
1

Lo
re

PAS.QUI.NA.GEM PAS.QUI.NA.GEM 
1111  

n. 11  2020n. 11  2020

ou
tu

br
o

ou
tu

br
o

Lo
re



2 3

“Pasquinagem” é uma 
revista de cultura que iniciamos 
em meio à crise civilizacional 
em curso, reagindo a contornos 
assumidos em nosso País, em 
especial no local de trabalho dos 
fundadores, professores da PUC-
-SP. Procurando ficar à altura das 
melhores tradições desta Insti-
tuição vanguardista, busca-se 
expressar através de seus textos e 
para além das palavras, com ima-
gens e gestos nela contidos, bem 
como nas mídias a ela associadas, 
a perplexidade, os impasses e 
achados em meio ao turbilhão do 
momento histórico dificultosa-
mente ora atravessado, atentos a 
indicativos como aqueles oswal-
ddeandradianos de que “o humor 
é a prova dos nove” e “humor = 
amor”, sem esquecer, certamente, 
a velha e boa antropofagia nossa 
de recuada memória.

A revista está aberta, total-
mente aberta, a contribuições 
provenientes das mais diversas 
áreas e nos mais diversos for-
matos: científicos, filosóficos, 
literários e artísticos de um 
modo geral. Tem também cará-
ter informativo, noticioso, a fim 
de se constituir igualmente em 
repositório não só de divulgação 
como de registro de atividades 
consideradas como merecedo-
ras pela editoria. A ela se asso-
ciam filmagens metadiscursivas 
em relação ao seu conteúdo, bem 
como de debates em contexto de 
engajamento político no com-
bate aos ataques autoritários e 
mesmo fascistóides que tem se 
intensificado nos últimos tempos, 
havendo ainda a conexão com 

iniciativas culturais associadas à 
PUC-SP, em razão do vínculo a 
ela de seus proponentes, como é 
o caso da Escola Livre de Filoso-
fia, Direito e Arte (ELDFA). Aos 
intelectuais, críticos, artistas, que 
pensam de forma criativa, inven-
tiva e ética.

A periodicidade da revista 
é mensal, em formato eletrônico, 
com a previsão de uma edição 
impressa semestralmente com 
uma seleção das publicações do 
período. 
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A rev ista  pasquina-
gem é um projeto coletivo de 

intelectuais, acadêmicos, artis-
tas que tem distribuição gratuita 
pelo site revistapasquinagem.
com. 

Os artigos, ensaios, crôni-
cas, análises políticas, econômi-
cas e filosóficas são de respon-
sabilidades de seus respectivos 
autores.

A revista pasquinagem 
conta com o apoio solidário da 
Editora Nojosa na editoração e 
diagramação dessa publicação 
editorial.
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N O R M A S  P A R A 
PUBLICAÇÃO

A Revista PASQUINA-
GEM aceita para publicação 
trabalhos inéditos, de autoria 
individual ou coletiva de pes-
quisadores, intelectuais, ensaís-
tas, poeta, fotógrafos vinculados 
a instituições de ensino superior, 

coletivos de artistas, coletivos 
políticos, grupos de estudos, 
ateliers, jornalistas, sob a forma 
de artigos ou resenhas, ensaio, 
poesia, portfólio de criação de 
autores nacionais e estrangeiros.

Os textos são publicados 
na língua original dos seus res-
pectivos autores, de preferência 
em português, espanhol, fran-
cês e inglês entre 8 e 40 pági-
nas. Quanto às resenhas o texto 
deverá ter dimensão variável 
entre 2 a 5 páginas, contendo o 
registro e a crítica de livros, teses 
e dissertações publicados nos 
últimos anos. Os ensaios fotográ-
ficos, poesias e crônicas podem 
serem individuais e coletivos. 

A publicação de artigos 
está condicionada a pareceres de 
membros do Conselho editorial 
ou de colaboradores ad hoc. A 
seleção de artigos para publica-
ção toma como critérios básicos 
sua contribuição à comunicação 
FILOSÓFICA, ESTÉTICA E 
POLÍTICA à linha editorial da 
PASQUINAGEMT, a DIVER-
SIDADE TEMÁTICA. Eventu-
ais modificações de estrutura 
ou de conteúdo, sugeridas pelos 
pareceristas ou pela Comissão 
Científica, só serão incorporadas 
mediante concordância dos auto-
res. Os revisores dos originais 
poderão ajustá-los aos padrões 
da convenção escrita de modo a 
contribuir para a adequação do 
texto ao periódico.

O autor deve também for-
necer dados relativos à sua maior 
titulação, instituição e área em 
que atua, bem como indicar o 
endereço eletrônico e o endereço 

completo, para correspondência.
Orientações para formata-

ção e normalização
O texto deve ser digitado 

em fonte Times New Roman, 
corpo 12, com 1,5. O recurso itá-
lico, no corpo do texto, deve ser 
utilizado somente para palavras 
estrangeiras. Para apresentação 
dos elementos que constituem 
o artigo utilizar as normas da 
ABNT em vigor. Sugerimos não 
acrescentar destaques, grifos 
e etc. em citações diretas, pois 
são informações ou detalhes 
que podem desaparecer após a 
normalização e/ou diagramação 
final.

