que um conceito de “reconhecimento” apreendido
desse modo deve corresponder a uma ação moral. Se por certo nós estamos lidando
aqui com um agir que é mediado por razões valorativas, isso por si só ainda não
demonstra nem de longe que aí deve se tratar também de um ato moral. A correlação
com a moral só vem primeiramente à luz quando se observa de forma mais precisa
aquele aspecto que eu já descrevi anteriormente como “limitação do egocentrismo”. De
certa maneira essa ideia remonta a Kant que dizia, no contexto da introdução de seu
conceito de respeito, que “toda a representação de um valor” nos constrange a submeter
o nosso agir a uma limitação que “derroga” o nosso “amor de si”.22 Reconhecer alguém
- assim podemos prosseguir - significa então perceber nele uma peculiaridade de valor
que nos motiva intrinsecamente a não mais nos comportar de forma egoísta mas, ao
contrário, conforme aos propósitos, vontades ou carecimentos daquela outra pessoa.
Com isso, torna-se claro que o comportamento de reconhecimento tem de representar
um agir moral, uma vez que ele se deixa determinar pelo valor de outras pessoas; na
consideração [Einstellung] do reconhecimento, o comportamento não se orienta pelos
próprios propósitos mas, ao contrário, pelas peculiaridades valorativas do outro. Se é
assim, então, tem de se poder diferenciar tantas formas da ação moral quantos valores
há para se reconhecer no sujeito humano. Por isso, em artigos recentes, eu cheguei ao
resultado de que temos de diferenciar três fontes da moral que devem corresponder às
formas de reconhecimento que se diferenciam em nosso mundo da vida; em
consonância com uma série de outros autores, eu iria afirmar que o horizonte de valor
da sociedade moderna é marcado pela representação de que ao homem - como ser
com carecimentos, como sujeito autônomo dotado dos mesmos direitos que os outros
e essencialmente capaz de desempenhar diversas atividades [leistungsfähigem] - deve
convir um valor correspondente às diferentes formas do comportamento do
reconhecimento (amor, respeito jurídico, estima social).23
Antes que eu possa prosseguir nessa linha de raciocínio, eu quero
primeiramente voltar-me à pergunta que deve permanecer, de fato, central. Não se deve
excluir, assim eu disse no começo, que tais formas de reconhecimento social possuam
apenas uma função ideológica, por estimularem uma relação-a-si individual que se
ajusta à forma de dominação existente. Ao invés de conferir expressão a um valor,
aqueles tipos de ideologias do reconhecimento assegurariam a disposição motivacional
de cumprir, sem resistência, certas tarefas e deveres. Provavelmente, é importante aqui
estreitar ainda mais o espectro das enunciações públicas e das representações
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subjetivas que são suscetíveis de um modo geral para um tal papel ideológico; pois a
maioria das classificações valorativas que nós podemos encontrar, hoje, em nosso
mundo da vida, não preenche de modo algum os pré-requisitos para poderem ser
consideradas como ideologias do reconhecimento.
O sistema de convicções que pode estar em questão com essas formas de
ideologia tem, evidentemente, de possuir, em primeiro lugar, a peculiaridade de exprimir
positivamente o valor de um sujeito ou um grupo de sujeitos. Esses sistemas só podem
cumprir as funções a eles atribuídas se derem uma chance ao indivíduo de relacionarse consigo mesmo de uma maneira afirmativa, de tal modo que eles se vejam motivados
para a assunção voluntária de determinadas tarefas. Nessa medida, estão fora do
espectro das enunciações de valor que estamos determinando todas as classificações
que possuem um caráter notoriamente discriminatório; aqueles sistemas de convicção
em que um valor é precisamente negado a grupos de pessoas específicos - como no
racismo, na misoginia ou na xenofobia -, não podem de forma alguma assumir o papel
de ideologias do reconhecimento, pois eles, em regra geral, conduzem ao aviltamento
da autoimagem dos concernidos. Ideologias que, por força do reconhecimento social
podem ser eficazes, não deveriam contribuir para a exclusão dos grupos de pessoas a
que elas se destinam, mas, ao contrário, teriam de contribuir para sua integração.
Em segundo lugar, para que possamos atingir esse efeito, os sistemas de
convicções que procuramos têm de ser “críveis” também para os destinatários. Se os
destinatários, por eles mesmos, não têm boas razões de se identificar com as
enunciações de valor válidas para eles, esses sistemas de convicção perdem sua
função performativa. Essa condição limitativa não tem apenas um lado trivial, mas tem
também um lado complexo que não é nada simples de se explicar. Certamente, todas
as enunciações positivas de valor capazes de fortalecer a autoimagem de uma pessoa
ou de um grupo de pessoas têm de ser francamente realistas; no sentido auto-vidente
de que elas possam ser ligadas, em medida expressiva, a capacidades e virtudes
factuais: louvar o policial por sua facilidade em fazer contas tem tão pouco sentido
quanto prezar um talentoso matemático por sua força física, uma vez que ambos estão
sendo distinguidos por desempenhos estranhos às suas respectivas profissões. Mais
essencial, entretanto, do que esse componente da realidade para o critério de sua
“credibilidade”, é ainda um segundo componente que está vinculado à progressão do
reino de razões valorativas: somente essas enunciações de valor que não recaem no
nível valorativo deixado para trás no processo de superação de atribuições de
identidades unilaterais ou inadequadas serão apropriadas para serem aceitas pelos
destinatários. Dito positivamente e expresso de maneira mais simples: disso resulta que
ideologias do reconhecimento só podem utilizar as enunciações de valor que estão, em
certa medida, no topo do vocabulário valorativo do presente; enunciações que, por
contraste, distinguem visivelmente peculiaridades de valor que, no meio tempo, caíram
em descrédito, são percebidas como não sendo críveis por parte dos destinatários.
Nessa medida, ao lado do componente de realidade, jaz no interior do critério da
credibilidade, um componente de racionalidade que possui indubitavelmente um índice
histórico ou temporal: uma mulher que, hoje, ainda é louvada publicamente pelas suas
virtudes de dona-de-casa possui menos ensejo de se identificar com essa enunciação
de valor a ponto de ela, com isso, chegar a considerar o seu sentimento de auto-estima
verdadeiramente fortalecido.
Por conseguinte, aqueles modelos de reconhecimento que nós podemos
descrever como “normalizantes”24 também não podem ser designados como
“ideologias” do reconhecimento. Pois, nesses contextos, a expressão “normalização”
significa que uma pessoa ou um grupo é reconhecido por meio de definições de
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peculiaridades ou de atribuições de identidades que essa mesma pessoa ou
precisamente os membros do grupo experimentam diretamente como limitação de seus
raios de autonomia.25 Nessa medida, um reconhecimento normalizante não pode
motivar a desenvolver uma autoimagem afirmativa que conduza à admissão voluntária
de tarefas e sacrifícios determinados que lhes são impostos por um outro. Mais difíceis
ainda são, sobretudo, os casos em que apenas supomos o efeito da normalização, sem
para isso possuir o ponto de apoio empírico de um mal-estar ou pretensão do próprio
concernido. Nessas situações, ligam-se às distinções tomadas como negativas a
hipótese de que, de posse do conhecimento exaustivo das circunstâncias, os
concernidos teriam de recusar a definição dessas peculiaridades, uma vez que elas
limitariam suas autonomias. Essa suposição leva basicamente à tese de que um
determinado modelo de reconhecimento atua de maneira “normalizante” se uma
atribuição de identidade limitadora, valorativamente ultrapassada, é conservada sem
justificação, enquanto “ideologias” do reconhecimento só podem manter aquele efeito
destituído de repressão que as caracteriza com a ajuda de enunciações de valor
conformes ao tempo e racionais de um ponto de vista valorativo.
Talvez ainda se deixe nomear uma terceira condição que precisa ser dada a fim
de que formas do reconhecimento social possam assumir uma função ideológica: essas
enunciações de valor não têm de ser apenas positivas e críveis mas elas também têm
de ser contrastantes, no sentido de trazerem à expressão, a cada vez, um novo valor
ou um desempenho particular. Essa limitação resulta do fato de que os indivíduos só
possuem a possibilidade de se identificar com as determinações que lhes são válidas,
se, à sua luz, eles puderem se sentir distinguidos. Assim, a enunciação de valor que
eles utilizam sobre si mesmos tem de provar um contraste em comparação com o
passado ou com a ordem social circundante que ofereça uma garantia para o sentimento
de uma distinção peculiar. Se, no entanto, uma forma existente de reconhecimento
social é expandida apenas para incluir um círculo social que até agora foi dela excluído,
esse momento de decisiva importância do sentimento de uma distinção peculiar que
desperta a disposição motivacional para a sujeição voluntária pode estar ausente.
Com essas três limitações, que são seguramente de pesos diferentes, comecei
a tracejar as condições sob as quais ideologias do reconhecimento são potencialmente
eficazes. Elas só podem exercer a função de evocar uma relação-a-si individual que
venha a motivar a admissão voluntária de serviços e tarefas se as enunciações de valor
a eles vinculadas forem, ao mesmo tempo, positivas, críveis e, em certa medida,
contrastantes. Mas, tomadas em conjunto, essas condições para o êxito também já
deixam, ao mesmo tempo, claro que tais ideologias não podem apresentar sistemas
simplesmente irracionais de convicções; elas também precisam, antes, mobilizar razões
valorativas que possuam poder de convencimento suficiente em meio às condições
dadas, a fim de motivar racionalmente seus destinatários a aplicar essas razões a si
mesmos. Em oposição a ideologias de traços excludentes que virtualmente saltam o
horizonte valorativo de percepção do presente na medida em que se fazem cegas a
determinadas peculiaridades de valor de grupos de pessoas, ideologias do
reconhecimento operam no “espaço das razões” historicamente existente: elas apenas
ampliam, por assim dizer, as peculiaridades valorativas que aprendemos a perceber nas
outras pessoas, por meio do acento de uma nova significação que, quando bem
empregado, tem a peculiaridade de produzir uma relação a si adaptada e funcionalista.
Como inerente a toda nova acentuação de reconhecimento social, também essas
ideologias racionais estão atreladas ao horizonte de valor que compreende a cultura
normativa do reconhecimento nas sociedades modernas. Assim elas também não
podem se esquivar de se servir semanticamente daqueles princípios do amor, da
igualdade jurídica ou da justa compensação por desempenho que organizam as
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relações dadas de reconhecimento recíproco até o cerne de nossa percepção valorativa.
A pergunta que nós temos de fazer, portanto, consiste em saber como se deixam
diferenciar, dentro dessas condições, formas justificadas e não-justificadas de
reconhecimento social. A partir de que ponto uma nova acentuação torna-se uma
ideologia que possui apenas o efeito de evocar uma relação a si conforme a um dado
papel social?
A extensão completa das dificuldades que se colocam aqui não se torna por
certo clara enquanto nós não nos conscientizarmos de que o desenvolvimento histórico
do reconhecimento geralmente se consuma na forma de uma exploração de novos
pontos de vista no horizonte de princípios universais. Sempre à evocação de um
princípio de reconhecimento superior, uma distinção particular nova e até aqui
desprezada é posta em circulação; sua consideração compele à expansão do horizonte
valorativo de percepção e, com isso, a aceder a uma intensificação do reconhecimento.
Assim, segundo penso, pode-se afirmar que, nos últimos dois séculos, novos
carecimentos foram trazidos constantemente à tona ao chamado do sentido normativo
de “amor” - para citar apenas dois exemplos, o bem-estar da criança e o carecimento
de autonomia das mulheres, que, paulatinamente, levaram ao aprofundamento do
cuidado e da dedicação recíprocos. A mesma dinâmica também se deixa observar
,naturalmente, nas relações de reconhecimento do direito moderno em que o processo
de reclamações judiciais de condições de vida até aqui desprezadas levou a um
inequívoco aumento da igualdade de direito. Eu falaria dessa dialética do universal e do
particular mesmo em relação ao princípio de distribuição conforme o desempenho do
trabalho [Leistungsprinzip], porque quanto a essa questão uma ininterrupta luta
simbólica pelo significado disso que deve chamar-se “desempenho” [Leistung] ou mérito
trouxe-nos, cada vez mais, para o limiar de um tempo, onde se começa a sobressair um
entendimento mais amplo de contribuições e desempenhos sociais. Contudo, quanto
mais precisamente nós tomamos conhecimento que as relações de reconhecimento
mudaram, e sim, se expandiram e melhoraram historicamente através de novas
acentuações de princípios universais, tanto mais difícil vai se tornar, em meio à
correnteza desse fluxo de significações, a identificação de formas apenas ideológicas
de reconhecimento. Pois quem nos garante que no caso de uma nova valoração
ideológica, aparentemente funcionalista, não estamos lidando, de novo, apenas com um
deslocamento de acentuação a que a luta por reconhecimento progrediu
historicamente? O caso é simples somente lá onde os concernidos se voltam, eles
mesmos, contra uma nova forma de distinção valorativa. Aqui, nós temos ao menos uma
primeira razão para colocar em questão a legitimidade das formas modificadas de
reconhecimento e para apresentar a suspeita de uma ideologia. Mas onde não há um
tal protesto, onde os sujeitos, eventualmente sob o efeito das novas formas de
reconhecimento, aparentam alcançar um respeito mais forte de si, ali faltam-nos
primeiramente todos os critérios para diferenciar entre deslocamentos ideológicos e
justificados de acentuação. Na última parte da minha reflexão, eu quero representar um
exemplo dos tempos mais recentes para com isso esboçar, ao menos, os primeiros
rudimentos da resolução da pergunta.
III.
Vimos até aqui que ideologias do reconhecimento têm de apresentar
classificações positivas, cujo teor valorativo seja a tal ponto crível que elas possam ser
aceitas por meio de boas razões pelos seus destinatários: a relação a si dos mesmos
tem de poder ser alterada à luz da nova distinção de modo a lhes acenar com o prêmio
psicológico de um elevado autorespeito na medida em que consigam apropriar-se
efetivamente das capacidades, dos carecimentos e das virtudes associadas a essa
distinção.
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Hoje, os mais imediatos candidatos de uma tal ideologia parecem ser conteúdos
publicitários que configuraram iconograficamente o esquema do reconhecimento a tal
ponto que um determinado grupo de pessoas se veja positivamente desafiado a adaptar
seus próprios modos de comportamento a uma lista dada de standards. A meta
desejada é atingida quando o exercício da prática a ela correspondente só é possível
com o auxílio do artigo de consumo que o spot publicitário mais ou menos
dissimuladamente anunciara. De toda forma, o exemplo da publicidade de consumo só
é apropriado para ilustrar as peculiaridades através das quais as ideologias do
reconhecimento são caracterizadas sob certas condições, pois, em geral, esses
conteúdos publicitários só são recebidos sob a reserva mental daqueles que sabem que
eles não oferecem nada além de ficções de modo que eles não podem intervir de forma
efetivamente transformadora na prática cotidiana. Mas se certas publicidades
transpassam esse limiar e atuam efetivamente de maneira a conformar
comportamentos, então determinados produtos publicitários também exercem
precisamente o mesmo poder que convém às formas ideológicas de reconhecimento:
elas possuem assim a capacidade “regulativa” de produzir modos de comportamento
por vincular a sua execução com a vantagem da aquisição de sentimento de autoestima
e aprovação pública. O poder que as ideologias do reconhecimento exercem é, desse
modo, bem no sentido de Foucault, a um só tempo, produtivo e sem repressão. Ao
prometer reconhecimento social à demonstração subjetiva de determinadas
capacidades, carecimentos ou desejos, elas criam a disposição para a adoção de uma
rede de práticas e modos de comportamento que estão sintonizados à função de
reprodução da dominação social.26 Mas mesmo com essa elucidação conceitual do tipo
de poder que as ideologias do reconhecimento representam, ainda não está
naturalmente respondida a questão de como elas deixam-se identificar enquanto tais
em uma correnteza ininterrupta e de várias camadas de luta por reconhecimento. A
comparação com a propaganda moderna torna por certo claro que essas ideologias
têm de possuir um traço apelativo que sustente retoricamente sua credibilidade
valorativa; no entanto, as fundamentadas reivindicações de nossos dias por novas
acentuações no reconhecimento social também não passam mais sem os elementos de
uma política simbólica que lhes chame a atenção pública. Ao invés de continuar a
explicar essa questão apenas conceitualmente, no que se segue, desejo utilizar um
exemplo empírico e através de sua descrição espero conseguir uma elucidação mais
precisa. Dos inúmeros novos modelos de reconhecimento que se desenham hoje em
nossa cultura social - a revalorização do trabalho doméstico feminino em conexão com
o princípio de remuneração conforme o princípio de desempenho, a consideração da
filiação das minorias culturais em conexão com a igualdade jurídica, a ideia de um
reconhecimento do “trabalho cívico” [Bürgerarbeit] - eu quero me valer de um caso que
já possui de antemão todos os sinais de uma pura “ideologia” do reconhecimento. A
explicação do caso deve mostrar se eu posso encontrar critérios que ofereçam
indicações mais seguras sobre o teor ideológico das formas de reconhecimento.
Uma mudança estrutural de profundo alcance ocorre em tempos mais recentes
nas esferas do trabalho do capitalismo mais desenvolvido, cuja consequência advém
que os empregados são interpelados [adressiert] de uma nova maneira. Na literatura
do management de nossos dias, não se trata mais simplesmente de “assalariados”
[Lohnabhängigen] ou de “forças de trabalhos”, mas de criativos “empreendedores da
própria força de trabalho” [Arbeitskraftunternehmer].27 O deslocamento de acentuação
que acompanha essa modificação de nomenclatura liga-se ao discurso da
autorrealização individual, a fim de traduzi-la em fator de desempenho na esfera dos
serviços e da produção no quadro da organização do trabalho. Os crescentes
carecimentos de autorrealização devem vir ao encontro das esferas do trabalho de
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modo que, através da flexibilização das hierarquias, do crescimento da autonomia
dos teams e de um maior grau de autopromoção, aumentem as chances de que a
atividade seja compreendida como exteriorização autônoma de capacidades
aprendidas. Para além disso, no entanto, uma imagem completamente modificada da
profissão parece acompanhar essa nova interpelação [Adressierung], em que os
sujeitos não devem conceber a sua atividade como o cumprimento de uma necessidade
mas como realização de uma “vocação” [Berufung]. A ideia de chamar os empregados
de empreendedores de si mesmos, leva-nos a apresentar toda troca de lugar de trabalho
ou toda a nova relação dos empregados como resultado de uma decisão própria que se
orienta unicamente pelo valor intrínseco de cada trabalho. Portanto, aparentemente,
junto com a modificação da interpelação, implementa-se também uma nova acentuação
do antigo princípio de desempenho [Leistungsprinzip], porque agora serão conferidas
aos empregados dependentes todas as competências [Leistungen] autônomas, criativas
e flexíveis, que até aqui eram reservadas apenas ao empreendedor de tipo clássico.
Essa nova forma de reconhecimento dita que toda a força de trabalho qualificada está
assim em condições de planejar o próprio caminho profissional como o arriscado
investimento em que se emprega autonomamente todas as suas capacidades.
Nessas formas modificadas de interpelar os empregados encontram-se, certamente, os
traços gerais que nos fazem redescobrir exatamente aquela forma de reconhecimento
que eu antes descrevi como “ideologia” de poder regulativo. A suspeita que se levanta
por conta desse exemplo é de que o deslocamento da acentuação do reconhecimento
preenche aqui, sobretudo, a função de evocar uma nova relação a si que motiva a
assunção voluntária de cargas de trabalho consideravelmente elevadas. A flexibilização
e a desregulação do trabalho, que acompanham a transformação estrutural do
capitalismo neoliberal, requerem competências de autopropaganda produtiva
[produktive Selbstvermarktung], que a utilização da denominação recognocitiva
“empreendedores da própria força de trabalho”28 contribui precisamente para criar. Mas
entre essa suspeita inicial e uma afirmação fundamentada, há um abismo teórico cuja
superação requer critérios que só são dificilmente desenvolvidos. Se a nova
interpelação deve se tratar efetivamente de um reconhecimento, então, antes de mais
nada, têm de ser consideradas preenchidas as condições que eu anteriormente descrevi
como características de uma tal ideologia: os sujeitos possuírem boas razões do tipo
valorativo para relacionarem a si as modificadas distinções, de maneira que, nesse
caso, eles alcançassem um grau mais elevado do sentimento de autoestima ou
autorrespeito. Com isso, todo caminho real da crítica ideológica, que consiste em
comprovar a irracionalidade de um sistema de convencimento tido como ideológico, está
interditado; pois de uma perspectiva valorativa ao menos, a nova forma de
reconhecimento tem de ser racional ao ponto de que ela seja percebida como
suficientemente “crível” pelos empregados para que eles possam utilizá-la por si
mesmos. Nessa medida, ainda me parece aconselhável elencar da forma mais
detalhada possível as condições a serem preenchidas pelo reconhecimento social, de
modo que possivelmente encontremos os déficits através dos quais as ideologias do
reconhecimento são caracterizadas. Para essa finalidade, tenho de retomar o fio da
minha argumentação onde eu o deixei quando apresentei o reconhecimento como a
reação moral, racionalmente adequada, à peculiaridade de valores dos homens.
Já bem no começo de minhas reflexões, apontei que o reconhecimento não deve
se esgotar em meras palavras ou externações simbólicas mas tem de estar
acompanhado de ações que as credenciem. Um ato de reconhecimento é, em certa
medida, incompleto enquanto ele não resulta em modos de comportamento que também
tragam efetivamente à expressão os valores articulados. De toda forma, só tem sentido
falar de “realização” do reconhecimento em determinados modos de comportamento,
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na medida em que nós estamos lidando apenas com o caso de interações simples em
que dois homens estão frente a frente; tão logo, no entanto, nós trocamos de escala e
temos diante dos olhos casos de reconhecimento generalizado, tal como são exercidos
por instituições sociais, nós não podemos mais meramente supor a consumação do
reconhecimento em formas de interação ou modos de comportamento correspondentes.
Certamente, o reconhecimento institucionalmente generalizado, a longo prazo, também
tenderia a se reverter em uma modificação nas formas de comportamento
[Habitusformen], mas a primeira fonte de sua realização consiste ela mesma no terreno
de medidas e providências institucionais. Quando novos modos de reconhecimento
generalizado são implementados socialmente, determinações de direito precisam ser
alteradas, outras formas de representação política têm de ser estabelecidas,
redistribuições materiais têm de ser efetuadas.
É disso, portanto, que provém a necessidade de também considerar ao lado do
componente valorativo um segundo componente, “material”, concernente à credibilidade
do reconhecimento social, que, dependendo do grau de complexidade das interações
sociais, consiste em modos adequados de comportamento ou em medidas institucionais
correspondentes. Uma forma modificada de reconhecimento social só será crível
quando, não somente ela for racional sob uma perspectiva valorativa mas também
preencher o pré-requisito de fazer justiça à nova peculiaridade de valor do ponto de vista
material - alguma coisa no mundo físico dos modos de comportamento ou dados
institucionais tem de ter sido modificada para que o interpelado possa ficar efetivamente
convencido de que ele é reconhecido de uma nova maneira.29
É esse segundo, esse componente “material”, que pode oferecer uma chave a essa
difícil tarefa de diferenciar formas ideológicas e legítimas de reconhecimento. Tal como
vimos, ideologias do reconhecimento podem desenvolver o seu poder regulativo apenas
se o seu vocabulário valorativo for suficientemente racional para abrir aos destinatários
maneiras críveis de novas e positivas relações a si. Em geral, tais ideologias tornam-se
tanto mais exitosas quanto mais fortemente elas se voltam para expectativas valorativas
que apontam na direção do progresso da cultura do reconhecimento recíproco. Mas o
déficit pelo qual essas ideologias são identificáveis tende a figurar como a incapacidade
estrutural de assegurar os pré-requisitos materiais a partir dos quais as novas
peculiaridades valorativas podem ser efetivamente realizadas pelos concernidos: entre
o prometer valorativo e a realização material abre-se um abismo, que, nessa medida, é
característico, porque a provisão dos pré-requisitos institucionais não seria mais
conciliável com a ordem dominante da sociedade. Se nós aplicamos esse critério ao
exemplo que eu descrevi anteriormente, então, segundo penso, ele se provará
proveitoso. A nova maneira de interpelar os empregados e os trabalhadores qualificados
como “empreendedores da própria força de trabalho” contém, do lado valorativo, a
promessa de reconhecer um grau mais elevado de individualidade e de motivação
intrínseca ao próprio trabalho, no entanto, ela não assegura, por si mesma, as políticas
institucionais que permitiriam uma realização consistente dos novos valores; antes, os
interpelados são compelidos por condições inalteradas de trabalho a simular motivação,
flexibilidade e aptidões, lá onde suas próprias trajetórias individuais [eigenen
Bildungsgeschichte] não oferecem raízes. A nova forma de reconhecimento não é
deficitária ou irracional da perspectiva valorativa, mas não basta às requisições
materiais nas quais a credibilidade do reconhecimento justificado se mediria
plenamente, uma vez que as providências, que seriam necessárias para realizar
biograficamente o valor recentemente acentuado, não são disponibilizadas com o ato
do reconhecimento. Mas se apenas esses componentes do preenchimento material são
contados como as condições que, quando tomadas em conjunto, constituem a
racionalidade do reconhecimento, então, pode-se falar que as ideologias do
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reconhecimento sofrem de um segundo nível de déficit de reconhecimento. Mesmo que
elas possam ser racionais no sentido de que relacionam seu vocabulário a partir do reino
historicamente mutável das razões valorativas, elas ainda se provam como irracionais
na medida em que não levam a cabo o ato do reconhecimento para além do plano
meramente simbólico atingindo o preenchimento material. Um segundo caso de novo
tipo de reconhecimento que, sob esse aspecto, pode se mostrar como ideológico é a
atual conversa que virou moda do “trabalho cívico”: também aqui é conferido a um
grupo social uma distinção simbólica, que pode motivar novas formas de sujeição
voluntária sem que as correspondentes medidas no plano institucional sejam
introduzidas.
Certamente, o critério assim formulado não nos deve extraviar para uma hermenêutica
da suspeita que toma seu assunto sempre como já sobejamente conhecido. Pois não é
nunca de se excluir que entre a promessa valorativa e o preenchimento material abrase somente uma distância temporal providenciada pela demora na realização dos prérequisitos institucionais. Tal como no caso das interações simples, no plano do
reconhecimento institucional, nós também podemos frequentemente contar com
processos de aprendizado de longo termo antes que o teor valorativo de uma nova
forma de reconhecimento possa ser sedimentado em novos modos de comportamento
ou arranjos institucionais. Mas, tudo somado, o critério do preenchimento material nos
põe à mão um proveitoso instrumento para testar, previamente, se a modificação de um
aspecto do reconhecimento se trata, factualmente, apenas de um crescimento de poder
regulativo. Esses modelos institucionais de distinção valorativa em que está ausente
qualquer perspectiva de um preenchimento material, nós podemos, com consciência
tranquila, chamar de “ideologia” do reconhecimento.
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Mariana Zanata THIBES