• Normas da ABNT
NBR 6022, 2003 - Informa-

ção e documentação. Artigo em 
publicação periódica científica 
impressa. Apresentação;

NBR 6023, 2002 – Infor-
mação e documentação – Refe-
rências – Elaboração;

NBR 6024, 2003 – Infor-
mação e documentação – 
Numeração progressiva das 
seções de um documento escrito 
- Apresentação;

NBR 6028, 2003 – Infor-
mação e documentação – Resu-
mos - Apresentação;

NBR 10520,  2002 – 
Informação e documentação 
– Citações em documentos 
– Apresentação;

IBGE. Normas de apre-
sentação tabular. 3.ed. Rio de 
Janeiro, 1993.

 
• Responsabilidades
É de responsabilidade do 

autor a correção ortográfica, 

sintática e a revisão de digita-
ção do texto que será publicado 
conforme original recebido pela 
editoração, após as alterações 
recomendadas pelos avaliadores, 
se houver.

 
• Direitos autorais
Ao ter o texto aprovado e 

aceito para publicação, entende-
-se como automática a cessão dos 
direitos autorais para a publica-
ção na Revista PASQUINAGEM 
em CREATIVE COMMONS, 
com menção obrigatória da auto-
ria (BY) e atribuição Não Comer-
cial (NC) para ACESSO LIVRE 
E IRRESTRITO, sendo vedada 
a derivação (reescrita) dos tra-
balhos publicados por terceiros 
(ND).
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PRIMEIRA ESTAÇÃOPRIMEIRA ESTAÇÃO
VITO ANTICO WIRGUES

ESCRITOR E JORNALISTA

SÉRIE: NAS ESQUINAS DOS 
VAGÕES CANIBAIS

Metrô canibal, dos aceiros urba-
nos até o atual sistema metroviário 
de São Paulo, a convulsão formi-
gueira entre a arte, a cultura e o 
talho excesso das linhas vocifera-
das pelas passagens do Metrô e da 
CPTM, no chamado dos mascatei-
ros e cantos de trabalho, de tradi-
ção, tão costumeiros e cotidianos 
ao nosso continente. A rua como 
variação vagada. Camelô anda-
rilho. O vagão como extensão da 

rua, e vice-versa. Truco. Bola oito. 
Pasquinagem avessa da lingua-
gem. Nas Esquinas dos Vagões 
Canibais.

O texto a seguir faz parte de uma 
série de reportagens que foram 
produzidas entre o final do ano 
passado (2019) até o meio deste 
ano (2020). Os textos serão lan-
çados mensalmente pela revista 
Pasquinagem.
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ESTAÇÃO PRIMEIRA

Segue-se ao destino

Toda fala é como se fosse um 
fóssil de poesia. A gente não pega, 
às vezes, pedra, calcário, que tem 
peixe incrustado? A gente deve 
pegar a fala, do povo, a fala milio-
nária do povo, a fala das pessoas, 
abrir um orelhão enorme e tentar 
captar, na experiência vivida e nos 
livros, fundir esses códigos, em vez 
de excluí-los, transitar entre eles.  

Quem anda e corre? Algumas 
paradas... 

Metrô de São Paulo. Brás. 
As pessoas correm e andam 

pelos esquemas quase escoados da 
cidade, por dentro e por fora. Um 
ciclo eclodido por variantes combi-
natórias de um sistema externo para 
outro interno, e vice-versa. Dessa 
intercidade formigueira, o cidadão 
nasce. De casa ao trabalho, dos nos-
sos sentidos ao mundo... dentro e 
afora. Caminho osmótico de con-
creto-cal nos rostos trabalhistas à 
paisana. Entram e saem. Quem é o 
cidadão? Dos patrões aos funcioná-
rios, dos trabalhadores de vagão aos 
guardinhas – como anda o cidadão? 
Há um homem velho tomado pelo 
seu próprio mijo em um canto, de 
pé; ao outro, escadas rolantes fru-
tíferas de gente não cedem pausas; 
ao meio, pessoas caminham trilhas 

e trilhos que caminham pessoas 
por dentro de novas paragens, 
desconhecidas, rotineiras, desco-
bertas. Malha ferroviária do encon-
tro. Mundo cromático, carnívoro, 
explosivo. Há gente por todos os 
lados nos meandros desencontros: 
excluídos e incluídos – para quem, 
cidadão? – aos centros das margens 
às margens dos centros. Diz-se: a 
terceira margem dos trilhos, vagão 
ou passarela: não há canto algum; 
nenhum? Pois em meio ao coletivo 
fervor de carne, suor, desgraça e 
afeto, aqui, ali e acolá, existem cida-
des por dentro de cidades, cidades 
de sangue, prédios de calcário, sarje-
tas de quente ferro, olhares de terno, 
afetos acesos por janelas, flertes de 
quermesses e bitacas no estômago, 
de “feira brasileira e bazar orien-
tal”, em transmutações contínuo 
infinitas impossíveis de se satisfa-
zerem a qualquer amarra, coisa fixa, 
que exista. Chão batido, poeirada; 
poluição de messias; oxigênio, cul-
tura profana. Vendedor ser artista. 
Também, aparentes as cidades que 
ainda não desvendamos, e quiçá 
descobriremos. Dessas, faremos 
apenas a festa como as cerejas fazem 
aos bolos. Mas, em meio a isso, vem 
a pedra bruta das cidades, que tam-
bém é um fóssil de futuro: aquela 
que por muitos milênios de pre-
sente, de relatos, não quereríamos 
ver, nem mesmo se tomássemos a 
liberdade de aprendê-las em outras 

línguas-faladas ou movimentos de 
escrita. Hieróglifos febris à procura 
de tinta beiral e pele; força bruta. 
Pelos bairros – por que não, se “até 
crente pixa cristo no coração” . O 
vagão corre. Menos que um mape-
amento espacial, mais do que uma 
geografia da existência. Cidades: 
daquelas que não ousamos achados 
pela canalhice espiritual da provi-
dência ignorância ou da covardia 
ideológica dos momentos grandio-
sos; das separações infrutíferas; dos 
abortos desconexos ao preço de um 
punhado de almas humanas pelas 
consequências de milhões de vidas... 
Daquilo que nos move ao que nos 
resta; falta. Carências de bocas-falas 
textos-contextos. Sensíveis de bru-
talidade, fatais pela mansidão. São 
as cidades desconhecidas de reco-
nhecimentos, mínimas; gritantes. 
É por essa carência que andamos, 
e por essa falta, que vaguemos à 
busca...

(também, por estes 
vagões antropofágicos; 
são trilhos de esquinas 
sobre vagões canibais) 

As ruas 
também 
pedem passagem

Quase chego à estação diária, 
pelo súbito, há uma estação diária 
em cada tempo-presente que nos 
falamos; quase chego à estação 
diária... 

Devaneio: quantos palhaços 
existem na metrópole? 

Passageiro-vagão: verbo tran-
sitivo na cadeia fértil da efemeri-
dade cidadã. 

O metrô arranha-se quase 
como um circo, só não se usa de 
mesma palavra. Nem de semelhante 
verbo. E por que faríamos diferente, 
se, por assim, podemos nomear o 
mundo a partir de um ato primeiro 
em uma palavra, por um verbo ou 
através de um aprendizado do caos 
em equilíbrio sobre a própria letra?

E assim, a vida nessa brinca-
deira, logo se chega. E vai-se desbo-
cando por esse sumo primeiro que 
falamos: o sangue corre por um ato 
primeiro. O corpo, também. 

São os átomos prioritários 
da cultura. E a palavra? Língua-se 
pelo que dá liga, o nome. E logo 
o nome se finca ao uso quando se 
quer estabelecer a verdade de um 
afeto. Quando não existe pala-
vra, não foi porque houve afeto de 
menos, mas palavra de mais, ima-
gem demais, como se alguém nos 
dissesse, pela língua, a palavra que 

está fora explodiu antes que se saísse 
pelo que está dentro. Antes que ela 
se percebesse, e então, palavra seria. 
Mas é só por isso também que ela 
eclode por dentro da gente. E pelo 
mesmo motivo do porquê o afeto 
explode-se igual palavra, só não se 
usa da mesma. Igual circo. 

Pois então...
Dirce Tangará Militello, cir-

cense e poeta, escreve-nos o Ter-
ceiro Sinal, um recado aos circenses 
que se equilibram pelos polos da 
gravidade como aqueles que dan-
çam com uma bola aos pés ou os 
que escalam prédios na grafia única 
de se tornarem um hieróglifo com-
ponente da cidade. A mensagem, 
que podia dizer-nos a todos:

“Ao Circense”, diz
Existem: “chamados conser-

vadores e radicais e tudo mais” pelo 
mundo. Mas que ao mesmo tempo, 
assim como o passageiro-plateia 
– desses que somos e encontra-
mos por aí –, este “circense” que 
se engambela de um diacho entre 
as colunas e entres da vida, ainda 
“continua, caminhando... cami-
nhando”. E como se ele fosse insu-
ficiente e não se bastasse feito às 
portas e janelas de um mais por pés, 
por metros e metros, vai-se: “hora 
partindo hora voltando”, pelo que 
fora ao que viesse, de carona pelos 
objetos, “atravessando fronteiras!” 
e “lutando para manter encantadas 
tradições”, que 

às vezes nem encantadas são, por 
dizer: tradições mais básicas e sim-
ples que são consideradas des-tra-
dicionais à vida. Ironicamente, este 
malabarista de passagens, continua 
“misturando alegrias, fantasias, 
emoções”. 

Ao circense, diretamente, 
Dirce termina o seu recado no Ter-
ceiro Sinal, que por definição, é o 
último sinal dado para o silêncio da 
plateia e o primeiro logrado para o 
início de um espetáculo. Apita-
-se uma vez, mas nem todos estão 
sentados; apita-se novamente, e os 
lugares já ocupados não se fazem 
mais disponíveis; e finalmente, no 
último sinal, o terceiro, aquele que 
se destina a todos que chegaram 
junto ao tempo, e quase ao mesmo 
tempo, da apresentação, solta-se o 
recado de Dirce:

Circense não saia do picadeiro
Mantenha seus ideais 
E mostre prá toda gente
O difícil equilíbrio...
Que só você é que faz. 
 