Vigilância em tempos de Internet:
o temor da perda da privacidade e
a exposição de si nos meios
virtuais
As revelações feitas pelo ex-funcionário da CIA e da NSA, Edward Snowden, tiveram
grande impacto mundial e chamaram a atenção sobre a extensão das ações de
vigilância praticadas pelas agências de segurança norte-americanas, tendo por base os
desenvolvimentos recentes das novas tecnologias da informação. A história da
vigilância, entretanto, é muito mais antiga do que isso. Há um século atrás, logo após a
I Guerra Mundial, alguns países começaram a investir em ações desse tipo, até então
consideradas proibitivas por conta do alto custo e de tecnologias insuficientes, para
auxiliá-los
em
determinadas
atividades
intra
e
extra-estatais.
Nos Estados Unidos, a disseminação do uso do telefone, ocorrida ao longo dos anos
1920, tornou disponível uma nova massa de informações que despertou o interesse do
poder. Tecnicamente, era bastante simples grampear uma linha e instalar uma escuta,
e esse procedimento passou a ser largamente utilizado pela polícia após sua
legalização, em 1928, principalmente para o desmantelamento de gangues e caça de
criminosos. O primeiro programa de vigilância em massa, entretanto, surgiria nesse país
apenas após a II Guerra Mundial. Denominado de Operation Shamrock, o programa foi
criado para caçar espiões soviéticos e assumido pela NSA quando esta surgiu, em 1952.
Todos os dias, geralmente em torno de meia-noite, o tráfego telegráfico do país era
coletado por escritórios em Nova York, na forma de cartões perfurados, e levados para
a NSA. Esta os copiava e devolvia para as companhias de telégrafo. O programa foi
encerrado, em meio a protestos, ao ser descoberto em 19701 .
As informações sistematicamente obtidas por meio dos grampos telefônicos também
viabilizaram uma nova forma de jogo político: o escândalo. O material coletado pelo FBI
permitia monitorar conversas de inimigos politicos do presidente e, particulamente,
líderes de movimentos civis. Ao longo desse tempo, foi possível criar um extenso
arquivo sobre as preferências sexuais dos poderosos da América e utilizá-las para
direcionar
a
política
norte-americana.
Em 1956, o FBI criou o programa “COINTELPRO”, (sigla para Counter Intelligence
Program), que vigorou até 1971. Inicialmente criado para caçar comunistas, em 1960,
ele teve o alvo ampliado para a perseguição de negros, principalmente do Movimento
Panteras Negras, e lideranças de movimentos por direitos civis, tais como Martin Luther
King Jr. Em 1963, o diretor assistente do FBI, William Sullivan, recomendou “encontrar
meios de neutralizar King como um líder negro efetivo”, por conta da preocupação de
que
este
se
tornasse
um
“messias”.2
Fora dos Estados Unidos, os exemplos de ações de vigilância também sobejavam. A
alemã Ulrike Poppe, por exemplo, foi uma das mulheres mais vigiadas da Alemanha
Oriental. Durante 15 anos, agentes da Stasi seguiram-na, grampearam seus telefones,
invadiram sua casa e a assediaram sistematicamente, até a queda do muro de Berlim,
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em 1989.3 Desde sua adolescência, ela foi perseguida, junto com outros dissidentes do
país, por sua oposição ao regime. Sua história faz lembrar o relato de Laura Poitras, a
documentarista que recebeu as informações de Edward Snowden, vítima de inúmeras
detenções em aeroportos, interrogatórios, inspeções, confisco de equipamentos e mais
um sem número de ações de vigilância eletrônica, desde que, em 2004, resolveu filmar
os
efeitos
da
guerra
sobre
os
cidadãos
iraquianos.
As semelhanças entre passado e presente ainda vão além. Há uma década atrás, a
professora da Universidade de Albany, Virginia Eubanks, sentou-se com uma jovem
mãe norte-americana para conversar sobre suas experiências com tecnologia e
perguntou-lhe sobre o uso do cartão EBT (Electronic Benefit Transfer card). A mulher
disse que o cartão era ótimo, exceto pelo fato de ser utilizado como uma ferramenta de
rastreamento, que armazena principalmente registros de compras. Mulheres pobres que
recebem benefícios sociais são há muito tempo alvo de testes para ferramentas de
vigilância, assim como as classes pobres e trabalhadoras dos Estados Unidos. Assim,
o que parece hoje escandaloso às classes médias, é prática rotineira aplicada às
classes
baixas
já
há
bastante
tempo.4
A
vigilância
em
tempos
de
Internet
Não podemos, entretanto, deixa de notar os avanços que a tecnologia permitiu
implementar às ações de vigilância. Hoje, há ferramentas muito mais sofisticadas, de
alcance inédito, e uma nova massa de dados nos domínios virtuais, impensável nos
tempos do telefone, passou a ser o alvo privilegiado dos governos sedentos por
informação. Quando Wolfgang Schmidt, ex-tenente-coronel da polícia secreta da
Alemanha Oriental, a Stasi, soube das revelações de Edward Snowden referentes a
capacidade da NSA para recolher dados pessoais sobre milhões de cidadãos norteamericanos, ele se espantou. Seu departamento limitava-se a grampear apenas 40
telefones por dia. Se houvesse a decisão de grampear um novo telefone, um dos outros
tinha que ser desligado. Schmidt disse: "Para nós, isso teria sido um sonho tornado
realidade...
Tanta
informação
sobre
tantas
pessoas!"5
John Edgar Hoover, o primeiro diretor do FBI, só conseguia escarafunchar os recônditos
de uma cidade: Washington, D.C. Para obter informação íntima e detalhada sobre todo
um país, a Stasi tinha que empregar um agente para cada seis cidadãos da Alemanha
Oriental. Hoje, a tecnologia aliada à massa de dados que a Internet torna disponível
permite aos 37.000 empregados da NSA uma cobertura semelhante de todo o globo 6 .
Como
disse
Julian
Assange,
ciberativista
do
Wikileaks:
“A vigilância é muito mais evidente agora do que na época em que a vigilância massiva
era realizada apenas pelos Americanos, os Britânicos, os Russos e mais alguns outros
governos como Suíça e França. Agora a vigilância é feita por todos, por quase todos os
Estados, devido à comercialização da vigilância de massa. E ela tornou-se totalizante,
na medida em que as pessoas colocam todas as suas ideias políticas, comunicações
com a família e amigos na Internet. Isto significa não apenas um aumento da vigilância
sobre esse tipo de comunicações, mas também que o volume de comunicações
aumentou significativamente. E não se trata apenas de um aumento no volume de
comunicações, mas nos tipos de comunicação. Todos esse novos tipos de comunicação
que antes eram privados, agora estão sendo massivamente interceptados”7 .
A vigilância dos tempos de Internet é massiva e ubíqua; o volume de dados à sua
disposição também nunca foi tão grande8 . Entretanto, apesar de todos esses
elementos, não é possível afirmar que se trate de um fenômeno novo. Como mostram
os exemplos mobilizados no começo do texto, os principais alvos e motivações desse
tipo
de
ação
permanecem
bastante
semelhantes.
Há, porém, outra novidade que não há como deixar de ser inquietante. Se a vigilância
antes tinha como alvos privilegiados lideranças de movimentos sociais e inimigos
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políticos (e isso tudo permanece no presente), hoje, ela incide sobre qualquer um, e com
os mais diversos propósitos. Chama a atenção, principalmente, a coleta de informações
pessoais para servir de combustível à publicidade, ação que movimenta as grandes
empresas de tecnologia, como Google e Facebook, para citar apenas as maiores.
Com todo esse assédio sobre a informação pessoal e os recorrentes escândalos sobre
as ações de vigilância de governos, é de se espantar, sobretudo, que as pessoas não
apenas continuem a se expor nos ambientes virtuais, mas que jamais tenham se
exposto tanto. Nesse sentido, a maior novidade da vigilância dos tempos de Internet é
que já não é preciso tanto esforço para coletar as informações pessoais. Se a tecnologia
permitiu que a captura de dados se tornasse mais eficiente, ela também permitiu que as
informações privadas fossem facilmente tornadas públicas. Resta entender como isso
ocorre.
A
exposição
de
si
nos
meios
virtuais
O tipo de negócio que mais cresce no setor de tecnologia oferece serviços voltados à
exposição de si: o Instagram, o Selfie (para fotos do próprio rosto apenas), o Snapshot
(que permite que as fotos sejam visualizadas por um momento e depois as apaga), o
Vine (para vídeos animados), o Pinterest, e o próprio Facebook. Durante o funeral de
Nelson Mandela, o presidente dos EUA Barack Obama tirou um retrato de seu rosto
com o celular junto com a primeira-ministra da Dinamarca Helle Thorning-Schmidt e o
primeiro-ministro da Inglaterra David Cameron. Esse tipo de retrato, muito popular nas
redes sociais, principalmente entre adolescentes, pareceu inusitado ao ser feito por
chefes de estado, sobretudo na ocasião de um funeral. Tão inusitado quanto as fotos
de carros roubados postadas por uma quadrilha do litoral paulista no Facebook,
supostamente para competir com a quadrilha rival, e que facilitaram a ação da polícia
em sua captura.9 Do presidente Obama aos bandidos, ninguém parece estar imune às
tentações
da
exibição
de
si online.
Talvez seja mais preciso dizer que tornamo-nos presas de reações contraditórias. Ao
mesmo tempo em que há o claro temor pela perda da privacidade, e consequências
evidentemente negativas para quem a perde, a exposição de si nunca foi tão grande
quanto em tempos de Internet. Uma pesquisa conduzida por Acquisti e Gross (2006)
com usuários de Facebook identificou exatamente essa contradição: os mesmos
usuários que se diziam muito preocupados com sua privacidade e mencionavam
práticas de proteção aos seus dados, também tendiam a revelar grande quantidade de
informações
pessoais online.
Como explicar essa contradição? Muitas tentativas já foram feitas nesse sentido. Alguns
autores afirmam que a exposição de si online ainda é motivada pela busca por
autenticidade.10 Desse modo, por trás do ato de falar de si próprio abertamente nas
redes sociais, haveria o desejo do indivíduo de ser considerado único, especial em suas
particularidades, em suma, um eco das demandas de autenticidade de 1968. Outros
procurarão explicar essa exposição como um epifenômeno do narcisimo,11 já que a
ênfase posta no “aparecer”, mais do que o “comunicar”, levaria ao tipo de relações
instrumentais e superficiais típicas do modelo narcísico. E ainda há aqueles que
acreditam tratar-se do desejo de reconhecimento potencializado por uma nova
ferramenta técnica; em outras palavras, a publicização dos feitos, desde os aspectos
mais mundanos da existência, seria fundamental para garantir a interação social, a
conectividade e a possibilidade de ser reconhecido pelo outro.12 Essas explicações,
entretanto, deixam de contemplar elementos fundamentais do fenômeno.
Um dos aspectos evidentes da exibição de si online é que há uma seleção minuciosa
da informação a ser publicizada, no sentido de evidenciar símbolos compartilhados de
beleza, sucesso e felicidade. Embora deslizes possam acontecer e nem sempre a
apresentação do eu seja bem-sucedida, a seleção simbólica do que se deseja exibir
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será pautada no que se pensa ser mais favorável a partir de um determinado repertório
social. Essa seleção não é, entretanto, fácil: ela exige um gerenciamento habilidoso dos
elementos a serem exibidos, o que, não raro, resulta em ansiedade. O insucesso em
efetuar esse gerenciamento, por sua vez, é a causa de muitos relacionamentos
rompidos,
empregos
perdidos, etc.
Em entrevistas com estudantes da Universidade de Indiana, a pesquisadora Ilana
Gershon (2011) descobriu que eles consideravam o Facebook uma ameaça a seus
relacionamentos, por transformá-los em pessoas ansiosas, ciumentas, controladoras e
invejosas, características que não desejavam ostentar. Muitos passaram a ter
problemas em suas relações, pondo fim a namoros e amizades por conta dos
sentimentos negativos adquiridos no decorrer das interações virtuais. A pesquisadora
concluiu que a ansiedade era resultado de uma pressão sentida pelos jovens a
desempenharem o que chamou de “self-neoliberal” nas redes sociais. O Facebook os
encoraja a se apresentarem como um “conjunto flexível” de habilidades, traços úteis e
gostos (de consumo) que precisam ser constantemente aprimorados” (p. 867), bem
como a se engajarem em relações do tipo “neoliberal”, conexões fracas e funcionais, a
serem ampliadas constantemente e submetidas a um princípio de competição ativo a
todo
momento.
Uma de suas entrevistadas afirmou: “Você tem de apresentar a foto perfeita no perfil,
que deve ser atualizada pelo menos uma vez em poucos meses. Se você não o fizer,
você é um loser” (p. 877). Outra entrevistada deixava claro como se sentia competitiva
em relação a uma garota de quem suspeitava estar paquerando seu namorado: “Eu
tenho mais amigos do que ela no Facebook, mais amigos que ativamente escrevem na
minha página e mais fotos do que ela, então sou uma cyber-persona mais popular,
embora, na verdade, eu seja uma eremita. Moro sozinha e tenho um cachorro. Não saio,
de fato, com essas pessoas. Mas parece que saio” (p. 878).
A origem da pressão relatada pelos entrevistados de Gershon, ou melhor, a demanda
sentida em desempenhar uma performance no perfil das redes sociais, não é, como a
autora concluiu, a própria rede social. Para não nos distanciarmos do exemplo dos
jovens, estes, na mesma pesquisa, relataram que potenciais empregadores checaram
seus perfis no Facebook para saber quantos amigos tinham, como medida de seu
potencial para constituir redes de contatos (p. 876). Nos Estados Unidos, uma garota
que participava de uma sessão de apresentação de uma universidade para estudantes
em fase de ingresso resolveu postar comentários considerados desrespeitosos em seu
perfil do Twitter sobre os colegas que estavam presentes no mesmo evento.13O “post”
custou-lhe
a
admissão
negada
pela
faculdade.
Em uma tentativa de ajudar os estudantes de high school a evitarem o
comprometimento de sua imagem online, consultores especializados agora os ajudam
a gerenciar sua identidade digital para apagar rastros comprometedores. Na Brookline
High School em Massachussets, por exemplo, os alunos são ensinados a apagarem
posts ou fotografias que façam alusão a uso de álcool e a criarem endereços de e-mail
com
nomes
aceitáveis.
No universo do trabalho, a mesma demanda se repete. Uma pesquisa realizada pela
empresa CareerBuilder descobriu que pelo menos 2 em cada 5 companhias procuram
informações online sobre seus candidatos para avaliar seu “caráter e personalidade”. A
mesma pesquisa mostrou que um terço dos empregadores disse que encontrou em sua
busca algo que os fez não contratar algum candidato, como fotos provocativas,
informações inapropriadas ou evidência de uso de álcool e outras drogas. Outras razões
para a desistência da contratação seriam a demonstração de poucas habilidades
comunicativas no perfil, a difamação de antigos empregadores, ou comentários
ofensivos
relacionados
a
gênero,
etnia
ou
religião.14
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Contudo, os empregadores também disseram encontrar informações que incentivaram
a contratação, tais como a demonstração de uma “personalidade interessante” no perfil
da rede social. Em outros casos, o candidato criou uma boa imagem profissional ou
apresentou evidências de que as informações de seu currículo eram verdadeiras. Houve
ainda casos de postagem de boas referências sobre os candidatos feitas por colegas
ou a demonstração de qualidades, tais como criatividade, boas conexões e habilidades
comunicacionais.
A orientação da empresa que realizou a pesquisa e dos redatores da revista Forbes é
de que os candidatos não deixem de postar informações nas redes sociais por medo da
rejeição de potenciais empregadores, mas sim, que “trabalhem para criar boas redes e
perfis online que representem positivamente suas habilidades e suas experiências
profissionais. E acrescentam: “Candidatos silenciosos ou invisíveis online estão em
desvantagem. Eles precisam se engajar nas redes sociais para aumentarem sua
visibilidade
e
sua
procura
para
eventuais
empregadores”.
A
vida
pessoal
no
capitalismo
conexionista
Sabe-se que o desenvolvimento do capitalismo foi marcado, desde o início, pela
separação entre esfera doméstica - constituída pela casa e a família - e profissional,
ligada ao trabalho produtivo fora de casa. Com efeito, a vida pessoal do trabalhador,
com suas emoções e qualidades pessoais, sua personalidade e subjetividade, deveriam
ficar fora dos portões das fábricas, na medida em que seu âmbito próprio de existência
seria junto à família, protegido pelas quatro paredes do lar. Esta é a própria origem da
noção de privacidade burguesa, depois estendida às outras classes e transformada no
direito
que
conhecemos
e
tememos
cada
vez
mais
perder.
A separação entre vida privada e profissional, entre família e escritório ou fábrica, entre
opiniões pessoais e competências profissionais, era, portanto, clara até o chamado
segundo espírito do capitalismo.15 É apenas depois, com a prevalência do mundo
conexionista, que a distinção entre vida privada e vida profissional tenderá a
desvanecer-se, e irão se misturar, por um lado, as qualidades da pessoa e as
propriedades de sua força de trabalho (imbricadas na noção de competência), e por
outro, a posse pessoal, de si mesmo, e a propriedade social, referente à organização.
Torna-se então difícil distinguir a vida profissional da vida privada, entre jantares com
amigos e jantares de negócios, entre relações afetivas e úteis.16
Desse modo, podemos voltar a nossa questão central: diante de tantas ameaças de
vigilância propiciadas pelas novas tecnologias, por que as pessoas permanecem se
expondo nos ambientes virtuais (sabidamente, o âmbito no qual a informação circula
mais amplamente e com maior volume, e por isso, no qual encontram-se mais
vulneráveis)?
Em primeiro lugar, vimos que há condicionantes poderosos que guiam essa atitude,
sentida por muitos como uma pressão para desempenhar uma performance. Essa
pressão não é criada pelas próprias redes sociais ou pelas novas tecnologias, e sim,
pelo próprio papel que a vida pessoal passa a desempenhar em tempos de capitalismo
conexionista, para o qual a publicização dos feitos, longe de ser apenas um exercício
frívolo das vaidades, torna-se prova fundamental de sucesso. Assim, não basta apenas
“ser” bem-sucedido, é preciso mostrar que se é. E para isso, nada mais apropriado do
que
as
vitrines
oferecidas
pelo
espaço
virtual.
Diante desse quadro, o fenômeno da vigilância adquire novas perspectivas. Se antes
ela era exercida para identificar e neutralizar os inimigos do sistema, hoje, não é preciso
ser um militante contra o governo, um dissidente ou um traidor para ter os olhos dos
observadores voltados em sua direção. Vivemos num cenário no qual qualquer desvio
de conduta, por mais ínfimo que seja, é penalizado instantaneamente, sem que pra isso
seja preciso qualquer intervenção de um poder maior. Do mesmo modo, “estar nos
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conformes” e ostentar os símbolos de sucesso, beleza e felicidade também são
premiados com imediatismo ímpar (vide as celebridades virtuais instantâneas que fazem
fortunas do dia para a noite). Assim, um comentário mal colocado, uma foto embriagado,
um gracejo mal-interpretado, ou uma opinião política controversa criam penas que são
sentidas no nível mais imediato da existência. Perder um emprego, amigos, ou a
reputação pode ser suficiente para arruinar uma vida. Não é preciso pensar em roteiros
hollywoodianos de perseguições políticas para imaginarmos as consequências desse
estado de coisas. Proteger as informações privadas ou ficar de fora do espaço que nos
faz mais desprotegidos é, hoje, tão difícil, não apenas por não desfrutarmos de
proteções legais e técnicas suficientes para barrar a ação dos vigilantes. O preço da
invisibilidade, como advertem os especialistas, é ficar fora do mundo e não desfrutar
dos prêmios disponíveis aos que bem aparecem. Dessa forma, o desafio posto à
resistência à vigilância e à preservação da privacidade é muito maior do que os
legalistas e os técnicos fazem parecer. Se os antigos abrigos da invisibilidade já não
nos protegem mais, para onde devemos correr?
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Tiago MESQUITA