...Piiii. Piiii. Piiii...

E então a porta se fecha. 
E o picadeiro mutável de 

camaleão na palhaçaria vive de 
outro modo rente às palavras que 
oram. Pois mesmo que ao princí-
pio tudo fosse verbo, são verbos 
que soam diferentes a cada sentido 
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corpo. Hoje, o verbo há de se fechar. 
Mas, paradoxalmente, há de se 
abrir também. De novo. E de que 
forma?... Não por um ato contra-
posto, do tipo: a porta somente se 
abriu porque um dia ela se fechou. 
Mas em um tempo contínuo de 
abertura sinestésica para os feixes 
de nós. A porta se abriu porque 
havia de se abrir, para não pren-
der o que andava pelas ruas. E por 
esse momento de continuidade 
sistemática vem o momento das 
contrariedades lógicas dos instru-
mentos. Pois tudo gambiarra-se em 
instrumento e repetição. Mesmo 
que peguemos o bonde andando e 
que nem tudo esteja em sua forma 
por excelência de nosso entendi-
mento. Mas em tempo contínuo e 
direção colateral pelo afetivo-en-
contro entre um canto de cultura 
sacroprofana e um ciclo rotineiro de 
disciplina científica, está o circense 
não entendido – por isso, vivido 
– e são muitos, em cada um, cada 
um. Assim, cada qual age com a sua 
junção interpretativa dos verbos, na 
incorporação cultural e extensiva 
do tá por onde cada um vive. Tem 
gente que fala, outros interpretam, 
alguns cantam. Dia a dia pela rotina 
como festa-ritual de mitos fadados 
aos sentidos da cidade em um tra-
jeto comum. Pois, seja ao que for o 
significado dos ditados em shows, 
palavras e objetos, para cada um. Ao 
final e ao começo, simultaneamente, 

pelas ruas dos transportes públicos, 
os instrumentos também assumem 
coisas e horas de poesia. 

E sobre esses instrumentos-
-caminhos que tomamos, a porta 
continua a se fechar-abrindo. E de 
seu aberto fechamento, a gente da 
cidade, que se fez circense de outra 
forma: entre os interurbanos, inter-
municipais e o peso no bolso pago 
pela passagem diária. Dependentes 
dos transportes públicos. Dia a dia 
cotidianamente segue-se uma mul-
tiplicidade de ritmos práticos pen-
sados à vida, que se faz mais que 
um em relação dos tantos-e-tantos 
modos falantes pelo dinheiro aos 
seus sinônimos de trabalho. 

Nos trens e metrô de São 
Paulo existem dois especificamente 
que são comuns a todos: os artistas 
de vagão e os comerciantes de varia-
das muambas encontradas pelas 
ruas afora, e de nome, por dentro 
dos vagões, marreteiros. Por defini-
ção livre numa junção de artista-co-
merciante – e comerciante-artista –, 
são aqueles que marretam as pala-
vras entre a rotina da loucura e a 
disciplina do corre-corre na voz da 
barganha. 

Sustento.
Forja intelectual das ruas: 

camelô itinerante: trem: o perfeito 
instrumento de gente: oralizada 
a voz da excelência em canto-fa-
lado: som de comércio: “chamô-
-chegô”: de voz-vem em relação 

antropofágica: noção de tempo, 
seguinte: repetição, rotina, dis-
ciplina, são muitos que dizem à 
mensagem dos vagões como instru-
mento cotidiano, simultaneamente, 
por um mundo que está dentro de 
outro mundo e entre uma pessoa 
que se olha por dentro de outro 
olhar observado. Nessa relação 
entre dois e muito mais de três, 
para que possamos ouvir a diferença 
indiferente dos trabalhos talhados 
à voz. Por mais, nesse sentido, qual 
seria a diferença entre um poeta e 
um marreteiro no uso de seu instru-
mento em voz? 

Vamos aos ditos de FBC pela 
música versada – e por que não 
marretada – do comerciante-poeta 
letrado em cotidiano ao hip hop:

Discipline sua rotina, 
Não deixe que sua rotina 
se torne sua disciplina
Seja o Deus e sua Ciência,
É de tanto perseguir a 

perfeição 
Que chegamos à excelência 

E como uma história de um 
dia quase inteiro tem-se a fórmula 
inconstante de um ponto final que 
continua sempre e sempre entre a 
disciplina e o cotidiano, tão avesso 
e querido à rotina. Como o poema 
de Dirce ao seu passageiro circense, 
que se joga sempre caminhando 
transversalmente pelos estreitos 

causos da vida em picadeiros de 
cantos-centros, e caminhando... 
pelos pés em pedras de um circo 
formado às cidades. Será que exis-
tem respostas para uma questão 
que se cabe demais a uma palavra, 
será que ainda existem palhaços em 
meio à metrópole numa busca-cor-
poral por uma cidade excelente?