Lygia Clark: a dor do corpo1
Para alguns, a herança de Lygia Clark está encrustada no corpo. Ela é comumente
associada a um aspecto físico, erótico e festivo da arte brasileira. Suas ideias, como a
proposta de ação terapêutica, sugerem essa relação de conciliação.
Não sei quão precisa é a afirmação, mas ela faz sentido. Sua obra lida com um novo
modo de encarar a relação entre o trabalho de arte e o público, o trabalho de arte e o
corpo. No entanto, acredito que ao observarmos o trabalho, ou ao o manipulamos, as
relações entre público e objeto tornam-se mais fraturadas.
***
A partir dos anos 1960 a obra de Lygia Clark solicita uma reação ativa do público. A
partir de seus Bichos,convida-nos a manipular suas peças e deslocar chapas
assimétricas em formas que se modificam de acordo com a reação do objeto aos nossos
movimentos. Movemos uma chapa que se afixa a outra por uma dobradiça, o que faz
com que as formas de metal se mexam em uma ordem que o nosso gesto não
determinou. Não há controle do objeto, não controlamos seus desdobramentos.
Já na segunda metade dos anos 1960, o resultado do trabalho de Lygia Clark deixa de
ser uma obra para se contemplar e se torna uma proposta para relações intersubjetivas
que se valem ou não do uso de um objeto. As propostas se dirigem à descoberta de
usos dos sentidos, das percepções e do corpo. Voltam-se pra dentro. A obra acabada
só existe nesse uso. Em 1963, a artista fez Caminhando, uma fita de moebius que não
é nada até ser cortada. A proposta da obra não é o objeto em si, mas o gesto de cortálo e tornar a fita mais longa e estreita possível. É a proposta de um caminho, de uma
vivência.
Por isso afina-se com o que Hélio Oiticica chamou de “mergulho no corpo”. A arte
utilizada como uma relação interpessoal e instrumento de autoconhecimento. Aliás, no
mais das vezes, a relação é solipsista, de quem manipula com o que é manipulado e se
esquece do mundo ao redor.2 O público não é mais convidado a contemplar um objeto,
mas a participar das propostas de vivências com o outro ou consigo mesmo. Esse antes
“espectador” é chamado a entrar em contato com a sua intimidade por meio da utilização
de dispositivos, com os jogos propostos pela artista a serem jogados de modo interativo.
Seria uma forma de buscar a percepção das coisas que reprimimos, que calamos no
corpo.
A percepção não é mais apenas a percepção visual. Já no fim dos anos 1950, Lygia
Clark tenta retirar de sua obra todos os sinais que faziam dela um espaço metafórico
que acontecia no interior da tela e faz com que suas superfícies atuem diretamente no
mundo. As pinturas estão longe de ser o melhor da produção da artista, costumam ser
esquemáticas e sugerem a ilustração de um raciocínio. Elas são, no entanto, o primeiro
passo na aproximação do espaço da obra com o espaço ao seu redor.
Dos Bichos em diante, quem vê também escuta, encosta, cheira, atento e de corpo
inteiro. De forma ideal, podemos dizer que a artista tenta fundar um novo espectador,
um processo de transformação do homem pelos sentidos. Tal projeto utópico envolve,
em grande medida, uma interpretação da relação entre arte e vida proposta desde os
primeiros anos do construtivismo e revela as peculiaridades da interpretação desse
projeto
no
Brasil.
Lygia sempre foi uma artista da linha, afeita a questões de projeto. Wölfflin, ao pensar
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esse tipo de artista que parte da linha, chama-o de linear.3 Não por acaso, ao comparar
Hélio Oiticica e Lygia Clark,, Benedito Nunes vale-se da contraposição entre cor e
desenho desenvolvida pela tradição da história da arte, sobretudo na hoje execrada
escola da visibilidade pura. Para ele, “Hélio é um alucinado da cor, e Lygia, como a
chamou
Mario
Pedrosa,
uma
“visionária
do
espaço”.4
Na década de 1970, tenta sair do universo da arte e atribuir uma função terapêutica à
sua obra. A atividade artística parece ter perdido a legitimidade em si mesma,
necessitando de atuar de maneira útil em outras esferas da vida.
Em 2011, a professora Sônia Salzstein publicou um artigo na revista Novos estudos
CEBRAP5 em que passa em revisão a ideia de construtivo na arte brasileira. A autora
tenta examinar que sentido essa ideia teria em uma sociedade como o Brasil. O
construtivismo, em grande medida lida com o planejamento de relações modernizadas
pela indústria. Fala da possibilidade da criatividade atuar nesse tipo de sociedade.
Na passagem da década de 1950 para os anos 1960, a modernização ganha
importância, torna-se uma promessa no Brasil, mas não é exatamente assim. No
argumento, fica claro que o sonho da superação do atraso por meio da técnica e da
clareza formal não é aqui uma possibilidade concreta. As transformações que
aparentemente apontariam para o progresso muitas vezes atuam no recrudescimento
do atraso. Por isso a arte desenvolve outros usos dos raciocínios não figurativos. E em
alguns casos com uma desconfiança do raciocínio projetivo em favor de uma estética
da
experiência.
O termo construtivo se desvincularia do termo original, da inspiração da arte abstrata
europeia. Se lá ele diz respeito a um planejamento frio e objetivo, aqui ele torna visíveis
aspectos estruturais da obra. O construtivo passa a acontecer não em um lugar distante
de nós, mas faz com que esses objetos planejados instituam algum tipo de experiência
com
o
expectador.
Artistas como Lygia Clark, Franz Weissmann, Hélio Oiticica, Willys de Castro, Lygia
Pape e Amilcar de Castro se afastariam da promessa de progresso da arte para apostar
no que, sabiamente, Salzstein nomeia de “uma reerotização da experiência estética,
para muito além do espaço normativo da cultura”.6 O esforço é fazer a experiência
desmentir o projeto do desenho. Lygia Clark se empenhou em abandonar a obra como
objeto
de
contemplação.
Esse caminho já era sublinhado por Mário Pedrosa em 1963. Ao elaborar a trajetória da
artista em um artigo, a entende como um caminho contínuo, progressivo, ascendente e
em vias de radicalização. Nove anos após a pintura-objeto Composição no. 5, Quebra
de moldura (1954), Pedrosa afirma categoricamente:
“(...) seu compromisso não é mais formal-artístico, mas estético-vital. Não é nem mesmo
a arte, que ela reverência ou que quer, mas o comportamento diante da existência, a
ação totalizadora da vida, a força catalisadora de uma atividade criativa que no universo
une, reúne, funde esse lado e o outro lado, o antes e depois, o baixo e o alto, o ontem
e o amanhã, naquilo que Husserl chamou de “o campo de presença eterna”.7
Por detrás do fenomenologuês, o maior crítico da obra da artista mostra, nessa
descrição, que ela abandona o campo simbólico e metafórico da arte e passa a intervir
no mundo. Embora Lygia Clark lide com um prazer intelectual de organizar aquelas
formas, aquele prazer também é carnal. Acontece no momento em que as sugestões
dadas pela obra tornam-se sugestões físicas. É a descoberta de usos apetitosos no uso
do
nosso
arcabouço
sensorial.
Não por acaso, nos anos 1970, a artista ampliou o seu campo de ação e propunha
atividades para um interlocutor, que reagiria fisicamente a elas. Lygia Clark pensou sua
obra como uma descoberta de potencialidades desconhecidas da subjetividade. A arte
pretendia revelar cruzamentos de sensações inexplorados, poderia refazer associações
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que o cérebro ignorava, tinha grande aplicação. Entre esses possíveis usos, a busca
pelo prazer estava inclusa. Tal como uma reconciliação com outros sentidos do corpo.
A arte passa a ter outra fronteira. É necessária a permissão para que esse prazer erótico
ou lúdico fosse vivenciado nos mais diferentes espaços, como a instituição de arte
também pode ser derivada da atuação da artista. Com isso, a artista abriu caminho para
a crítica a certo decoro da arte. A obra também passa a ser usada de outras formas.8
Alguns artistas declaradamente influenciados por Lygia Clark, por essa razão, dedicamse a uma espécie de engenharia do lazer. Ernesto Neto, por exemplo, faz dessa herança
a criação de um espaço romântico, apartado do resto do mundo, onde podemos
desfrutar sensações negadas pela assepsia da cidade. É uma espécie de festa
hedonista das sensações. Suas instalações integram aromas, o tato e o olhar. Ele faz
espaços para entrarmos e desfrutarmos. Os lugares são lúdicos, macios e, por vezes,
doces e coloridos. São abrigos diante da rudeza do mundo. Onde podemos nos dedicar
ao prazer do ócio e da brincadeira. Livramo-nos, assim, do que a vida tem de bruto.
Seguem uma apropriação hippie e psicodélica sugerida pela interpretação e a doutrina
de Lygia, que só longe do convívio social nos reconciliaríamos com nossos sentidos.
Muitos falam desse sistema de interação e leituras mais apressadas reduzem o
processo de Lygia Clark à ideia de interação.9 Mas independente disso, o trabalho acaba
por ser associado ao prazer, à descoberta e ao corpo. Aliás, reside aí parte da fragilidade
do trabalho. As experiências se tornam sugestões privadas de atuação. A reconciliação
com os prazeres se dá quando não se vive mais em sociedade.
No entanto, nem sempre a sua trajetória e a experiência diante de seu trabalho é feita
apenas dessa dimensão lúdica. Muito da obra de Lygia Clark parece acontecer por meio
de relações violentas e trágicas. Mário Pedrosa fala de um “pensamento
dilacerado”.10 Imagens violentas estão em outras descrições. Sobre os Planos em
Superfície Modulada (1954), fala-se em “destruição do plano” ou “morte do plano”.11
A narrativa que Lygia Clark faz de seu caminho em direção à arte experimental sempre
lida com perdas, com a solidão e com a violência. Ao descrever seu comprometimento
com as questões de seu próprio trabalho, ela falava da necessidade de abandonar a
vida corriqueira: “É o caminho da opção - vou ter que aceitar a separação de tudo que
eu adoro e viver exclusivamente da minha arte, longe de tudo e de todos. Exatamente
agora que não acredito mais na obra de arte. Mas acredito firmemente no autorretrato
do
artista
através
de
sua
obra”.12
Na primeira vez que pude experimentar esses trabalhos, a associação mais comum foi
com a dor, a rigidez e a dificuldade. Mais do que desmentir o potencial sentido de
brincadeira do seu trabalho, a tentativa de entender essa experiência nos revela outros
aspectos. Já pude manusear algumas vezes os Bichos de Lygia Clark. As dobradiças
das esculturas são duras. Mais que isso, a forma ou o projeto são difíceis de realizar. O
movimento de uma chapa implica na resposta do resto do objeto. A peça se mostra
insubordinada. Mesmo nas Obras Moles (1964), que aceitaria qualquer forma, essa
tensão
aparece.
Elas
são
aderentes,
pegajosas.
Os objetos relacionais são pesados e as máscaras, vestes, são desconfortáveis. Caso
prometam uma libertação das limitações racionais, essa se dá pela mesma via do
cristianismo mais primitivo: o esforço físico, o sacrifício e o comprometimento com uma
existência dura em nome de uma promessa. As que compartilhamos com outras
pessoas, como O eu e o tu (1967) reforçam a interdependência. Em Pedra e ar (1966),
o que fica nítido é uma materialidade do que é gasoso. O trabalho tem peso. A sensação
desse
peso
é
o
trabalho.
Desde os primeiros experimentos, Lygia lida com certas contraposições e antinomias.
Se observarmos algumas de suas primeiras pinturas concretas, notamos que as formas
se dissociam da superfície negra em um gesto irruptivo. As linhas diagonais apontavam
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pra fora do plano. Aliás, pouco a pouco, o plano das pinturas vai se desfazendo, se
decompondo. Formas escuras avançam e fazem dos brancos intervalos vazios. É como
se o espaço se desfizesse. As linhas são as rachaduras, sulcos de que algo se quebrou.
O movimento é da descoberta pela destruição, não por uma relação bicho-grilo, de
minimizações das tensões. Tudo é tenso. Tudo implica em certa destruição e depois na
descoberta.
Aqui
é
uma
relação
esquemática,
mas
violenta.
O mesmo está presente nas operações terapêuticas. Quando a artista propõe que quem
vá viver a experiência mantenha uma pedra na mão, faz isso para que o sujeito tenha o
corpo em dois estados de espírito diferentes. Um em que vivencia uma torrente de
sensações que suspendam certo juízo racionalista de experiência e outro que mantem
nossos pés firmes na terra. O estado, portanto, é de dissociação e de perigo. Não tenho
a menor condição de avaliar a terapêutica, mas o lugar não é seguro. A pedra faz com
que a vivência não se converta em delírio. Ela tem muito de solipsismo, de isolamento,
mas apontando mais para a solidão do que para a regeneração da consciência.
Em uma das melhores máscaras, o vidro pintado, o tempero e a concha dissolvem os
nossos sentidos. Mas não entramos em contato com instâncias primitivas do ser.
Ficamos sem ver, ouvindo o mesmo som e sem perceber outros cheiros, envoltos pela
luz de cor laranja. As sensações se dissociam e o que cheiramos não corresponde ao
que vemos, que também não corresponde ao que escutamos. A obra faz o que ela
chamava de ex-espectador se pôr em uma paisagem insólita, recriando um ponto de
vista.
Por fim, as interações em corpo coletivo são marcadas por movimentos que enfatizam
a interdependência de cada um dos personagens. Embora exista apelo naqueles corpos
coloridos, não vejo a aurora de um ser dionisíaco. A artista encena um vínculo
indissolúvel entre os participantes. Um vínculo difícil, que nos lembra da moralidade, do
decoro, mas agora em dimensões muito explícitas. Esses esforços são sempre de
mesurar as diferentes vontades, ritmos e encontrar, tal como em um projeto, relações
mais harmônicas. Mas essas relações, evidentemente, passam pela tensão e pelo atrito.
Mais uma vez, ressoa na minha cabeça a figura do sacrifício.
Numa retrospectiva no Museu de Arte Moderna de São Paulo cruzei o túnel de malha
disposto como uma das proposições. Era uma experiência exasperante. Entrei por um
tecido apertado que parecia não ter fim. Era como se cruzasse um canal orgânico, como
se ela mimetizasse um nascimento interminável. A artista era bem-sucedida em
encontrar um tecido que nos fazia perceber todos os gestos. Mas o túnel era seco e eu
desejei seu fim como poucas coisas na vida. Não era um lugar aconchegante. Não
existia, como numa mitologia sobre o útero, a menor dimensão de ternura, conforto.
Terminar sua experiência, no fim, foi um alívio. Agora, esteticamente, foi forte.
Apresentou-me
aspectos
indesejáveis
da
personalidade.13
Não parece existir nesse tipo de experiência nenhum espaço para a regeneração. Não
sei de psicologia, mas a experiência descrita é de fratura, de destruição de significados.
Embora a narrativa final fale sobre o reencontro de certas sensações, ela é marcada por
traumas, por rupturas irremediáveis. Como se nem mesmo os significados mais triviais
fossem
aplicáveis.
O trabalho acaba por ser sobre a consciência de se estar só, de se enfrentar só, de se
descobrir só e se ver diante do mundo só. De um momento em que tudo precisa ser
refeito, mas não porque os homens serão curados, é porque fomos deixados sozinhos
a nossa própria sorte14 . Quem for procurar alguma regeneração, como ela própria,
tende a ficar só.
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Outra versão deste texto foi feita pela ocasião da retrospectiva de Lygia Clark no Instituto Cultural Itaú. Fundi a
ele alguns dos comentários feitos em um debate sobre a artista com os curadores da mostra Felipe Scovino e
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como uma demanda. É uma demanda infernal. Ela tem sua contribuição nisso.
Aqui penso, sobretudo, no artigo de Simone Osthoff, que embora traga questões de Lygia Clark para a discussão
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Acredito que seja possível verificar a influência de sua obra no trabalho de artistas que vieram depois. Esse lado
grotesco, violento ou indesejável, este lado sombrio da experiência física, por exemplo, foi amplamente discutida
por artistas como Cildo Meireles e Tunga. Acredito que algum tipo de diálogo existe. Eles atuavam em uma
dimensão mais pública e não apontavam saídas. Na verdade, sugeriam uma experiência profundamente
negativa.
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Daniil KHARMS
ilustração: Rafael CARNEIRO