Os acontecimentos embolam-
-se num pé de meia plural-político 
ao que temos, por algo flagrado 
aos versos dessa realidade oral que 
nos fala, sobre a mesma gente que 
circula pelos vagões-navios e nau-
fragam – entre corpos e pensamen-
tos cheios de objetos deixados aos 
calcanhares – pelas boiadas nas 
escadas rolantes, que tomam aos 
tropeços encontros entre os ombros 
batentes até a familiaridade fugida 
com o presságio astuto da pressa 
e a falta de espaço nas locomoti-
vas públicas; dessas que também 
passam ao “clec” das catracas cor-
redeiras dos ônibus-trens-metrôs, 
antes ou após, pelos caminhos de 
São Paulo, quando não, “catracam” 
a dois, por baixo, ou a pulam pelo 
sentido inverso de um esguio olhar 
dos vigilantes na entrada das esta-
ções. E pelas descidas de uma eleva-
ção a outra sem o uso das catracas 
e das escadas rolantes: de pés des-
calços às grades retangulares para 
os vãos dos mesmos ferros em vin-
cos de dedos, que agora chegam ao 
chão e arrematam aos sapatos os 

pés por ora despelados. São as mãos 
que agora se apoiam aos gradeados 
fincados ao solo. Grades coloridas: 
ora verdes, ora vermelhas, azuis... 
Vazadas num tom seco-descas-
cado. Escoamentos mínimos fei-
tos das passagens passageiras dos 
metrôs que se transformam num 
movimento alternativo e radical de 
usá-lo em muitos afetos conjuntos. 
Do abandono de animais à falta de 
moradia, ônibus parados, encontros 
casuais e perdidos pacotes escondi-
dos, tímidos à rebeldia, ramos de 
rosas, beijos de amor e gestos de 
torcidas num canto e quebra-que-
bra – por vezes – que só cabe à voz 
quando se revela o corpo. Mas as 
portas se fecham. E a rotina dos tri-
lhos, contínua... 

Sim, existem palhaços nas 
metrópoles, mas estão mais adiante, 
junto a outras causas e movimentos 
da sociedade. 

Corre-se...
Os trilhos por um louco que 

nos grita um caminho alternativo, 
“Se você sair na Sé vai chegar lá em 
Santana de Parnaíba, pode ver...”, 
ou alguém velho e de barba que 
nos explica a fórmula da água, um 
pouco de gramática, e ao final da 
aula, berra com a classe despreocu-
pada: “Não vou explicar mais porra 
nenhuma pra vocês, ninguém presta 
atenção. É por isso que este país não 
vai pra frente!”. 

Acelera-se.

Homens e mulheres, estu-
dantes; velhos. Crianças chorosas e 
meninos prateados. Marreteiros-co-
merciantes que nos chamam com 
suas vozes diversas e malemolentes 
de tradição jogadas com rapidez 
sobre a venda de suas mercadorias 
para a maior chance de comércio, 
dinheiro. De uma vida que aos 
poucos possa escapar da vertigi-
nosa roda de desemprego contínuo 
por fora desses trilhos, pelas ruas. 
Artistas de rua que rompem com 
suas expressões de mundo sobre a 
casca séria e febril da maioria dos 
vagantes. E passam pouco a pouco 
pelos passageiros com suas boinas, 
bonés e chapéus à arrecadação de 
um troco a mais, aqui e acolá. O dia 
inteiro. São ruídos de vozes inédi-
tas e infinitas por uma máquina que 
corre feito cobra e que gruzia natu-
ralmente como um canto de ave em 
mistura de pavão, quando as por-
tas, aos apitos, se fecham ao terceiro 
sinal malocado para a possibilidade 
de um novo show ao ruído popular 
das oralidades maquinais de com-
pra-e-venda. Pixadores, MC’s, mães 
de família, LGBTQI+. Malucos e 
malucas de estrada, de BR. Mili-
tantes. Vagabundos... aos olhos dos 
outros. Sempre, dos outros. Grevis-
tas e pastores neopentecostais a ser-
viço de Deus pelas hordas do senhor 
aos crentes indignados com os não 
crentes. Homens tristes e mulheres 
desgraçadas, que choram e cantam, 
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mesmo que lhe faltem vozes. Vozes 
de rouquidão e de dinheiro. Can-
tos musicados de vigílias viscerais. 
Represálias repressivas dos guardas 
da estação. Em ritmo cadente, às 
vezes sim, 

às vezes não. 
Depende do dia. 
São trabalhadores da cidade 

e o ruído popular das maquinações 
de um aço quente à mente de res-
caldo... mais o grupo de jovens que 
acabou de entrar e a senhora com a 
sacola e o anúncio da próxima esta-
ção e o banco de idoso que guarda 
lugar para um não idoso e as varia-
das linhas, baldeações e...

A gente que nunca para. 
Pois, ali, o deslocamento 

varia em uma palavra-chave para 
os pés nômades de nossos trejeitos 
amontoados de trajetos e falas de 
uma língua, que ora gíria ora em 
dialeto. O dia inteiro maquinando. 
A cidade metrada. E o metrô das 
quatro e meia da manhã até o seu 
final de expediente à meia-noite. 
E assim, sem mais nem menos de 
hora certa, o Metrô de São Paulo 
faz-se mais humano que qualquer 
engrenagem e com mais afinco que 
os olhares específicos de um caos 
cultural fervido pela multidão em 
movimento. Para um tempo, que 
parada? Para, justamente depois que 
adormecemos, colocarmos o que é 
humano em manutenção, revisão. 
Uns dormem. Nem todos. E outros 

acordam para que – não – nos 
esqueçamos da insônia se que 
pauta a proposta de uma cidade, e 
como essa pode ser substanciada 
cotidianamente para a criação de 
uma ética cidadã, dos trilhos cos-
turados às ruas, e dessas alinha-
das de casa, e ao resto pelos fios 
vadios de nossas consciências que 
mais parecem bairros. 

Pois, aqui, dentro das ner-
vuras democráticas dos trilhos até 
o meio-fio das nuvens vê-se de 
tudo – do paródico ao traduzido 
–, por todos, muito mais do que 
sabemos à imaginação e muito 
menos do que cremos à realidade. 
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Sempre que no telefone
me falavas, eu diria
que falavas de uma sala
toda de luz invadida,

sala que pelas janelas,
duzentas, se oferecia
a alguma manhã de praia,
mais manhã porque marinha,

a alguma manhã de praia
no prumo do meio-dia,
meio-dia mineral
de uma praia nordestina,

Nordeste de Pernambuco,
onde as manhãs são mais limpas,
Pernambuco do Recife,
de Piedade, de Olinda,

sempre povoado de velas,
brancas, ao sol estendidas,
de jangadas, que são velas
mais brancas porque salinas,

que, como muros caiados
possuem luz intestina,
pois não é o sol que as veste
e tampouco as ilumina,

mais bem, somente as desveste
de toda sombra ou neblina,
deixando que livres brilhem
os cristais que dentro tinham.

Pois, assim, no telefone

tua voz me parecia
como se de tal manhã
estivesse envolvida,

fresca e clara, como se
telefonasses despida,
ou, se vestida, somente
de roupa de banho, mínima,

e que por mínima, pouco
de tua luz própria tira,
e até mais, quando falavas
no telefone, eu diria

que estavas de todo nua,
só de teu banho vestida,
que é quando tu estás mais clara
pois a água nada embacia,

sim, como o sol sobre a cal
seis estrofes mais acima,
a água clara não te acende:
libera a luz que já tinhas.

Publicado no livro Quaderna (1960).

In: MELO NETO, João Cabral de. 
Obra completa. Org. Marly de Olivei-
ra.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. 
p.225-227.
(Biblioteca luso-brasileira. Série bra-
sileira)

PAISAGEM PELO TELEFONE
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L O B A T O  L O B A T O  
 C O R D E L I  C O R D E L I Z A D OZ A D O
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Torquato. É bom lembrar que esse 
trabalho de “adaptação”, “recriação”, 
“retextualização” de narrativas para 
o cordel vem ganhando, nos últimos 
anos, um fôlego nunca visto antes. 
São dezenas de contos de fadas, de 
narrativas populares, de romances, 
de contos, de literatura dramática 
versados para o cordel. E muitos já 
ganharam a forma de livros...

 Todos sabem da repercussão 
da obra de Lobato, que pode ser 
encontrada em Quadrinhos, várias 
versões televisivas e até uma versão 
de Reinações de Narizinho “atua-
lizada”, por Pedro Bandeira. Não 
conhecia nenhuma no suporte do 
folheto de cordel

 O professor Stélio Torquato 
é, possivelmente, quem mais rea-
lizou versões de obras clássicas da 
Literatura Universal para folhetos 
de cordel. Neste trabalho ele opta 
pela quadra em versos de sete síla-
bas, ao invés da tradicional sextilha 
e setílha. Os folhetos são de 12 pági-
nas, para comportar duas histórias 
num único livrinho, como se pode 
observar nas capas abaixo.

 E agora um aperitivo com as 
estrofes iniciais de O SACI:

 Tio Barnabé conhece
 Muitas lendas do folclore.
 Entre a turminha do Sítio,
 Não há quem não o adore!
 Foi com tio Barnabé,

 Comunico agora aqui,
 Que Pedrinho se informou
 Sobre o moleque Saci. 
 Se o leitor quiser adquirir, 

segue abaixo o contato da Corde-
laria For da Serra (cordelariaflor-
daserra@gmail.com), de Fortaleza 
e do autor (profstelio@yahoo.com.
br).

JOSÉ HÉLDER PINHEIRO ALVES
Prof. de Literatura brasileira- UFCG

Na infância, a única 
história de Lobato 
que conheci foi 
“Caçadas de Pedri-
nho.” Minha tia 

Maria do Céu adotou uma criança 
de nome Pedro Paulo e comprou 
para ele o referido livro. Eu não 
tinha muita prática de leitura, mas 
lembro que o li. Ficou na memória a 
cena da caçada à onça. Anos depois, 
no curso de Letras, é que conheci 
parte da produção de Monteiro 
Lobato para crianças. E confesso 
que me apaixonei...