Apresentação e tradução Daniela
MOUNTIAN e Moissei MOUNTIAN
Sobre o autor
O poeta, escritor e dramaturgo Daniil Kharms (1905-1942), cujo
nome verdadeiro era Daniil Ivánovitch Iuvatchóv, nascido em
São Petersburgo, foi um dos mais talentosos e originais
vanguardistas
russos.
Em 1928, Daniil Kharms e outros artistas de Petersburgo, então
Leningrado, como Aleksándr Vvediénski (1901-1941),
Konstantin Váguinov (1899-1934), Igor Bákhterev (1908-1996) e
Nikolai Zabolótski (1903-1958), criaram a OBERIU (Associação
para uma Arte Real). A OBERIU, que durou cerca de três anos,
reuniu literatura, cinema, teatro e artes plásticas, e produziu
experiências artísticas inovadoras, como a peça Elizaveta
Bam (1928), escrita por Kharms especialmente para a noite de
apresentação da associação. Depois da dissolução da OBERIU,
que pode ser considerada o último movimento importante da
vanguarda russa, a obra de Kharms, sempre perpassada pelo
cômico, ganhou linhas minimalistas e filosóficas (ou
metafísicas), incorporando muitas das ideias do círculo
dos tchinari, um grupo não oficial de filosofia e arte fundado por
Vvediénski ainda nos anos 1920 do qual quase todos
os oberiuty fizeram
parte.
Daniil Kharms teve um percurso como o de muitos outros
vanguardistas do período stalinista. Distante do que, a partir de
1932, passou a ser chamado de “realismo socialista”, foi preso
duas vezes, em 1932 e em 1941, morrendo logo depois numa
cela psiquiátrica. Ao longo da década de 1930, já muito isolado
e quase sem condições de sobreviver (chegou a passar fome ao
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lado da esposa), produziu sobretudo trabalhos em prosa, estes
que o consagrariam depois, como a série Causos, miniaturas
escritas entre 1933 e 1939, e A velha, de 1939, sua única e
magistral novela. Em vida praticamente apenas seus textos e
poemas para crianças foram publicados e, desde então,
tornaram-se muito queridos do público russo. A obra “adulta” de
Kharms só chegou ao nosso conhecimento graças ao filósofo e
amigo Iákov Drúskin (1901-1980), que, durante o Cerco de
Leningrado, foi à casa do escritor, depois de sua última prisão, e
apanhou todos os manuscritos de lá. Na Rússia, o trabalho de
Kharms só começou a ser publicado integralmente no fim dos
anos
1980.
Com humor e nonsense, Daniil Kharms desvela o trágico da
vida, sai em busca de um real que parte da vida em si mesma,
virando-a pelo avesso. Sua criação é hoje comparada à de
escritores do quilate de Beckett e Ionesco. Na verdade, Kharms,
assim como Kafka, a quem também é assemelhado, prenuncia
o absurdo, ou absurdismo, em arte.
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Os textos selecionados fazem parte da série Causos (Trad.
Daniela e Moissei Mountian)1, retirados do livro: “Os sonhos teus
vão acabar conntigo”: prosa, poesia, teatro (Trad. Aurora
Fornoni Bernardini, Daniela e Moissei Mountian). São Paulo, Ed.
Kalinka, 2013 - apoio: Instituto de Tradução (Rússia)
Soneto
Um caso surpreendente aconteceu comigo: de repente esqueci
o
que
vem
antes,
se
o
7
ou
o
8.
Fui até os vizinhos e perguntei o que pensavam sobre o
assunto.
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E qual não foi a surpresa deles, e também a minha, quando de
repente eles se deram conta de que também não conseguiam
se lembrar da ordem dos números: 1, 2, 3, 4, 5 e 6 eles
lembravam, mas o que vem adiante esqueceram.
Fomos todos à loja “Gastronom”, na esquina da Rua
Známenskaia e da Bassiéinaia, e perguntamos a opinião da
caixa. A caixa sorriu com tristeza, tirou um martelinho da boca e,
mexendo levemente o nariz, disse: “Na minha opinião, em todo
o caso o sete vem depois do oito, a não ser quando o oito vem
depois
do
sete”.
Nós agradecemos à caixa e demos no pé com alegria. Mas,
então, ao ponderar as palavras dela, ficamos desanimados outra
vez,
porque
elas
não
faziam
sentido.
O que fazer? Fomos ao Jardim de Verão e começamos a contar
as árvores. Mas, quando a conta dava 6, parávamos e
começávamos a discutir: na opinião de uns, o 7 seria o próximo;
na
opinião
dos
outros,
o
8.
Nós poderíamos ter ficado aí discutindo por muito tempo, mas
então, por sorte, uma criança caiu de um banco e quebrou os
dois maxilares. Isso nos distraiu de nossa discussão.
Depois
voltamos
cada
um
para
a
sua
casa.
<12 de novembro de 1935>
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Um jovem que surpreendeu o vigia
- Veja só - disse o vigia examinando uma mosca. - Basta passar
um pouquinho de cola de marceneiro nela e para ela será o fim.
Mas
que
história!
Por
uma
colinha
à
toa!
- Ei, seu caipira! - gritou um jovem de luvas amarelas.
O vigia entendeu logo que era a ele que o jovem se dirigia, mas
continuou
a
olhar
para
a
mosca.
- Será que estou falando sozinho? - gritou o jovem de novo. Sua
besta!
O vigia esmagou a mosca com o dedo e, sem virar a cabeça
para
o
jovem,
disse:
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- Por que está berrando desse jeito, seu cara de pau? Eu escuto
muito
bem.
Não
precisa
berrar!
O jovem limpou a calça com as luvas e disse numa voz delicada:
- Diga lá, vovozinho, como se passa daqui para o céu?
O vigia olhou para o jovem, apertou um olho, depois apertou o
outro olho, depois coçou a barbicha, olhou outra vez para o
jovem
e
falou:
- Bem, não se pode ficar aqui parado, vá andando.
- Perdoe-me - disse o jovem -, mas tenho um assunto urgente.
Deixaram
um
quarto
pronto
pra
mim
lá.
- Está bem - disse o vigia -, mostre o ingresso.
- Não tenho ingresso; eles me disseram que me deixariam entrar
mesmo assim - disse o jovem espiando o rosto do vigia.
Essa
é
boa!
disse
o
vigia.
- Então? - perguntou o jovem. - Vai me deixar passar?
- Tá bom, tá bom - disse o vigia. - Vá logo.
- Mas como? De que lado? - perguntou o jovem. - Eu não
conheço
o
caminho.
- Pra onde tem que ir? - perguntou o vigia, sério.
O jovem cobriu a boca com a palma da mão e disse baixinho:
Para
o
céu!
O vigia inclinou-se para a frente, moveu a perna direita para
firmar-se melhor, olhou atentamente para o jovem e perguntou
com
voz
severa:
Você
está
me
fazendo
de
tonto?
O jovem sorriu, levantou a mão com sua luva amarela, acenou
um adeus acima da cabeça e repentinamente desapareceu.
O vigia aspirou o ar. Havia cheiro de pena queimada.
- Cada uma! - disse o velho, abriu a jaqueta, coçou a barriga,
cuspiu no lugar onde o jovem estava e caminhou lentamente até
sua
guarita.
<sem data>
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Quatro demonstrações de como uma nova ideia pode
atordoar uma pessoa despreparada
I
Escritor:
Eu
sou
um
escritor.
Leitor:
Na
minha
opinião,
você
é
um
m...a!
(O escritor fica paralisado por alguns minutos, atordoado com
essa nova ideia, e cai morto. Ele é retirado.)
II
Pintor:
Eu
sou
um
pintor.
Operário: Na minha opinião, você é um m...a!
(O
artista
ficou
branco
como
um
papel,
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E
balançou
como
uma
vara,
E
súbito
morreu.
Foi
retirado.)
III
Compositor:
Eu
sou
um
compositor.
Vánia Rublióv: Na minha opinião, você é um m...a!
(O
compositor,
ofegante,
desabou.
Súbito
foi
retirado.)
IV
Químico:
Eu
sou
um
químico
Físico:
Na
minha
opinião,
você
é
um
m...a!
(O químico não disse nem uma palavra e estatelou-se no chão.)
13 de abril de 1933
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Referências
Moissei
Mountian
é
tradutor
e
editor
da
Kalinka.
Daniela Mountian é tradutora, editora da Kalinka e doutoranda do programa de Literatura e Cultura Russa da
USP.
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Apresentação e tradução: Ruy FAUSTO

Heinrich Heine
Düsseldorf, 1797 - Paris, 1856 - Grande poeta romântico (“sui-generis”) alemão - lírico,
satírico e político. Judeu, faz-se batizar em 1825, tentando, em vão, contornar as
limitações impostas aos judeus depois da retirada das tropas napoleônicas. Parte para
Paris em 1831, e lá reside até a morte. É amigo da Revolução, porém não muito otimista
em relação ao destino dela. Para o público alemão e francês, escreve - com ironia e
presciência - sobre a França e a Alemanha, traçando um paralelo entre os dois países
a partir do que era, para ele, a significação da literatura, da filosofia e da religião na
França e na Alemanha. Conhece Karl Marx, de quem se torna amigo. Seus oito últimos
anos, doente, passa imobilizado no leito. “Quem quiser contribuir seriamente para a
comemoração do centenário da morte de Heine (...) - escreve Adorno em 1956 - deve
falar de uma ferida (Wunde) (...) a ferida Heine só se fechará numa sociedade que tiver
realizado a reconciliação” (Theodor Adorno, “Die Wunde Heine” (“A ferida Heine”), in
Gesammelte
Schriften,
v.
11, Noten
zur
Literatur,
p.
95
e
s).
O poema é do Buch der Lieder (Livro dos Cantos) (1a edição, 1827) e faz parte da série
“Die Heimkehr” (“o retorno”) (1823-1824) (poema LVIII). Foi publicado pela primeira vez
em 1826. A referência do poema (se ela não for genérica) é incerta. A partir de uma
pequena inscrição manuscrita do poeta, os especialistas supõe que é do período em
que Heine frequentou a universidade de Göttingen.

Fragmentários demais
O mundo e a vida
que fragmentários são!
Vou procurar o Professor alemão.
Ele sabe juntar a vida como um todo
de modo
a compor um sistema profundo;
com as toucas de dormir e o seu robe em trapos
estofa os buracos
da construção do mundo.
(com agradecimentos a Márcio Suzuki, sem responsabilidade, maio/ junho 2013.)

ZU FRAGMENTARISCH
Zu fragmentarisch ist Welt und Leben!
Ich will mich zum deutschen Professor begeben.
Der weiß das Leben zusammenzusetzen,
Und er macht ein verständlich System daraus;
mit seinen Nachtmützen und Schlafrockfetzen
Stopft er die Lücken des Weltenbaus.
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Apresentação e tradução Ruy FAUSTO

Johann Wolfgang von Goethe
Frankfurt-sobre-o-Meno, 1749 - Weimar, 1832. O poema faz parte do West-Östlicher
Divan (Divã ocidental-oriental) (1829), na seção Hafis Nemeh, Buch Hafis (livro de
Hafis). Deve ter sido escrito entre junho e dezembro de 1814. “Divã” significa, em persa,
uma coleção de cantos. Hafis é um grande poeta persa, do século XIV, que Goethe
apreciava particularmente (o tema da circularidade remete à poesia de Hafis), e que ele
conhecia pela tradução de Josef von Hammer. Discute-se o significado do verso “porque
és mais velho, porque és mais novo”. Refere talvez ao próprio poema.
Ilimitado
Que concluir não possas, te faz grande,
E que jamais comeces, teu destino.
Teu canto gira qual celeste esfera,
Começo e fim perpetuamente o mesmo,
E o que oferece o meio, é manifesto,
É o que está no final e era o começo.
És, da alegria, a pura fonte poética,
Vagas e vagas, de ti, fluem sem conta.
A boca, aos beijos sempre pronta,
Canto profundo que, suave, eflui,
De beber, sempre ávida a garganta,
Um coração sem mal que se derrama.
Naufrague o mundo inteiro!
Hafis, a ti, só a ti, desafio.
Gêmeos, em comum nos valham
o prazer e a pena!
Que o beber e o amar, para mim, sejam
- o que são para ti - orgulho e vida.
Ressoa, ó canto, à própria flama!
Porque és mais velho, porque és mais novo.
(com agradecimentos a Márcio Suzuki, sem responsabilidade, janeiro a março de
2013.)