 A obra infantil de Lobato 
é um grande celeiro de invenção, 

recriação de narrativas as mais 
diversas de várias tradições. O Bra-
sil rural, cada vez mais esquecido, 
está lá... Inúmeros escritores con-
temporâneos – sobretudo o cha-
mado booom da literatura infantil 
a partir da década de 1970 – falam 
de sua “dívida” para com a obra de 
Lobato... Quem lê “O picapau ama-
relo” vai ter uma dimensão da capa-
cidade de invenção e reinvenção do 
escritor. 

 Pois bem, recebi há umas 
duas semanas a versão de várias 
obras infantis de Lobato para o 
cordel, realizada pelo professor de 
Literatura da UFC e cordelista Stélio 
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Na mitologia, uma 
das nove  Musas 
se chama “Erato”. 
“Musa” significa: 
“conhecimento que 

vem das artes.” De “Musa” vem 
“música” e “museu”, pois música 
e museu também ensinam, com 
eles também se aprende. Antes de 
escreverem  suas poesias , os poeta 
antigos  evocavam Erato  para os 
auxiliar a encontrarem o que eles 
queriam  expressar. Pois antes de a 
poesia se tornar  palavra, ela deve 
ser encontrada, primeiro, na Vida, 
no Cosmos.  Erato é a  Musa que 
auxilia nessa busca e processo de 
pôr no escrever o que primeiro 
se experimentou vivendo. Erato 
inspira   toda obra que nasce do 
desejo, pois “Erato” vem de “Eros”, 
o “Amor”. É Erato que parece inspi-
rar também este  verso de Manoel 
de Barros: “A palavra abriu o rou-
pão para mim: ela quer que eu a 
seja”. A inimiga de “Erato” é “Eris”, 
divindade obscura ligada ao Ódio e 
à Vingança. Negadora da  vida, Eris 
é a  antipoesia. 

Deleuze narra um aconteci-
mento que parece inspirar-se tam-
bém na potência transmutadora  de 
Erato. Trata-se do encontro amo-
roso entre uma orquídea e uma 
vespa. Apesar de não terem  pernas, 
as orquídeas criaram um meio de se 
encontrarem.  Entre uma orquídea e 
outra há uma distância que somente 
uma arte originalíssima será capaz 
de vencer. A orquídea vence tal dis-
tância da seguinte maneira:  mesmo 
sem ter mãos, a orquídea  esculpe  
em suas pétalas o órgão genital de 
uma vespa fêmea. Diferentemente 

de um escultor que esculpe em algo 
diferente dele mesmo, a orquídea 
esculpe sua obra em seu próprio ser, 
em seu próprio corpo, de tal modo 
que entre a artista  e sua arte já não 
há distinção. Ao ver o que pensa ser 
um outro indivíduo de sua mesma 
espécie, a vespa real  se une à vespa 
inventada que a orquídea-artista  
criou .Ao sair  do seu ato de amor 
com seu corpo imantado de pólen 
, a vespa se torna o instrumento de 
fecundação  entre as duas orquídeas 
distanciadas no espaço, mas que se 
encontram e se amam por intermé-
dio das asas   da vespa. Em grego, 
um dos sentidos de “eros” é “asas”... 
Assim como Van Gogh criou um 
girassol feito de tintas, a orquídea 
inventou uma vespa feita de péta-
las, fabricando  um “devir-vespa”. 
A arte não é imitação da vida, a 
arte é a vida mesma . Sem precisar 
de pernas ou se mover no espaço, 
uma orquídea encontra a outra por 
intermédio de uma “linha de fuga” 
feita nas asas da vespa.  A própria 
natureza ensina que não basta ter 
ideias que só fiquem teoricamente 
no pensamento : é preciso inventar 
os meios que as tornem agencia-
mentos que fecundam . 

“Adoro orquídeas. Já nascem 
arte.”( Clarice Lispector)

“A arte é bem realizada 
quando com a natureza se parece; e, 
por sua vez, a natureza é bem suce-
dida quando expressa a arte em seu 
seio.” (Longino)

(  este maravilhoso   livro é 
uma das inspirações da narrativa de 
Deleuze  )

ORQUÍDEA-ARTISTA  
ELTON LUIZ LEITE DE SOUZA
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O tecido vascular, xile-
mas e floema reve-
lam a complexidade 
de veios alimenta-
res das árvores que 

constroem um sistema complexo de 
trocas de energia, alimentos e seivas 
com todo tecido da própria árvore e 
das demais circunscritas na floresta. 

Para Piter Wohlleben em seu 
best seller “A vida secreta das árvo-
res” descreve o comportamento 
das espécies vegetais, em particu-
lar as de grande porte, nas florestas 

temperadas, no Oeste da Alemanha, 
no município de Hümmel. Nessa 
pesquisa, Wohlleben descobriu 
como as árvores são seres vivos com 
vida social-vegetativa complexa, 
que trocam nutrientes, informações 
entre si, protegem suas crias, orga-
nizam-se para combater invasores 
de forma coordenada e em alguns 
momentos parece serem capazes de 
aprender.  