UNBEGRENZT
Dass du nicht enden kannst das macht dich gross,
Und dass du nie beginnst, das ist dein Los.
Dein Lied ist drehend wie das Sterngewölbe,
Anfang und Ende immerfort dasselbe,
Und was die Mitte bringt, ist offenbar,
Das was zu Ende bleibt und anfangs war.
Du bist der Freuden echte Dichterquelle,
Und ungezählt entfliesst dir Well auf Welle.
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Zum Küssen stets bereiter Mund,
Ein Brustgesang, der lieblich fliesset,
Zum Trinken stets gereizter Schlund,
Ein gutes Herz, das sich ergiesset.
Und mag die ganze Welt versinken !
Hafis, mit dir, mit dir allein
Will ich wetteifern ! Lust und Pein
Sei uns den Zwillingen gemein !
Wie du zu lieben und zu trinken,
Das soll mein Stolz, mein Leben sein.
Nun töne, Lied, mit eignem Feuer !
Denn du bist älter, du bist neuer.
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Alex CALHEIROS

Pasolini: o poeta e a cidade
A presença de Pier Paolo Pasolini entre nós se deu, quase exclusivamente, através de
sua obra cinematográfica. Filmes como Accattone, Mamma Roma, Il Vangelo
Secondo San Matteo, Edipo Re, Medea, Salo, desde sempre presentes nas salas de
cinema do país, são disso exemplo. Pode-se dizer que seu cinema gozou de um
sucesso perene no Brasil, e, vale ressaltar, praticamente desde o início de sua trajetória.
Um sucesso, vale ainda lembrar, não se limitou ao reconhecimento da qualidade dos
filmes aqui vistos, mas uma presença que desde sempre se mostrou viva, marcante e
profícua, já que efetivamente constituiu um diálogo que não cessou de provocar debates
e aprofundamentos da parte de muitos, da crítica, do público e de outros artistas. O
cinema, no entanto, foi apenas uma das múltiplas atividades intelectuais de Pasolini. Ele
teve, embora curta, interessante atividade no teatro, escrevendo algumas peças de
grande valor, como Orgia, Pilades, Calderon, Affabulazione, pecas em que o diálogo
entre a tragédia antiga e a moderna, estavam em questão. E, embora algumas das
pecas escritas por Pasolini tenham sido encenadas no Brasil, talvez seja o momento,
pelo tom e pelos temas, de um reconhecimento de um público mais amplo. Arriscou,
mesmo sofrendo severas críticas, no campo da tradução de textos antigos, tanto gregos
quanto latinos. Pouco conhecida, inclusive em âmbito italiano, fez uma curiosa incursão
nas artes plásticas. Mas sua força e reconhecimento maior estavam mesmo na atividade
literária: a prosa, a poesia, a crítica e sobretudo os textos de intervenção política, ainda
que a escolha pelo cinema tenha sido feita por conta de uma descrença radical na
linguagem escrita. Escreveu, mesmo antes de enveredar pelo mundo do cinema,
diversos romances que, em seu tempo e até hoje, sofreram muitas críticas e gozaram
de muita estima. Controversos, marca indissociável de Pasolini, os romances escritos
na metade da década de cinquenta ocupam, hoje, e nunca sem controvérsias, na
história da literatura italiana, um importante lugar e Pasolini é, sem dúvida alguma, um
dos
maiores
autores
italianos
do Novecentos.
Os romances de Pasolini, embora não pertençam, nem do ponto de vista temporal nem
do ponto de vista estilístico, ao neo-realismo momento de renovação cultural pelo qual
passou a sociedade italiana nos anos que compreenderam a resistência ao regime
fascista e o pós-guerra, os anos da reconstrução e da redemocratização italiana, fazem
dele eco e são, ao mesmo tempo, um momento importante de superação de seus limites
estilísticos e políticos. Aparentemente próximos, n~ao é mais a descrição o que
interessa a Pasolini, mas sua transfiguração A obra narrativa de Pasolini, ainda que
pertencendo a um outro momento histórico, guarda, no entanto, aquela mesma
preocupação, aquele mesmo clima, agora sob forte influência da obra recentemente
descoberta de Antonio Gramsci, de levar às páginas da literatura italiana a vida dos
humildes e ofendidos da terra, num esforço de escapar, mesmo que nem sempre
conseguindo, de uma apropriação ingênua e irrefletida da realidade, a matéria-prima
que plasmava suas obras. Neste sentido, marcado pelos grandes exemplos, tanto
literários quanto cinematográficas do neorrealismo, Pasolini conseguiu colocar uma
certa tendência realista da cultura italiana num outro patamar, ultrapassando assim o
limite da observação mais imediata e objetiva da realidade, tentando empreender um
conhecimento profundo da própria identidade italiana, preocupado que era por seu
destino. Numa palavra, tomando a lição de Gramsci, a ordem era organizar um
movimento contra-hegemônico, dando sentido as experiências de derrota que aqueles

www.revistafevereiro.com

142

Revista Fevereiro
POLÍTICA

TEORIA

CULTURA

ISSN 2236-2037

que estavam fora da história tiveram. Mas, para tanto, Robertto Longhi e Auerbach,
deram a Pasolini o elemento falante pois n~ao se tratava de uma apresentação fria e
objetiva da realidade, mas de dar a ela sua dimensão maior, seu sentido mais alto,
tingindo de tranco míticos o conceito grasmciano de nacional popular. Os romances de
Pasolini procuravam também pôr em evidência a língua, que para tantos pode ser
considerado o lugar mais propício e radical para pensar a particular configuração da
experiência social italiana, encontrado em seus vestígios sua presença histórica. A
língua, a tragédia de sua homologação e seu inevitável desaparecimento. Pasolini
reconhecia na língua não somente seu sentido abstratamente, mas sobretudo
importava-se pela sua presença material. Naqueles romances,em Ragazzi di vita, em
Una vita violenta, a relação entre língua e dialeto é explorada de modo profundo e
inovador, perscrutando a alma italiana, não como comumente parece interessar a
estudiosos, conhecendo suas estruturas linguísticas e etc, mas percebendo em seus
vestígios ruínas, reminiscências, as profundas transformações que sofreu e,
principalmente, naquele momento preciso, estava sofrendo a Itália.
Para compreender a relação entre historia, língua e política para encontrar inconfundível
marca que forja a identidade de Pasolini, antes mesmo de sua experiência literária como
romancista, é preciso dizer que Pasolini afirmou-se antes de qualquer coisa como poeta,
experiência que cultivou desde muito cedo, quando, em seus diversos deslocamentos
geográficos motivados por necessidade do trabalho paterno, um militar de baixa patente,
viveu numa remota cidade de província nas terras do Friuli, em Casarsa, extremo norte
da Itália, onde sua mãe teve origem e de onde teve de fugir para Roma, após acusação
de um padre, de ter abusado de menores, fatos que depois se tornarão também material
literário, aliás, uma dominante na obra pasoliniana na qual vida privada e vida pública
estão de modo radical implicadas, constituindo um estilo inconfundível e de rara
competência.
A experiência literária friulana, toda escrita naquela língua que jamais havia sido
codificada, restando até aquele momento, a despeito da modernidade e do progresso,
mantendo-se porque uma língua viva, ao contrário de uma preocupação erudita ou
preservacionista, já que uma das questões era o risco real de seu desaparecimento,
com a extinção das raízes arcaicas, camponesas e cristãs daquela parte da nação
italiana, estava centrada justamente na percepção já fina do jovem poeta em oposição
a operação torpe e perversa que a modernidade em sua face capitalista parecia
apresentar. Tratava-se, ainda que in nuce, na opinião de Pasolini que se tornara mais
clara e mais contundente ao longo de sua trajetoria, de uma operação característica do
modo de vida fascista, avesso a toda diferença e amparado num delírio modernizante
que rejeita, no entanto, um sentido mais consequente de progresso. O facismo,
justamente por isso, opera através da criação de uma categoria social nova, a massa.
Ou seja, desde sempre a preocupação de Pasolini esteve no apego, que muitos julgam
fetichistas, pela realidade. Apego irracional pelo mundo, elaborando uma visão de
mundo muito particular em que o projeto político, meticuloso, racional, une-se ao
sentimento mais transbordante por tudo o que é humano. Um projeto em que ele mesmo
explicita os termos em seu famoso conjunto de ensaios intitulado “Paixão e Ideologia”.
Depois disso, e de muitos modos, Pasolini persistiu em sua atividade poética, atividade
que se traduz efetivamente na elaboração de poemas e que serão regularmente
publicados ao longo dos anos, mas sobretudo numa atitude que poderia de modo muito
rápido ser entendido numa posição clara e que permeia todas as suas outras atividades
de modo indistinto. A poesia, para Pasolini, era muito mais que um ofício mecânico em
que se busca competentemente encontrar uma forma para uma intuição qualquer, mas
constituía-se como um trabalho intelectual a partir da imaginação, um instrumento a
serviço da luta contra o galopante rumo tecnicista que as sociedades contemporâneas
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estavam tomando. De modo que, sendo muitas coisas, Pasolini foi essencialmente um
poeta.
No dia do enterro de Pier Paolo Pasolini, brutalmente assassinado por motivos que cada
vez se afirmam políticos, Alberto Moravia, escritor, amigo de muitos anos e colega no
ofício intelectual, gritou num lamento, mas principalmente em tom de denúncia, que
qualquer sociedade teria orgulho em ter tido entre os seus alguém como Pasolini e que
ainda naquele século a Itália se daria conta de que havia perdido um de seus melhores
poetas. Poetas, prosseguia ele, como todo mundo sabe, nascem poucos. Mas vivemos
a despeito de sua sobrevivência, numa sociedade em que a figura do poeta, esse
homem que não nos deixa esquecer da importância da imaginação como instrumento
de organização da vida, está em constante risco de se perder. Desperdiçamos essas
figuras às quais deveríamos atribuir, não por idolatria alienante, uma condição sagrada.
Sagrada porque a vida, em seu irrefutável materialismo, é sagrada, como vaticinava o
Centauro ao menino Jasão em Medéia, querendo ensinar-lhe o que ele jamais
aprenderia.
O discurso fúnebre de Moravia, proferido com indignação diante de um país que,
entorpecido, assistia crescer dia após dia o velho fantasma que já havia assombrado
Maquiavel, aquele da dissolução da vida política, reivindicava à figura do poeta um lugar
há muito tempo já perdido e uma importância, para o nosso tempo, absurda. Afinal, para
que servem os poetas? Enfim, qual a importância que poderia ter um poeta para uma
sociedade cada vez mais tecnocrata, racionalista e incapaz de deixar-se inebriar pelas
razões materiais da imaginação? o que pode um poeta dizer para um mundo decadente.
Mas
um
poeta
é
essencialmente
um
homem.
A denuncia de Moravia, naquele momento e até agora, ressoa a partir de um lugar
reconhecido e de um momento bastante marcante na cultura italiana do pós-guerra,
aquele em que o grito surdo de Antônio Gramsci, calado pelos dogmatismos de direita
e de esquerda, foi ouvido. Os Cadernos do Cárcere, escrita nos longos anos de
detenção do filósofo sardo, além de sua importância literária e filosófica, foi responsável
pelo debate mais importante na Itália do pós-guerra, cujo legado tem, em Pasolini, um
de seus maiores herdeiros. Tratava-se, no debate em torno da subjetividade
revolucionária, que significava não somente descobrir, mas sobretudo compreender,
quem era esse sujeito novo, que o pós-guerra debaterá longamente e que Pasolini de
algum modo vai reinventar, desmascarando a ideia de que o intelectual é aquele
indivíduo obediente e servil ao partido, ao contrário, como certamente também pensou
Gramsci, o intelectual aqui assume aquele lugar fora da regra, contra o poder
estabelecido e contra o conformismo, inclusive aquele da esquerda, uma esquerda que
perdeu-se, não porque chegou ao poder, mas aliou-se ao poder. As linhas escritas a
duras penas nos subterrâneos do dogmatismo político ecoaram e ainda funcionavam
em um horizonte que apontava para a falsa harmonia estabelecida pelas recentes
conquistas das sociedades neocapitalistas que fundavam suas estratégias de
dominação no consumo desenfreado, transformando toda legítima diferença, todo
intrínseco conflito, em ilusório acordo, em mortífera paz, dos quais somente hoje
podemos perceber o efeito devastador. Nem profeta, nem marginal, Pasolini quis e foi
esse homem novo e vivo que Gramsci foi e sonhou, e, por isso, o assassinato do
primeiro
e
deste
ainda,
foram
um
crime
contra
a
humanidade.
Pasolini sofreu um assassinato político porque se tornou para esta sociedade
monstruosa um cidadão perigoso. Perigoso porque em seu projeto artístico e intelectual
desferia sem peias sua crítica à operação que, desde o pós-guerra, justificado num
projeto de desenvolvimento bizarro que separava, como aliás em seu tempo já havia
denunciado Maquiavel, política e cultura, engenho e imaginação. Enfim, um projeto que
desumanizava, Pasolini, ao contrário, queria uma política pela vida . Pasolini denunciava
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os sintomas de uma doença silenciosa e traiçoeira para a vida comum. Essa doença, a
grande tragédia contemporânea, e a qual Pasolini dizia ter transformado de modo radical
a experiência humana, pelo menos tal qual a conhecíamos até os anos imediatamente
posteriores ao pós-guerra, provocando uma degeneração antropológica, um genocídio
cultural. O tema, isto é as consequências do ingresso brutal no sistema capitalista
fundado no consumo, na profanação da vida, já que modificava completamente suas
relações, pervertendo-as, transformando-as em mercadoria, foram uma verdadeira
obsessão do poeta nos últimos anos de vida. Muitas vezes, ou sempre, recusou o lugar
do conformismo leviano conquistados pelos artistas em nosso tempo, e se levantou
contra as estratégias desse processo já instalado e em processo avançado, e talvez já
perdido. Pôs-se, talvez para garantir sua liberdade, como um herói trágico, contra o
poder e seus tentáculos. Moravia lamentava a morte de um homem verdadeiro, não um
monstro, e falava em tom acusatório não porque conhecia os nomes, as circunstância
e a causa material daquele assassinato, mas porque sabia, como pode saber um poeta,
quem, como e por que, haviam-no matado; ele conhecia a monstruosidade sem rosto
de seus assassinos. A denúncia de Moravia não se resumia à indignação de um amigo
diante da brutalidade de um acontecimento que cotidianamente ilustra as capas dos
jornais especializados nesse tipo de violência quase de submundo, em que a vida
privada é, por pura veleidade, devassada, tornando-se matéria para julgamento de uma
sociedade carola e moralista.
O artista, reconhecendo-se na figura moderna do intelectual, sabendo-se homem, e
ocupando-se de coisas humanas, buscou, com paixão, empenhar-se em dissolver o
ranço elitista dos intelectuais italianos, Para valer-se ainda aqui da acusação feita por
Gramsci, cosmopolitas, homens sem pátria e sem irmãos, explicitando seu doentio seu
desenraizamento. Para fazê-lo, Pasolini teve que se reencontrar com essa ideia perdida
e tão desvalorizada de poesia, a poesia que não se contenta em ficar às margens da
vida, submetida a uma ideia preconcebida de verdade, mas coloca-se no centro dela,
investigando com seus próprios meios, a verdade sobre a vida. Não é por acaso,
certamente, o obsessivo interesse de Pasolini pelos antigos, um interesse que via na
poesia mais que uma técnica aprendida e bem executada, o medo que mobilizou Platao,
já que a poesia havia pedido tal honrosa tarefa, mas um ofício que ultrapassava os
interesses e os privilégios pessoais, uma arma persuasiva. Foi, em ultima analise, na
poesia assim compreendida que Pasolini encontrou a conformação entre sua vida íntima
e sua vida pública, resolvendo como poucos tentaram e como poucos conseguiram,
essa secular dicotomia entre intimidade e vida publica, entre poesia e política. Pasolini
foi um dos poucos poetas cívicos do nosso tempo, e, por isso, seu assassinato foi um
crime político. Poucos, certamente, escolheram a poesia como o meio para realizar a
tarefa humana que, dentro de uma determinada tradição, é a tarefa mais nobre, a
política. Não um motivo para autojustificação e evasão da realidade, portanto, mas o de
comprometer-se com a verdade e promover o que é comum a todos os homens. Por
amor, odiou o seu mundo. O ódio que no entanto espera o bem comum.
Basta uma visada sobre a vasta obra de Pier Pasolini, da qual este dossiê traz uma
pequena amostragem, para perceber que os interesses de Pasolini ultrapassavam a
ideia romântica do poeta em seu oficio alienado do mundo. Pasolini se valia da condição
de poeta para desesperadamente expor sua verdadeira paixão, para ficar aqui em sua
famosa expressão, uma paixão desmesurada pela realidade.
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Tradução: Vinícius Nicastro HONESKO

Por uma política democrática
Levantemos uma hipótese absurda: o Movimento Estudantil toma o poder na Itália. De
modo pragmático, claro, sem ter premeditado, por puro ímpeto ou ardor ideológico, puro
idealismo juvenil etc. etc.. É preciso "agir antes de pensar", portanto... agindo pode
acontecer tudo. Bem. O Movimento Estudantil está no poder: estar no poder significa
dispor dos instrumentos do poder. O mais vistoso, espetacular e persuasivo instrumento
do poder é a polícia. Assim, o Movimento Estudantil se encontraria com a polícia à
disposição.
O que faria dela? Iria aboli-la? Nesse caso, é claro, perderia imediatamente o poder.
Mas continuemos com a nossa absurda hipótese: o Movimento Estudantil, visto que tem
o poder, quer conservá-lo, e isso com a finalidade de mudar, finalmente!, a estrutura da
sociedade. Dado que o poder é sempre de direita, o Movimento Estudantil, portanto,
para atingir o fim superior consistente na "revolução estrutural", aceitaria um regime
provisório - por assembleia, não-parlamentar, em última instância - de direita e, desse
modo, entre outras coisas, deveria decidir ter à sua disposição a polícia.
Nessa absurda hipótese, como o leitor pode ver, tudo muda e se apresenta sob forma
miraculosa, inebriante, diria. Só uma coisa não muda de fato e permanece o que é: a
polícia.
Por
que
levantei
essa
hipótese
maluca?
Eis o porquê: a polícia é o único ponto cuja necessidade de "reforma" nenhum extremista
poderia objetivamente criticar: a propósito da polícia não se pode ser mais do que
reformista.
O que fez o Poder em Avola (o Poder atual: o da democracia burguesa, parlamentar
centralista)?
Causou
quatro
vítimas.
Por meio de um velho espírito de caridade (que, entretanto, vem a coincidir com a
atualíssima exigência de democracia real), eu não saberia dizer se são mais infelizes
os
dois
mortos
ou
os
dois
policiais
que
dispararam.
Pensemos por um momento: como o Poder criou os dois mortos? Discriminando os
cidadãos privilegiados e os cidadãos não privilegiados. Criando "carne humana" de
preço
alto
e
"carne
humana"
de
preço
baixo.
Ser: 1) siciliano (ou seja, pertencente a uma área pré-industrial e pré-histórica), 2)
trabalhador braçal [bracciante] (isto é, pertencente à mais pobre das categorias pobres
dos trabalhadores), significa ser um homem do corpo sem valor e que pode ser morto
sem demasiados escrúpulos (a polícia, para dar um exemplo, praticou todo tipo de atos
vis contra os estudantes, carne humana com valor médio bastante alto, mas jamais
disparou
contra
eles).
E como o mesmo Poder cometeu os dois assassinos? É simples: tomando dois
daqueles homens "de baixo custo" (meridionais, potenciais trabalhadores braçais) e
transformando-os: de "pobres" a "assassinos" (ao Poder, para fazer isso, basta dar um
generoso
salário
de
quarenta
mil
liras
mensais).
Como faz o Poder para transformar os pobres em instrumentos inconscientes? (É uma
operação fácil: de fato, a inocência dos pobres é indefesa porque é natural; e é por meio
dessa "inocência" - inconsciência política - que o Poder, em centros de treinamento,
depois de ter persuadido alguns dentre os pobres com o sonho das quarenta mil liras,
cria reflexos condicionados: que são algo muito diverso de uma educação e
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assemelham-se muito mais a um adestramento de autômatos do que de homens. Aos
pobres "inocentes" se contrapõem assim os mesmos pobres facilmente "corrompidos".
É uma notória técnica fascista para cumprir sua influência sobre as massas
lumpemproletárias.)
Me dirão: mas tu partes do pressuposto de que os dois policiais que dispararam, nas
origens sociais e na "cultura", são de todo semelhantes aos dois mortos. Sim - respondo
-, parto do pressuposto que representa melhor a condição média dos policiais, a massa
dos policiais. É verdade que, fisicamente, os que disparam e matam podem ter sido dois
velhos policiais, provenientes dessas classes médias desgraçadas e terrivelmente
incultas; mas essa seria a exceção, que seria a intervenção "direta" do Poder, e que não
representaria tanto a tipicidade da intervenção "indireta", consistente em opor pobres a
pobres, inocentes a inocentes. Ambos "marcados", diria, racialmente.
O massacre de Avolo tornou-se então o pretexto para pedir uma "reforma" da polícia
que consista, neste momento, numa primeira medida radical: desarmá-la.
É apenas uma reforma e, como tal, a sua exigência é sentida também pela parte mais
lúcida do Poder atual. Eu penso que também a parte mais avançada e extremista
deveria
apoiar
a
imediata
realização
dessa
reforma.
Desarmar a polícia significa, com efeito, criar as condições objetivas para uma imediata
mudança da psicologia do policial. Um policial desarmado é um outro policial. Ruiria
nele, de pronto, o fundamento da "falsa ideia de si" que o Poder lhe deu ao adestrá-lo
como
um
autômato.
De tal "mutação" psicológica derivaria, sempre "objetivamente", e talvez na própria
consciência do policial, a necessidade de outras reformas: isto é, nasceria no policial
"desarmado" uma nova consciência dos próprios direitos civis. E ele mesmo seria o
primeiro a pretender um novo tipo de "treinamento profissional", que não se aproveite
de modo tão brutal da sua inocência e pobreza. Por meio de tal consciência, ele se
tornaria um policial socialdemocrata em vez de fascista. O que não é pouco. A menos
que não se queira instrumentalizar as mortes provocadas pela polícia, fato que,
entretanto, colocaria os opositores do Poder no mesmo nível de desumanidade do
Poder.
Pier Paolo Pasolini. Da "Il caos" sul "Tempo" 1968. In.: Saggi sulla Politica e sulla
Società. Milano: Arnoldo Mondadori, 2012. pp. 1160-1163. Trata-se de uma parte da
seção Il Caos, que Pasolini mantinha no semanário Tempo, de 21 de dezembro de
1968.
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Tradução de Davi Pessoa CARNEIRO

Nenni
Esta carta em versos de Pasolini a Pietro Nenni foi escrita em 1960 e
publicada pela primeira vez em “Avanti!”, no dia 31 de dezembro de 1961,
juntamente com uma breve nota do autor, publicada posteriormente, em
1982, em “L’Espresso”, aqui traduzida:
Caros amigos do jornal “Avanti!”, escrevi estes versos no ano passado, durantes esses
mesmos dias. Sempre os conservei, como se costuma dizer, na gaveta, porque sentia
vergonha deles: foram jogados ali, de fato, numa manhã. Como tantos outros que não
publiquei. Mas a minha vergonha não era apenas estética, era também moral. Tinha
medo de que esta “carta a Nenni” soasse como uma espécie de renúncia a certas
posições extremas que tenho, ou seja, as únicas com as quais posso viver. E, de fato,
na base da inspiração desses versos, há um desânimo profundo, não posso negá-lo.
Mas agora penso que, no fundo, tenho o direito de encorajar-me: existem razões
também objetivas - além de pessoais - num desalento político. O importante é que o
desânimo dure o espaço de tempo de um poema? E, além disso, o “problema” tratado
nesses versos se tornou de extrema atualidade, pois é o problema essencial do nosso
novo período histórico: e - isso é aquilo que desejo destacar - a sua solução (o centroesquerda), que um ano atrás me parecia possível - por minhas razões pessoais - pelo
desalento, me parece agora, ao contrário, defensável no plano racional e político.
Passou apenas um ano e esta “carta sem objetivo” encontrou o seu objetivo. (Depois,
em relação à “vergonha estética”, continuei, mesmo que em mínima parte, com um
certo cuidado. Naturalmente - é inútil dizê-lo -, é claro que esses versos foram escritos
para lhes desejar, amigos do PSI, um feliz ano novo.

Nenni
Era pleno verão, o verão
do ano bissexto, muito triste
para a nação em que sobrevivemos.
Um governo fascista havia caído, e em todos os lugares
havia não um ar novo, mas uma luz
nova que coloria pessoas, cidades, campos,
e o vinte cinco de julho - mesmo com luz
duvidosa, transmitia ao coração uma alegria
excepcional, tal como uma festa.
E eu como o “náufrago que espreita” (escrevo
a um homem que certamente me permite fazer
referência a algumas citações antidannunzianas?),
feliz por ter salvado a pele - o ano foi
duplamente bissexto para mim senti, por um instante, dentro de mim, o sentido
de um “poema a Fanfani”: e não apenas
por solidário antifascismo e gratidão,
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mas por uma contribuição, embora ideal,
de literato: um “apoio moral”, como se
costuma dizer. A ideia de uma manhã
queimada pelo sol daquele verão,
que alguém amaldiçoara, e cuja brancura
tornava a rica Itália - que zumbia
em praias populares, em grandes hotéis e
nas ruas das Olimpíadas dominantes uma imitação de uma civilização sepultada.
Depois, eu estava reduzido a uma única ferida:
se ainda era capaz de resistir,
era por causa de uma força pré-natal, dos avós
paternos ou maternos, não sei, por uma natureza
radicada agora em outra sociedade.
Porém, naquele meu salto, meio
louco e muito racional,
havia uma necessidade real: vejo
melhor agora que a colaboração
é um problema político: e Você o sabe.
Desde 48 somos a oposição:
dozes anos de uma vida: por Você
toda dedicada a esta luta - por mim,
em grande parte, embora pessoalmente
(quantos terrores interiores, quantas raivas).
Com amor eu o vejo amargo,
os olhos e a boina de intelectual,
e aquele rosto familiar, da Romanha,
em fotografias que, se fossem alinhadas,
narrariam a mais verdadeira história da Itália, a única.
Eu ainda usava fraldas, depois me tornei um menino,
e depois um adolescente antifascista por estética
revolta? Timidamente o seguia
através de uma geração: e a vi triunfar
com Parri, com Togliatti, nos grandiosos,
sofridos, picarescos dias do pós-guerra.
Depois recomeçou: e agora,
mesmo distantes, recomeçamos juntos.
Doze anos são, no fundo, toda a minha vida.
E me pergunto: é possível passar uma vida
sempre a negar, sempre a lutar, sempre
fora da nação que vive, no entanto,
excluída de si mesma, das festas, das tréguas,
das estações, quem se coloca contra ela?
Ser cidadão, mas não cidadão,
estar presente, mas não presente,
ficar furioso em toda ocasião feliz,
ser testemunha apenas do mal,
ser inimigo dos vizinhos, ser odiado
de ódio por quem odiamos com amor,
estar num contínuo, obcecado exílio,
mesmo vivendo no coração da nação?
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E se não lutamos por nós,
mas pela vida de milhões de homens,
podemos assistir impotentes a uma fatal
paralisação, assim como a expansão, entre eles,
da corrupção, da omissão, do cinismo?
Para querer o desaparecimento desse estado
de injustiça meta-histórica, precisaremos ver
sua reordenação sob os nossos olhos?
Se não podemos realizar tudo, então não é
justo se contentar com a realização de pouco?
A luta sem vitória torna tudo árido.
(Uma carta, habitualmente, tem um objetivo.
Esta que lhe escrevo não tem nenhum.
Acaba com três questões e uma cláusula.
Mas se aqui fosse confirmada a necessidade
de alguma ambiguidade de sua luta,
de sua complicação e de seu risco,
ficaria, do mesmo modo, feliz de tê-la escrita.
Sem sombras a vitória não ilumina).

NENNI
Era il pieno dell'estate, quell'estate
dell'anno bisestile, così triste
per la nazione in cui sopravviviamo.
Un governo fascista era caduto, e dappertutto
c'era, se non quell'aria nuova, quella nuova
luce che colorò genti, città, campagne,
il venticinque Luglio - una sia pur incerta
luce, che dava al cuore un'allegrezza
eccezionale, il senso di una festa.
E io come il "naufrago che guata" (scrivo
a un uomo che certo mi concede il cedere
a delle citazioni dannunziane?)
felice d'aver salvato la pelle - bisestile
doppiamente per me, è stato l'anno ho avuto, per un attimo, dentro, il senso
d'un "poema a Fanfani": e non soltanto
per solidale antifascismo e gratitudine,
ma per un contributo, anche se ideale,
di letterato: un "appoggio morale", com'è
uso dire. Fu l'idea di un mattino
bruciato dal sole di quell'estate
che qualcuno aveva maledetto, e il cui biancore
faceva dell'Italia ricca - che ronzava
in lidi popolari e in grandi alberghi,
nelle strade delle Olimpiadi incombenti l'imitazione d'una civiltà sepolta.
E poi, ero ridotto a una sola ferita:
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se ancora ero in grado di resistere,
lo dovevo a una forza prenatale, ai nonni
o paterni o materni, non so, a una natura
radicata ormai in un'altra società.
Eppure, in quel mio slancio, mezzo
pazzo e mezzo troppo razionale,
c'era una necessità reale: lo vedo
meglio ora, che la collaborazione
è un problema politico: e Lei lo pone.
Dal quarantotto siamo all'opposizione:
dodici anni di una vita: da Lei
tutta dedicata a questa lotta - da me,
in gran parte, seppure in privato
(quanti interni terrori, quante furie).
Con che amore io vedo Lei, acerbo,
gli occhiali e il basco d'intellettuale,
e quella faccia casalinga e romagnola,
in fotografie, che, a volerle allineare,
farebbero la più vera storia d'Italia, la sola.
Io ero ancora in fascie, e poi bambino,
e poi adolescente antifascista per estetica
rivolta? Timidamente La seguivo
d'una generazione: e L'ho vista trionfare
con Parri, con Togliatti, nei grandiosi,
dolenti, picareschi giorni del Dopoguerra.
Poi è ricominciata: e questa volta
abbiamo, sia pur lontani, ricominciato insieme.
Dodici anni, è, in fondo, tutta la mia vita.
Io mi chiedo: è possibile passare una vita
sempre a negare, sempre a lottare, sempre
fuori dalla nazione, che vive, intanto,
ed esclude da sé, dalle feste, dalle tregue,
dalle stagioni, chi le si pone contro?
Essere cittadini, ma non cittadini,
essere presenti ma non presenti,
essere furenti in ogni lieta occasione,
essere testimoni solamente del male,
essere nemici dei vicini, essere odiati
d'odio da chi odiamo per amore,
essere in un continuo, ossessionato esilio
pur vivendo in cuore alla nazione?
E poi, se noi non lottiamo per noi,
ma per la vita di milioni di uomini,
possiamo assistere impotenti a una fatale
inattuazione, al dilagare tra loro
della corruzione, dell'omissione, del cinismo?
Per voler veder sparire questo stato
di metastorica ingiustizia, assisteremo
al suo riassestarsi sotto i nostri occhi?
Se non possiamo realizzare tutto, non sarà
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giusto accontentarsi a realizzare poco?
La lotta senza vittoria inaridisce.
(Una lettera, di solito, ha uno scopo.
Questa che io Le scrivo non ne ha.
Chiude con tre interrogativi ed una clausola.
Ma se fosse qui confermata la necessità
di qualche ambiguità della Sua lotta,
la sua complicazione ed il suo rischio,
sarei contento di avergliela scritta.
Senza ombre la vittoria non dà luce.
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Tradução: Alex CALHEIROS e Marina YAJIMA
Ilustração: Vitor BUTKUS

Fragmento epistolar, ao garoto
Codignola
Caro garoto, sim, claro, que nos encontremos,
mas não espere nada desse encontro.
Senão uma nova ilusão, um novo
vazio: daqueles que fazem bem
à dignidade narcísica, como uma dor.
Aos quarenta anos eu sou como aos dezessete.
Frustrados, o de quarenta e o de dezessete
podem, claro, encontrar-se, balbuciando
ideias convergentes, sobre problemas
entre os quais se abrem dois decênios, uma vida inteira,
e que só aparentemente são os mesmos.
Até que uma palavra, saída das gargantas incertas,
ressecada de pranto e vontade de estarem sósrevela sua irremediável disparidade.
E, ademais, devo ainda fazer-me poeta
pai, e então cederei à ironia
- que te embaraçará: sendo o de quarenta
mais alegre e jovem que o de dezessete,
ele, agora já dono de sua vida.
Além dessa aparência, dessa encenação,
não tenho nada mais para te dizer.
Sou avaro, o pouco que possuo
o mantenho junto ao coração diabólico.
E os dois palmos de pele entre zigoma e queixo,
sob a boca torta por tantos sorrisos
de timidez, e o olho que perdeu
o seu doce, como um figo azedado,
te pareceriam o retrato
justo daquela maturidade que te faz mal,
maturidade não fraterna. De que pode te servir
um coetaneo - simplesmente entristecido
na magreza que lhe devora a carne?
Ele deu aquilo que deu, o resto
é árida piedade.
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Tradução de Pedro F. HEISE
Ilustração: Vitor BUTKUS

Corria no crepúsculo lamacento
Eu corria no crepúsculo lamacento
atrás de estaleiros retorcidos, de mudos
andaimes, por bairros molhados
no cheiro do ferro, dos farrapos
aquecidos, que dentro de uma crosta
de poeira, entre casebres de lata
e canos, erguiam paredes
recentes e já escurecidas, contra um fundo
de metrópole desbotada.
No asfalto
esburacado, entre os pelos de uma grama acre
pelos excrementos e planícies
negras de lama - que a chuva escavava
em infectos tepores - as longas
filas dos ciclistas, dos agonizantes
caminhões de madeira, se dispersavam
de tanto em tanto, em centros de subúrbios
onde já algum bar tinha cercas
de luzes brancas, e sob a lisa
parede de uma igreja se estiravam,
viciosos, os jovens.
Ao redor dos arranha-céus
populares, já velhos, as hortas podres
e as fábricas hirtas com suas gruas paradas
estagnavam em um silêncio febril;
mas um pouco fora do centro iluminado,
ao lado daquele silêncio, uma rua
azul pelo asfalto, parecia toda imersa
em uma vida imemorável e intensa
quanto antiga. Embora raros, brilhavam
os faróis de uma luz cadente,
e as janelas ainda abertas estavam
brancas pelos panos estendidos, palpitantes
de vozes internas. Sentadas às soleiras
estavam as mulheres velhas, e límpidos
nos macacões ou nas bermudas quase
de festa, brincavam os meninos,
mas abraçados entre eles, com companheiras
mais precoces que eles.
Tudo era humano,
naquela rua, e os homens estavam
agarrados a ela, dos vãos à calçada,
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com seus trapos, suas luzes...
Parecia que até dentro da sua íntima
e miserável morada, o homem estivesse
apenas acampado, como uma outra raça,
e apegado a este seu bairro
dentro da tarde viscosa e empoeirada,
não fosse Estado o seu, mas confusa
pausa.
Todavia, quem passava e olhava
privado da inocente necessidade,
buscava, estranho, algo em comum,
pelo menos na festa por passar e por olhar.
Nada havia ao redor senão a vida: mas naquele mundo
morto, para ele, recomeçava a Realidade.
Poema de Poesia com Literatura, in Diários (1943-1953)
Tradução de Pedro F. Heise

Correvo nel crepuscolo fangoso
dietro a scali sconvolti, a mute
impalcature, tra rioni bagnati
nell'odore del ferro, degli stracci
riscaldati, che dentro una crosta
di polvere, tra casupole di latta
e scoli, inalzavano pareti
recenti e già annerite, contro un fondo
di stinta metropoli.
Sull'asfalto
scalzato, tra i peli di un'erba acre
di escrementi e spianate
nere di fango - che la pioggia scavava
in infetti tepori - le dirotte
file di ciclisti, dei rantolanti
camion di legname, si sperdevano
di tanto in tanto, in centri di sobborghi
dove già qualche bar aveva cerchi
di bianchi lumi, e sotto la liscia
parete di una chiesa si stendevano
viziosi, i giovani.
Intorno ai grattacieli
popolari, già vecchi, i marci orti
e le fabbriche irte di gru ferme
stagnavano in un febbrile silenzio;
ma un po' fuori dal centro rischiarato,
al fianco di quel silenzio, una strada
blu d'asfalto, pareva tutta immersa
in una vita immemore ed intensa
quanto antica. Benché radi, brillavano
i fanali d'una cadente luce,
e le finestre ancora aperte erano
bianche di panni stesi, palpitanti
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di voci interne. Alle soglie sedute
stavano le vecchie donne, e limpidi
nelle tute o nei calzoncini quasi
di festa, scherzavano i ragazzi,
ma abbracciati fra loro, con compagne
di loro più precoci.
Tutto era umano,
in quella strada, e gli uomini vi stavano
aggrappati, dai vani al marciapiede,
coi loro stracci, le loro luci...
Sembrava che fino dentro l'intima
e miserabile sua abitazione, l'uomo fosse
solo accampato, come un'altra razza,
e attaccato a questo suo rione
dentro il vespro unto e polveroso,
non fosse Stato il suo, ma confusa
sosta.
Tuttavia chi passava e guardava
privo dell'innocente necessità,
cercava, estraneo, una comunione,
almeno nella festa del passare e del guardare.
Non c’era intorno che la vita: ma in quel morto
mondo, per lui, ricominciava la Realtà.
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Tradução de Maurício Santana DIAS
Ilustração: Vitor BUTKUS

Poema político
Poema tirado do livro Trasumanar e organizzar, 1971.
Me levantar às quatro da manhã sem ter pregado olho;
então, tomado de uma irrefreável decisão brechtiana,
peguei a cueca
Longe daqui, mundo!, eram dez da noite, e, mais longe
ainda, dez da manhã: mas aqui
Vai, vai, homem, vai, siga sua inspiração;
a cueca, as meias;
o terno preto, aconselhado pela mãe ou esposa
Se minhas ventas são grossas
sob a testa ossuda e os cabelos meio porcamente ondulados
Aspirei a brisa do mar, a brisa do mar!
curioso. Amanhã, calculava _que é sempre dupla
a inspiração brechtiana_ e eu estava tomado_
a televisão
Onde, oh mundo!, eram dez da manhã um menino
era assassinado, e quem sabe mil: mas este, no momento,
não era o caso que me preocupava
Vai, homem, vai: vai mostrar quanto penou
para vestir essa cueca
Lá fora, no gelo, onde as vidas anônimas
conhecem tão bem a cor vítrea do ar;
estavam entorpecidos de frio; não tinham dormido
Ecce homo! Eis-me aqui.
O que vocês esperavam? A minha cara _
Não elegeram alguém superior, mas um igual!
Pela primeira vez na história das democracias!
Sim, sim; tenho a cara igual à deles: que não exprime nada
senão uma vontade média, e não faz segredos
das baixezas corporais
Não sou um peixe grande
Não quiseram escolher um homem superior;
mas um ignorante que nem eles; com a cara deles _
talvez demasiado, e involuntariamente, expressiva
um homem com quem se urina nos mictórios como com um irmão
Pois o que estão esperando, esses idiotas,
para me matar (ou pelo menos me cuspir na cara)
A inspiração é profunda
e eu estou acima de mim, como o sol sobre o rebanho
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Se Eles elegeram Presidente
pela primeira vez, repito, na história das democracias
alguém igual a eles, também é verdade,
para dizer duma vez, que a muitos deles sou inferior:
por isso me desprezam como um cão bastardo
que suja tudo por aí: como pequeno burguês
não nasci no Conhecimento! Podia tranquilamente
ter ficado fora disso, como seus pais,
ser um bom americano _
O que me impeliu pouco antes da aurora
que agora aqui traz retalhos sobre o espelho de águas frias e inóspitas
a vir vestir a cueca
Há uma grande Verdade
e é sua angústia que não me deixou dormir
como um santo. A Verdade,
bem, não se pode dizer, vocês bem sabem, meus jovens.
E eis por que me calo: e tudo o que me vem à boca
é conversa fiada: a água suja, entendo vocês,
como vão, rapazes, um belo dia, mas frio, ah etc.
É assim que a Verdade,
quando é profundamente sentida, se expressa.
De resto, ela compreende todo o inteligível e todo o humano:
Eles, os verdadeiros superiores, são os únicos que podem dizê-la...
Acaso eu poderia, um advogadozinho vestido
pela mãe ou esposa em roupa escura
A exploração não é exploração,
a guerra não é guerra,
um soldado morto não é um soldado morto;
há justamente algo além, isto é... aquela Verdade.
A Verdade que me fez acordar na alvorada feito um papa,
e vir tremer aqui,
como numa campanha eleitoral,
porque amanhã tem imprensa e televisão.
Acredito em tudo o que meus superiores, Aqueles
que nasceram no Conhecimento, e meus iguais,
que finalmente me elegeram como um deles,
e então, idiotas,
o que estão esperando para me matar ou pelo menos me cuspir na cara?
Mas já que estou fora de mim, Nixon que aparece a Nixon,
uma verdade que entende a minha Verdade e a sua Verdade...
Somos igualmente ignorantes, eu e vocês.
Agora fala em mim a grande pietas da verdade com v minúscula:
a que tem palavras
e que eu, aqui, parado feito um idiota diante de vocês
(a água suja, eu entendo, hello, rapazes,
um belo dia, mas meio friozinho)
Pobres entorpecidos, estremunhados,

www.revistafevereiro.com

158

Revista Fevereiro
POLÍTICA

TEORIA

CULTURA

ISSN 2236-2037

que só valem porque têm tantos outros iguais atrás de si,
e sem o grupo morreriam;
que seguirão pelas ruas que conduzem ali de onde eu parti;
orgulhosos do grande número que lhes dá razão e a que dão razão,
orgulhosos de sua pobreza,
orgulhosos dos trapos e uniformes
com que giram profissionais
para se proteger do justo gelo da noite;
orgulhosos de serem donos desta luz
que empurra o céu desde seu fundo para lhe devolver a cor,
uma cor inexistente que depois
se torna velho azul para andorinhas famintas
Orgulhosos do sentimento que compartilham com humildade;
orgulhosos de serem simples cidadãos jovens e anônimos:
e vocês também, vocês também, agarrados a uma Verdade com V maiúscula,
que dá angústia, mantém acordado, não sai da garganta,
não tem palavras. É uma luz que não vem para fora, esta,
como aquela deste sol do Estado de Washington em 7 de maio de 1970
E de fato também vocês balbuciam,
balbuciemos, rapazes: FALEMOS DE AMENIDADES,
pois é só o que sabemos dizer;
portanto ignorância contra ignorância;
pois se assim não fosse sua Palavra se alçaria
neste jardim como a de um Profeta no deserto,
e eu tombaria no chão com este meu corpo tão cheap, de cão,
na terra, sobre os dejetos e o gelo das águas artificiais,
chorando por quem é explorado e assassinado
e vendo pela primeira vez todos os mortos do Vietnã;
em vez disso eu volto pra casa,
e amanhã de manhã vocês vão falar na TV:
outra língua também esta da Verdade que não tem palavras
E aí eu lhes dou uma piscadela, somos cúmplices
Pois bem, pobres rapazes, rigidamente vestidos segundo suas regras,
fiquem com a sua inocência,
que eu fico com a minha: com tecido preto sobre o corpo de pouco preço;
não é culpa sua se vocês não sabem falar como os poucos profetas;
e eu não tombarei no chão
não existem explorados
não há mortos;
O Vietnã não é mais que um sonho, a realidade é que se deve combater
pelas razões que Eles sabem; e esse seu saber
é a graça caída sobre o mundo, que faz que sua história seja a única história
e diante dela nunca há uma verdadeira alternativa, nunca;
vocês não lhe podem opor senão seu pranto.
11 de maio de 1970
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Tradução de Danielle Chagas de LIMA

O romance dos massacres1
Eu sei.
Eu sei os nomes dos responsáveis por aquilo que vem sendo chamado de golpe (e
que, na realidade, é uma série de golpes instituída como sistema de proteção do
poder).
Eu sei os nomes dos responsáveis pelo massacre em Milão, em 12 de dezembro de
1969².
Eu sei os nomes dos responsáveis pelo massacre em Brescia e em Bolonha nos
primeiros meses de 19743 .
Eu sei os nomes do “vértice” que manobrou, portanto, sejam os velhos fascistas
idealizadores de golpes, sejam os neofascistas, autores materiais dos primeiros
massacres, sejam, enfim, os “desconhecidos” autores materiais dos massacres mais
recentes.
Eu sei os nomes que administraram as duas diferentes - ou melhor, opostas - fases da
tensão: uma primeira fase anticomunista (Milão, 1969), e uma segunda fase
antifascista (Brescia e Bolonha, 1974).
Eu sei o nome do grupo de poderosos que, com a ajuda da Cia (e, em segundo lugar,
dos coronéis gregos e da máfia), primeiro criaram (falindo de modo miserável, aliás)
uma cruzada anticomunista, para encobrir 1968, e em seguida, sempre com a ajuda e
pela inspiração da Cia, recuperaram uma virgindade antifascista, para amenizar o
desastre do referendum4 .
Eu sei os nomes daqueles que, entre uma missa e outra, deliberaram e asseguraram a
proteção política a velhos generais (para manter viva, por segurança, a organização
de um potencial golpe de Estado), a jovens neofacistas, ou melhor, neonazistas (para
criar de fato uma tensão anticomunista) e, enfim, a criminosos comuns, até este
momento, e talvez para sempre, sem nome (para criar a tensão antifascista seguinte).
Eu sei o nome das pessoas sérias e importantes que estão por trás de personagens
cômicos como aquele general do Corpo Florestal5 que trabalhava, de modo um tanto
quanto operístico, na Città Ducale6 (enquanto os bosques italianos queimavam) ou o
de figuras apagadas e simplesmente parte da administração, como o general Miceli7 .
Eu sei o nome das pessoas sérias e importantes que estão por trás dos trágicos
rapazes que escolheram a suicida atrocidade fascista e dos malfeitores comuns,
sicilianos ou não, que se colocaram à disposição como killers e assassinos.
Eu sei todos esses nomes e sei todos os fatos (atentados às instituições e massacres)
dos quais se tornaram culpados.
Eu sei. Mas, não tenho as provas. Não tenho nem mesmo indícios.
Eu sei porque sou um intelectual, um escritor que busca acompanhar tudo o que
acontece, conhecer tudo o que se escreve sobre isso, imaginar tudo aquilo que não se
sabe ou que se cala; que coordena fatos também distantes, que reúne as partes
desorganizadas e fragmentárias de um quadro político inteiro e coerente, que
restabelece a lógica lá onde parece reinar a arbitrariedade, a loucura e o mistério.
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Tudo isso faz parte do meu trabalho e do instinto da minha profissão. Acredito que
seja difícil que o meu “projeto de romance” esteja equivocado, isto é, que não tenha
nexo com a realidade e que as suas referências a fatos e pessoas reais sejam
inexatas. Acredito, além disso, que muitos outros intelectuais e romancistas sabem o
que eu sei enquanto intelectual e romancista. Porque a reconstrução da verdade sobre
o que aconteceu na Itália depois de 1968 não é algo difícil.
Tal verdade - percebida com absoluta precisão - está também por trás de uma grande
quantidade de intervenções tanto jornalísticas, quanto políticas, ou seja, não de
imaginações ou ficções como é a natureza de minha intervenção. Último exemplo: é
claro que a verdade urgia, com todos os seus nomes, por trás do editorial do “Corriere
della Sera”, de 1º de novembro de 19748 .
Provavelmente, os jornalistas e os políticos têm também provas ou, ao menos,
indícios.
Então, o problema é este: os jornalistas e os políticos, ao terem, talvez, provas e,
certamente, indícios, não apresentam os nomes.
A quem, portanto, compete exibir esses nomes? Evidentemente, àquele que tem não
só a coragem necessária, mas, ao mesmo tempo, que não está comprometido com a
prática do poder e, além disso, que não tem, por definição, nada a perder: a saber, um
intelectual.
Um intelectual, então, poderia apresentar publicamente muitíssimo bem esses nomes,
mas ele não tem provas, nem indícios.
O poder e o mundo que, embora não sendo do poder têm relações práticas com o
poder, excluiu os intelectuais livres - justamente pelo seu modo de ser - da
possibilidade de ter provas e indícios.
Poderia-se objetar que eu, por exemplo, como intelectual e inventor de histórias,
poderia entrar naquele mundo explicitamente político (do poder ou ao redor do poder),
comprometer-me com ele e, então, participar do direito de ter, com uma probabilidade
certamente alta, provas e indícios.
Mas a tal objeção eu responderia que isso não é possível porque é exatamente a
repugnância de entrar em tal mundo político o que se identifica com a minha potencial
coragem intelectual de dizer a verdade, ou seja, mostrar os nomes.
A coragem intelectual da verdade e a prática política são duas coisas inconciliáveis na
Itália.
Ao intelectual - profunda e visceralmente desprezado por toda a burguesia italiana - se
concede um cargo falsamente alto e nobre, e na realidade, servil: o de debater
problemas morais e ideológicos.
Se ele faz falhar nessa função, é considerado traidor de seu papel: se apregoa,
rapidamente (como se não se esperasse nada além disso), uma “traição dos
clérigos”9 . Clamar a “traição dos clérigos” é um álibi e uma gratificação para os
políticos e para os servidores do poder.
Mas não existe apenas o poder, existe também a oposição ao poder. Na Itália, essa
oposição é forte e vasta, ela mesma é um poder: refiro-me, naturalmente, ao Partido
comunista italiano.
É fato que, nesse momento, a presença de um grande partido de oposição, como o
Partido comunista italiano, é a salvação da Itália e de suas pobres instituições
democráticas.
O Partido comunista italiano é um país limpo em um país sujo, um país desonesto em
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um país honesto, um país inteligente em um país idiota, um país culto em um país
ignorante, um país humanístico em um país consumidor.
Nestes últimos anos, entre o Partido comunista italiano - compreendido aqui em
sentido autenticamente unitário, como um “conjunto” de dirigentes, base e eleitores - e
o resto da Itália, abriu-se um abismo de modo que o Partido comunista italiano se
tornou propriamente um “país separado”, uma ilha.
É justamente por isso que é possível, hoje, haver relações estreitas como nunca com
o poder efetivo, corrupto, inepto, degradado, mas se trata de relações diplomáticas,
quase de uma nação para com outra nação. Na realidade, as duas morais são
incomensuráveis, compreendidas na sua concretude, na sua totalidade. É possível,
justamente sobre estas bases, anunciar aquele “compromisso”, realista, que talvez
salvaria a Itália do completo desastre, “compromisso” que, no entanto, seria, na
realidade, uma “aliança” entre dois Estados fronteiriços, ou entre dois estados
intrinsecamente encaixados um ao outro.
Mas justamente tudo isso que eu disse de positivo sobre o Partido comunista
italiano, constitui também o momento relativamente negativo.
A divisão do país em dois países, um afundado até o pescoço na degradação e na
degeneração, e o outro, intacto e não comprometido, não pode ser motivo de paz e
construção.
Além disso, concebida assim como eu aqui a tracei, creio que de modo objetivo, como
um país num país, a oposição se identifica com um outro poder, que, todavia, é
sempre poder.
Por consequência, os homens políticos de tal oposição não podem não se comportar
eles também como homens de poder.
No caso específico, o deste momento que tão dramaticamente nos é reservado,
também eles entregaram ao intelectual um mandato estabelecido por eles. E, se o
intelectual falha nesse mandato - puramente moral e ideológico - eis que ele é, como
muita satisfação de todos, um traidor.
Ora, por que nem sequer os homens políticos da oposição, se possuem - como
possivelmente possuem - provas ou, ao menos, indícios, não apresentam os nomes
dos reais responsáveis, isto é, os políticos, dos cômicos golpes e dos assustadores
massacres deste ano? É simples: eles não o fazem na medida em que distinguem diferentemente do que faria um intelectual - verdade política de prática política. E
portanto, naturalmente, nem mesmo eles colocam o intelectual não funcionário a par
das provas e indícios. Ninguém nem sequer sonha com isso, como é de resto normal,
dada, de fato, a situação objetiva.
O intelectual deve continuar a se ater ao que lhe vem imposto como seu dever, a
repetir seu próprio modo codificado de intervenção.
Eu sei bem que não é o caso - neste momento particular da história italiana - de fazer
uma moção pública de suspeita de toda a classe política.
Não é diplomático, não é oportuno. Mas essas são as categorias da política, e não da
verdade política, essa a que - quando pode e como pode - o impotente intelectual deve
servir.
Assim, justamente porque eu não posso apresentar os nomes dos responsáveis pelas
tentativas de golpe de Estado e pelos massacres (e não no lugar disso), eu não posso
deixar de pronunciar a minha frágil e ideal acusação contra toda a classe política
italiana.

www.revistafevereiro.com

162

Revista Fevereiro
POLÍTICA

TEORIA

CULTURA

ISSN 2236-2037

E o faço por acreditar na política, acredito nos princípios “formais” da democracia,
acredito no parlamento e nos partidos. E naturalmente através de um ponto de vista
pessoal que é o de um comunista.
Estou pronto a retirar minha moção de suspeita (ou melhor, não espero nada além
disso) somente quando um homem político - não por oportunidade, ou seja, não
porque tenha chegado o momento, mas sobretudo por criar a possibilidade de tal
momento - decidirá apresentar os nomes dos responsáveis pelos golpes de Estado e
pelos massacres que, evidentemente, ele sabe, como eu sei, mas dos quais,
diferentemente de mim, não pode não ter provas ou, ao menos, indícios.
Provavelmente - se o poder americano consenti-lo, talvez decidindo
“diplomaticamente” conceder a outra democracia o que a democracia americana
concedeu a si mesma a propósito de Nixon - esses nomes mais cedo ou mais tarde
serão ditos. Mas a dizê-los serão homens que compartilharam com esses o poder
como menores responsáveis contra maiores responsáveis (o que não quer dizer, como
no caso americano, que sejam melhores). Esse seria, definitivamente, o verdadeiro
golpe de Estado.

Referências

Publicado no Corriere della sera, em 14 de novembro de 1974, com o título Che cos'è questo golpe. Tradução:
Danielle Chagas de Lima.
Nesse dia uma bomba foi explodida no salão central do Banco Nacional de Agricultura (Banca Nazionale
dell'Agricoltora), situado na Piazza Fontana.
O massacre ocorreu no dia 28 de maio, na Piazza della Logia, em Brescia, durante uma manifestação contra o
neofascismo, realizada pelo Comitê Antifacista e por sindicatos. Em Bolonha, uma bomba explodiu dentro do
trem Italicus, no dia 04 de agosto; o episódio ficou conhecido como “Massacre do Italicus” (Strage dell'Italicus).
Outros massacres aconteceram pela Itália e tal sucessão de ataques foi intitulada, na época, “Estratégia da
tensão” (Strategia della tensione).
Vide notas 1 e 2.
O Corpo Florestal do Estado é umas das forças policiais na Itália e tem como função a proteção e fiscalização
ambiental. O Corpo Florestal teria auxiliado nos golpes aqui denunciados por Pasolini.
A Città Ducale se localiza na província de Rieti e é onde se encontra a sede da escola do Corpo Florestal do
Estado. Em 1971, o país foi vítima do golpe Borghese. Pasolini refere-se, provavelmente, a Luciano Berti, coronel
da Guarda Florestal da Città Ducale.
Vito Miceli foi um dos generais integrantes do movimento neofascista e chefe do Serviço de Informações e
Defesa - SID (Servizio informazioni difesa) até sua prisão, em 31 de outubro de 1974, sob a acusação de
conspiração política contra o Estado.
Trata-se do editorial de Paolo Meneghini acerca da prisão do general Miceli, intitulado “L'ex-capo del Sid,
generale Miceli arrestato per cospirazione politica”.
Pasolini faz referência à obra do intelectual francês Julien Benda, “A Traição dos Clérigos”, de 1927, que aborda
a questão do comprometimento dos intelectuais com a verdade.
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Juliette GRANGE

L'expression du néoconservatisme en philosophie et
Sciences humaines et sociales,
en France, depuis le début des
années 2000
Présentation générale, définitions
Ce recueil de textes cherche à mettre en évidence l’unité doctrinale d’un ensemble qui
se présente comme vaste et dispersé, couvrant le champ de la philosophie et de
l’ensemble des sciences humaines. Cet ensemble mérite d’être examiné non pas
seulement pour son contenu même, mais en quelque sorte quant à sa nature. Il semble
être une production ad hoc de groupes qui en assurent la promotion pour des raisons
d’abord politiques plutôt que l’émergence d’une école de pensée. La cohérence tient
essentiellement à une mise en réseau d’un ensemble de domaines (de la théologie à
l’épistémologie, de l’économie aux sciences cognitives, de l’écologie à la biologie et à
l’éthique médicale). Cet ensemble n’est pas neuf, il s’est exprimé depuis plusieurs
décennies en Europe (cercles intellectuels liés au Vatican ou à l’Opus Dei, Lichtenstein,
Pologne), aux États-Unis et partout dans le monde. En France, il était resté très
minoritaire, apanage de groupes et cercles de réflexion ayant peu d’influence à
l’Université ou dans les organismes de recherche (même si quelques universitaires et
chercheurs à titre individuel et d’ailleurs non revendiqué leur appartenaient). Depuis
quelques années et entre autres à la faveur de changements intervenus dans la vie
politique française elle-même, ces groupes jusqu’alors discrets visent à une mainmise
institutionnelle.
Dans une toute première approche, on peut dire que les deux traits marquant de cette
forme
particulière
de
néo-conservatisme
sont
les
suivants :
1) d’être la justification philosophique ou théorique de pontage idéologique entre l’ultralibéralisme économique et le conservatisme moral et religieux. Cette association entre
hyper-modernisme économique et anti-modernisme social et familial reçoit une caution
intellectuelle d’un ensemble de textes divers mais possédant une indéniable unité
d’intention idéologique. Le néo-libéralisme sera ici défini comme « art politique
d’imposer des normes, comme extension et dissémination des valeurs du marché à la
politique sociale et à toutes les institutions1 ». Le néo-conservatisme quant à lui illustre
bien la contradiction du néologisme même et est très différent du conservatisme
classique (comme, par exemple, le conservatisme libéral anglais issu de Burke), sa
nature et ses modes d’expression sont différents. L’un des théoriciens du néoconservatisme (Irving Kristol) précise qu’il s’agit moins d’un mouvement que d’une
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sensibilité dont l’expression s’initie dans un groupe de personnes « un groupe peu
nombreux, plus solidaire que structuré, suffisamment bien organisé pour contrôler
quelques Think Tanks, ces groupes de réflexion à cheval entre la fondation et l’université
et pour placer quelques amis des postes stratégiques dans le gouvernement et
l’administration2 ».
2) La translation en France d’un ensemble prospère aux États-Unis sous l’ère de G.W. Bush3 . Dans les institutions françaises cet ensemble présenté comme une “rupture”
entre le décalage temporel (les États-Unis semblent passés à un autre chapitre de leur
histoire), les idées et mots d’ordre subissent également une distorsion due à la spécificité
de l’histoire et des institutions européennes et françaises. La rhétorique du changement
est d’autant plus forte que l’imposition est plus artificielle. En particulier, le rôle de l’Église
catholique dans l’histoire politique, la relation entre enseignement de la philosophie,
débat public et institutions d’enseignement sont très différents en France et aux ÉtatsUnis.
Le modus operandi de ce courant idéologique n’est pas classiquement politique (parti,
expression publique, organes de presse ou media). Il s’agit de convertir à petit bruit les
élites universitaires, du monde des affaires et de la politique. Les institutions
philosophiques prestigieuses (ENS, Collège de France, École des Hautes Études en
Sciences sociales, Sorbonne et CNRS) sont tout particulièrement visées en SHS, mais
il existe des projets concernant les sciences dites “dures”. Cette proposition d’une
philosophie générale cohérente, qui est à la fois une théorie de la connaissance et une
conception de la société dans ses rapports à la croyance, doit en partie son succès à
l’épuisement dans le champ intellectuel des modèles d’émancipation et à la faiblesse
théorique du post-modernisme académique. Cette proposition s’impose en partie parce
qu’elle n’est pas identifiée. C’est à partir de réseaux Internet, de cercles intellectuels
qu’elle s’exprime comme d’ailleurs nombre d’idées néo-conservatrices. Elle a une
grande visibilité et une grande activité sur la Toile (cf. glossaire des sites et des blogs en
annexe).
Quelques traits communs constituant la base rhétorique de l’expression française
du néo-conservatisme
La structuration de la pensée néo-conservatrice est, dans toutes ses expressions,
polémique ; elle se pare d’une rhétorique de la rupture et élabore des antithèses (la
“perte du sens”) disposés stratégiquement pour définir a contrario sa propre perspective.
La “perte du sens” et des valeurs, le relativisme et le matérialisme4 (le consumérisme, le
communisme) hanteraient en effet l’Europe et la société française.
Un réenchantement s’imposerait : retour aux émotions, au sens, à la foi, à la vraie vie
du vrai peuple (rendu muet par les intellectuels, les enseignants marxistes, paresseux
et malfaisants, la laïcisation forcée des institutions). Le peuple des banlieues a besoin
de sens, sa pauvreté est d’abord spirituelle. Les souffrances et les troubles sociaux
viennent d’un manque dont est responsable le modernisme athée, l’hédonisme (assimilé
au consumérisme), l’individualisme (assimilé à l’égoïsme), les intégristes de la laïcité et
le
relativisme.
Les philosophes parisiens négateurs et nihilistes ne comprendraient pas, affirme la
rhétorique néo-conservatrice, qu’il y a “défaillance de l’âme”, “refoulement de Dieu”
(Allan Bloom, Pierre Manent), ce sont eux les conservateurs obsolètes, et le libérallibertarisme est oppressif (il conduit même jusqu’au meurtre - des f?tus). La religion
chrétienne, le retour aux racines chrétiennes de la France et de l’Europe, viendront au
secours
de
la
vraie
liberté
et
de
la
véritable
démocratie5 .
S’agit-il d’un appel, classique dans le contexte de la droite religieuse, aux valeurs
traditionnelles ? Pas vraiment : la crise du capitalisme est ici présentée comme une crise
spirituelle. De même que le néo-libéralisme exige que l’autorité de l’État soit mise au
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service du marché, le néo-conservatisme exige qu’elle soit mise également au service
d’un retour à l’ordre et aux valeurs. Les envolées sur la “crise du sens”6 conduisent
explicitement à sonner le glas de la démocratie libérale. L’État doit imposer sa propre
réforme (la fin de la fonction de formation du citoyen par les institutions publiques, de la
garantie
par
l’État
du
droit
des
personnes)
à
la
société.
L’idéal néo-libéral du modèle de l’entreprise et de la rentabilité imposé à l’État (en lieu et
place du service public et de la solidarité) se combine à un communautarisme. La
privatisation marchande du système public de santé ou d’éducation permet à la fois
l’essor de l’enseignement confessionnel par exemple, et de la logique du marché7 .
Cet ensemble idéologique n’est pas neuf (cet argumentaire hante les sessions de
formation de certains groupes catholiques, les ouvrages de Jean-Paul II, des Think
Tanks ou cercles de réflexion depuis plusieurs décennies). Il a émergé lentement dans
les travaux d’intellectuels français néo-conservateurs, dans les champs disciplinaires
variés (C. Delsol, D. Folscheid, J. Staune, Y. Roucaute). Le fait nouveau depuis l’an
2000 environ est, en France, qu’il sert de socle et ordonne souterrainement un certain
nombre de travaux et productions théoriques en philosophie et sciences humaines. Par
ailleurs, il n’est plus le fait de groupes marginaux. Même si ce courant bien organisé n’a
pas encore fait son coming out, il s’impose ou tente de s’imposer dans les institutions
(CNRS, EHESS, ENS, universités, etc.) avec une grande rapidité et une grande
détermination, avec d’autant plus de facilité qu’il n’est pas identifié par les personnes
responsables de ces institutions.
Comment s’exprime théoriquement le néo-conservatisme en SHS et philosophie ?
? Une
philosophie
thomiste
et
réaliste.
Il s’agit moins de travaux portant directement sur la philosophie médiévale bien que ces
travaux existent (voir le site Docteur angélique, les traductions de C. Michon, etc.) que
de philosophie dite réaliste, proposant une compréhension réaliste de la vérité. Dans le
réalisme, celle-ci est considérée comme indépendante de tout contexte historique ou
social. Le réaliste affirme l’existence d’un sens commun, d’un monde réel et d’un point
de vue unique possible sur ce monde. « Tout le contenu du réalisme est en germe dans
l’affirmation qu’il y a un sens à parler d’un point de vue de Dieu » (Hilary
Putnam, Realism with a human face). Il y aurait une sorte de nature ultime de la réalité
et notre accès à cette dernière ne serait pas seulement fonction des catégories de l’esprit
humain
et
du
langage.
Le réalisme néo-thomiste contemporain reformule le réalisme thomiste dans le cadre de
la philosophie du langage, modernisant et interprétant la grande doctrine thomiste.
L’hypothèse d’une proximité d’intention et de style entre la philosophie médiévale et la
métaphysique analytique (qui prétend prendre appui sur les travaux de Frege,
Wittgenstein, Russel et d’autres penseurs plus récents) justifie l’expression d’une
doctrine où philosophie du langage, théorie de la connaissance et épistémologie sont
étroitement mêlées dans une forme neuve d’apologétique. La notion de “raison” acquiert
alors une polysémie indéniable. Un des invariants de ces travaux souvent sophistiqués
concerne la philosophie de la religion et le statut théorique de la croyance (les “raisons”
de
croire).
?
Un
cognitivisme
sociologique.
Ce réalisme métaphysique néo-thomiste a des prolongements dans l’ensemble des
sciences humaines et sociales, il s’appuie sur les sciences cognitives ou dans certains
cas théorise une approche supposée cognitive. On en trouve un bon exemple dans
l’ouvrage de Pierre Livet et Frédéric Nef, Les Êtres sociaux, Hermann, 2009. On trouve
également entre autres des interprétations de la neuro-théologie et de la neuroéconomie qui mettent en place une approche scientifique et expérimentale de la
croyance ou du choix rationnel. L’individualisme méthodologique ou du moins une

www.revistafevereiro.com

166

Revista Fevereiro
POLÍTICA

TEORIA

CULTURA

ISSN 2236-2037

certaine lecture de celui-ci, à partir des travaux de R. Boudon, sert généralement de
point
de
départ
théorique.
? Une
philosophie
politique :
loi
naturelle
et
droits
humains.
L’inanité totalitaire (sic) du contractualisme moderne et du concept de justice sociale est
supposée valider le fondement religieux des droits humains. L’égalité non des
personnes, mais des cultures (voire des cultes) est argumentée à partir des théoriciens
américains du communautarisme (Mac Intyre). La laïcité “positive” reconnaîtra le rôle
civilisationnel
des
religions
dans
l’espace
culturel
et
politique.
Des propositions directement politiques viennent en conséquence : “caractère propre”
des lois en fonction des communautés, “république de proximité” (cette expression
signifie que les communautés peuvent revendiquer des institutions ad hoc). Un nouvel
humanisme, qui ne concevrait plus la personne de manière moderne, mécanique et
abstraite (Jean Staune) doit servir de socle à cette nouvelle philosophie politique.
Le personnalisme éthique polonais8 et une relecture de la morale aristotélicienne des
vertus, entre autres, fondent un humanisme particulier qui naturalise les critères moraux.
Il y aurait ainsi des actes (et des personnes) moraux et immoraux en soi, bons ou
mauvais. Il existe donc des valeurs universelles (que l’autorité des Églises en matière
morale fixe dans des propositions dogmatiques) et une élite, douée de valeur
substantielle, pourrait promouvoir ces valeurs (voir Qu’est-ce que l’Université ? de
Michel
Bastit).
Un droit de la personne devrait remplacer le droit de l’individu et permettre de lutter
contre l’instrumentalisation matérialiste (dans le domaine médical en particulier). Le sens
et le respect de la vie (des comateux, des exclus du droit à la vie, f?tus et handicapés)
fonderaient une nouvelle acception du droit comme religieusement fondé .
? Une philosophie générale doit être exprimée et publiée et constituer le futur socle
commun de l’enseignement universitaire. L’I.A.P. du Liechtenstein promeut depuis
longtemps “une forme temporelle et dynamique” d’une doctrine éternelle.
L’interdisciplinarité (Institut interdisciplinaire de Paris) constitue un socle théoricothéologique
plus
souvent
évoqué
que
développé.
Cette philosophie comporte par ailleurs une relecture complète de l’histoire de la
philosophie moderne (Descartes, les Lumières, Kant, l’idéalisme allemand, Heidegger,
la French Theory) qu’elle désigne comme “dépassée”, “vieillie”, “archaïque”, et de même
la philosophie telle qu’elle est enseignée en France (au lycée ou à l’université). Cette
rhétorique de la nouveauté promeut une philosophie plus anglo-saxonne (analytique,
cognitiviste,
ainsi
que
la
philosophie
analytique
de
la
religion).
Aux auteurs classiques de la philosophie est appliquée une grille de lecture et une
méthodologie neuves. À partir des Recherches logiques (la cinquième en particulier) de
Husserl, on théorise la tension de la conscience vers l’objet et plus encore “une manière
qu’a l’objet de se donner à l’intérieur de la tension du sujet”. Il s’agit en fait de revenir sur
les bases subjectives de la philosophie moderne (par exemple, l’espace et le temps
comme jugements synthétique a priori du sujet chez Kant et non des propriétés de
l’objet9 ). La phénoménologie se propose d’aller “aux choses mêmes” non pas seulement
dans le champ cognitif, mais dans toutes les dimensions de l’expérience dans lesquelles
l’objet se donne10 . Les valeurs morales elles-mêmes sont également, par ailleurs, des
objets
d’expérience.
? Le renouveau spirituel et intellectuel de l’Europe serait à ce prix. La problématique
médiévale des rapports entre foi et raison s’enrichit donc d’apports venus de la logique,
de la phénoménologie (l’intentionnalité) et de la philosophie du langage. Des références
inconnues (même pour le philosophe professionnel) à des philosophes de langue
anglaise sont supposées fournir la preuve du caractère innovant de cette philosophie.
Des débats très spécialisés donnent lieu à des colloques très fermés et le néophyte
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éprouve des difficultés à saisir les enjeux de ces discussions souvent ésotériques,
quoiqu’ils donnent, par la référence constante à la logique, une impression de sérieux et
de “scientificité”. Parfois le saupoudrage d’allusions plus new-look (rock, art
contemporain)
fournit
une
touche
“up
to
date”.
? Chevaux
de
Troie
et
complices
innocents.
Cette philosophie étonnante s’avance souvent masquée. La rhétorique de la rupture, qui
caractérise le néo-conservatisme et dont le soubassement est idéologique, s’est nichée
de manière opportuniste en France depuis une dizaine d’années dans un dissensus
philosophique qui lui est au départ étranger : il s’agit de l’opposition frontale entre
philosophie
analytique
et
philosophie
“continentale”.
Certains philosophes (comme, par exemple, Jacques Bouveresse), qui n’ont rien à voir
avec le fondamentalisme chrétien, voient leur autorité intellectuelle instrumentalisée et
leurs doctrines utilisées comme chevaux de Troie pour la promotion de ce qui se
présente comme une branche de la philosophie analytique (le néo-thomisme
analytique). Dans certains cas, au nom de la “science” (terme polysémique qui peut
désigner à la fois les sciences exactes et la philosophie ou théologie réaliste), on
condamne l’approximation des philosophes français, la non spécialisation de leur
vocabulaire et leur absence de “rigueur”, utilisant à l’occasion les travaux de Sokal et
Bricmont, pourtant peu suspects de sympathie à l’égard des intrusions du spiritualisme
dans la science.
Et les sciences exactes ?
Les sciences s’occupent du comment, les religions constituées du pourquoi. Ce partage,
ainsi que celui entre faits et valeurs doit être revu11 . D’où le développement de l’idée
étonnante d’une physique alternative aussi “performante” que la physique actuelle, mais
ouverte au “mystère”. Des chercheurs “chrétiens” pourront aborder ensemble ou
séparément les questions conjointes du comment et du pourquoi.
Dans les doctrines mêmes, on note un grand nombre de propositions. La conscience
n’est pas une propriété émergente de la matière (et de même, il n’y aurait pas de
continuité entre les animaux et les hommes). Le cerveau est une sorte d’antenne de la
conscience qui, elle, existe sur un autre plan de l’être. Ainsi le matérialisme cognitiviste
peut être concilié en apparence avec le spiritualisme12 . La notion biologique
d’émergence se confond avec celle plus théologique d’apparaître et la notion de
survenance
issue
de
la
philosophie
analytique.
Une nouvelle “théorie de l’évolution” s’exprime alors dans cette rencontre supposée
entre la raison scientifique et la foi catholique. L’émergence est non une transformation
mais une création. Le “dessein intelligent” n’est pas un finalisme simple : l’action de Dieu
a une spécificité. Dieu ne réalise rien directement dans l’évolution, mais est à l’origine
du possible (qu’il a créé à l’origine), possible qui s’actualise en toute indépendance au
cours
de
l’histoire
humaine13 .
Le principe anthropique possède un versant embryologique (l’émergence de l’âme dans
l’embryon) et il est retravaillé grâce au concept de “survenance” ainsi qu’à une nouvelle
définition du possibilisme et du hasard qui mobilise des travaux appartenant à la logique
modale. Cette doctrine a des conséquences pratiques (l’interdiction de l’avortement et
de la contraception par exemple) en même temps que des dimensions biologiques,
logiques et cosmologiques. Qu’une telle théorie de l’évolution soit développée à
l’intérieur de l’Église, quoi de plus normale ; ce qui l’est moins, c’est de prétendre donner
une base scientifique et philosophique à ce qui reste finalement une apologétique.
? Des scientifiques chrétiens, la philosophie des sciences, fer de lance de l’idéologie
néo-conservatrice.
La nouvelle vision du monde, la convergence entre science et religion, “rouvre les
chemins du sens” (Bernard d’Espagnat). Un “nouveau paradigme scientifique” est en
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marche : Jacques Monod, Weinberg ou Crick, sont dépassés. Une nouvelle philosophie
des sciences doit combattre le “défaitisme épistémologique” (lorsqu’un scientifique
admet que la question pourquoi n’est pas celle à laquelle il peut répondre) pour faire
admettre l’idée que les démarches du croyant et du scientifique sont beaucoup plus
proches l’une de l’autre que les philosophies de Bachelard ou d’Auguste Comte ne le
laissaient
supposer14 .
La Nature est le résultat d’un projet qui a été “programmé” dans tous ses détails : Dieu
l’a voulu ainsi à l’origine, au moment de la création. L’univers est donc une expression
cohérente, rationnelle, élégante et harmonieuse d’une intention. Dieu ne joue pas aux
dés, et le monde n’est pas le résultat, hautement improbable et dénué de sens,
d’événements fortuits (Paul Davies, Charles Townes).
La rhétorique de l’innovation
Il s’agit apparemment de la proposition d’un retour aux fondamentaux (amour et famille,
sens et spiritualité, valeur du travail, de la discipline et de l’autorité). Mais le mode
d’expression de ce réactionnarisme est très particulier, il n’est ni un traditionalisme (qui
voudrait réinvestir le passé religieux, moral ou culturel), ni un conservatisme au sens
classique de la pérennisation des institutions existantes. Ce réactionnarisme se pare
d’une rhétorique de la rupture : le retour aux fondamentaux serait novateur, fruit d’une
rupture. La révolution intellectuelle, le “nouveau paradigme” se veut tout autre chose
qu’un retour au passé. La philosophie et les sciences humaines modernes ou postmodernes seraient “dépassées” par ce qui s’expose comme une active rupture hypermoderne. Cette rhétorique a, entre autres, la vertu du “brouillage des pistes”, mais cette
double posture d’un “retour” (au sens) et d’une avancée radicale permet de faire du
même coup table rase de toute la culture, de la philosophie et des valeurs
émancipatoires des formes politiques modernes. En particulier, la philosophie
étrangement dite “continentale” serait ringarde, dernier village gaulois. De même, la
sociologie, comme science “molle”, n’aurait plus son mot à dire face à la rigueur
cognitiviste
qui
éclaire
“scientifiquement”
les
comportements
humains.
Cette rupture s’exprime également en termes de “réforme” managériale de l’État, dans
un style néo-libéral, en même temps qu’en terme de “retour”. Nous sommes ici très loin
des discours de l’extrême droite populiste française, y compris dans le style même :
fondations (Templeton, Singer-Polignac), réseau international, Académie des sciences
morales et politiques, dynamisme physique et aspect avenant des leaders. Ces
“novateurs” pratiquent le lobbying politique choisi, ou la prise de pouvoir ciblée (ENS,
media, maisons d’édition) espérant moins un mouvement de l’opinion en leur faveur (la
société française est très déchristianisée) qu’une prise de pouvoir effective. Ces
détracteurs de l’État visent à occuper des fonctions d’État et à imposer par l’État la
double
proposition
néo-libérale
et
néo-conservatrice.
Contre la “Terreur démocratique”, la guerre juste des idées est souterraine. Cependant,
on peut en venir à imposer la vérité par la force (Roucaute). De la même façon que les
nouveaux rapports de force internationaux ont pu être pensés dans les États-Unis de G.W. Bush comme devant être imposés par la “civilisation” à ses ennemis, en France, le
combat contre les trois R (Réforme, Révolution et Mai 68 - qui remplace le 3e terme de
la formule maurrassienne) permettra de surmonter la crise morale et spirituelle, de
défendre le peuple contre ses oppresseurs (les intellectuels progressistes)15 .
Conclusion
La couleur pastel des idéologies, les titres trompeurs, les sites et organismes à la façade
aimable, tous ces jeunes et dynamiques militants du “retour au sens”, les mots de liberté,
humanisme, transdisciplinarité, spiritualité, les colloques de logique ou de philosophie
des sciences cachent donc une entreprise idéologique d’envergure au but directement
et
précisément
politique.
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L’expression philosophique du néo-conservatisme en France n’est pas une école de
pensée à laquelle on pourrait s’opposer dans un débat. La philosophie est le fer de lance
d’une nébuleuse de groupes activistes et solidaires dont l’objectif n’est pas seulement
intellectuel. À plus d’un titre, cette expression est intégrée au “clubisme” de la droite
française, qui, ces dernières décennies, a souhaité conquérir le pouvoir intellectuel et
culturel. Mais elle présente aussi des traits nouveaux, étrangers à l’histoire intellectuelle
et institutionnelle européenne. Elle concerne maintenant quelques centaines de
responsables et peut-être une centaine de milliers de sympathisants.
Étrangers au républicanisme de droite et aux courants classiquement libéraux qui ont
critiqué le keynésianisme grâce à l’École de Chicago, ces groupes visent à imposer une
conception néo-libérale de l’État et n’hésitent pas à franchir un seuil : à pratiquer une
attaque en règle des valeurs et institutions démocratiques (mettre en place l’équivalent
français du Patriot Act, réduire drastiquement les budgets publics, en particulier de
l’éducation). Le but est, dans un premier temps par la production d’argumentaires (sur
l’injustice de la redistribution par exemple), puis l’investissement des institutions, de
défaire très rapidement les législations socialement progressistes mises en place depuis
1936 et surtout 1945, puis de revenir sur les avancées du xixe siècle dans le domaine
de la justice sociale. Et d’imposer des idées “moralisatrices” par capillarité (par exemple
de revenir sur la séparation des Églises et de l’État en France au nom de l’idée d’une
Europe
chrétienne16 ).
Il ne s’agit pas de la promotion d’un ordre totalitaire ou fasciste tel que l’histoire en a
connu, mais d’un autre modus operandi : « Il s’agit, au contraire, d’une situation politique
dans laquelle de nombreux éléments fondamentaux de la démocratie représentative et
constitutionnelle ont été vidés de leur substance, abandonnés ou court-circuités [?]. Ces
éléments incluent l’égale distribution et protection des libertés du citoyen ;
l’indépendance minimum de la presse et des autres media [?], un pouvoir judiciaire
raisonnablement isolé de la sphère politique et commerciale, la séparation de l’Église et
de l’État [?]17
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