Essa teia de conexões vege-
tativa demonstra uma certa inte-
ligência vegetativa complexa em 

que pesquisadores apelidaram de 
“WOOD WIDE WEB” (rede sub-
terrânea florestal) numa referência 
paródica a rede mundial WWW a 
internet. A conexão desta rede vege-
tativa ocorre com finíssimos fila-
mentos pelo solo interligados por 
fungos. Fungos estes que ganham 
açúcares produzidos pelo processo 
de fotossíntese das árvores. Esses 
filamentos fúngicos criam uma rede 
de cooperação capaz de conectar 
toda floresta. 

Nos trópicos, entre as árvores 

SUMAÚMASUMAÚMA

de grande porte, como totens na 
vastidão das florestas, como cone-
xões entre o céu e a terra, existem 
o Jequitibá-rosa, a Peroba-rosa, 
Castanheiras do Pará e a Sumaúna 
(seiba penetrada) exuberante na 
Floresta Amazônica, atinge até 90 
metros de altura, conhecidas como 
a árvore da vida e para os povo indí-
genas - a mãe de todas as árvores. 

As suas raízes esparra-
mam frondosamente alicerçadas 
na superfície como um vestido 
longo. Esse conjunto de raízes 

(Sapopemba/sacupema) são usados 
como instrumentos de comunica-
ção pois, através de sua estrutura 
frondosa ressoa em toda a floresta 
os ecos da percussão vegetal, atra-
vés do tecido vegetal da sumaúma, 
que é de fibra leve, resistente ao fogo 
e água, tornando-se um algodão 
capaz de substituir os enchimentos 
de colchões e almofadas, seus fru-
tos e sementes produzem um óleo 
usado para fabricar sabão, pois pos-
sui propriedades medicinais e tam-
bém são usados como fertilizantes.

Para a população indígena, o 
elemento mítico da mãe Sumaúma, 
encontra-se na conexão do universo 
espiritual através de um portal de 
passagem invisível embaixo de 
suas raízes. Nessa tradição mítica 
indígena, a árvore mãe também 
se tornou a incorporação de uma 
curandeira e protetora dos animais 
e das plantas da Amazônia. Entre-
tanto, essa entidade espiritual não 
conseguiu ter força de proteção à 
fúria do capital grileiro-latifundiá-
rio, frente a degradação das florestas 

URBANO NOBRE NOJOSA
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tropicais do pantanal e da Amazô-
nia como meio de acumulação pri-
mitiva de capital.

Esses incêndios criminosos 
devastam vidas que extrapolam os 
índices estatísticos do Ministério 
do Meio ambiente. Esses biomas 
são as últimas fronteiras da sanha 
do capital grileiro-latifundiário do 
agronegócio, pois o descontrole 
irascível do grileiro-latifúndio para 
produzir comodities é capaz de 
destruir a natureza com sua fauna 
e flora, gente e bicho. Enfim, uma 
máquina de moer gente, bichos e 
florestas, em particular, das gentes 
das populações quilombolas, ribei-
rinhas e indígenas. Esses grileiros-
-latifúndios destruíram recordes 
de desmatamento nos últimos dois 
anos, chegando a um quarto do 
bioma do pantanal.

O descaradamente público 
e afronta dessa insensatez crimi-
nosa dos grileiros-latifundiários 
são justificados pelo pronuncia-
mento virtual na Assembleia Geral 
das Nações Unidas, no dia 22 de 
setembro, do presidente Bolsonaro, 
que voltou a negar o problema do 
fogo criminoso e responsabilizou os 
povos indígenas pelas queimadas. 
Demonstrando que esse governo 
mente para encobrir esse crime 
ambiental. 

 Entretanto, desde o ano pas-
sado, em que os grileiros-latifun-
diários dos biomas da Amazônia, 

Cerrado e Pantanal demonstraram 
força com o planejamento crimi-
noso da ação do “Dia do fogo”, que 
iluminou as imagens dos satélites 
de controle ambiental. Claramente 
uma medida de força e violência.  

Entretanto, a produção agrí-
cola não terá sucesso desejado, pois 
a proteção ambiental garante a pro-
dução de água. Sabemos que a terra 
não vale nada sem a água. Já como 
nos alertava Tom Jobim falando 
sobre nossas florestas: “Temos que 
plantar florestas, se a gente plantar 
floresta, a gente vai ficar muito rico 
e para entender de uma coisa, pre-
cisamos amar. Pois quando você 
ama, cria interesse, um olhar, um 
tipo de estudo. Acho que tudo o que 
fiz devo muito ao Brasil, sobretudo 
a este cenário, esta floresta, este mar 
imenso, estes peixes.”

Desde o dia primeiro de 
janeiro (2020), as queimadas var-
reram a fauna e a flora de 3.977.00 
hectares, corresponde a 26,5% do 
pantanal, área equivalente a pouco 
menos que o Estado do Rio de 
Janeiro. Entretanto, através das ima-
gens do satélite, podemos identifi-
car os responsáveis por esse crime 
ambiental, os grileiros-latifundiá-
rios do agronegócio.  

As queimadas são crimino-
sas. Portanto, chega de narrativas 
abstratas que falam de um homem 
de forma genérica como respon-
sáveis pela ameaça à natureza. O 

desmatamento e a degradação do 
Cerrado, Pantanal e Amazônia são 
responsabilidades desses Grilei-
ros-latifundiários do agronegócio.  
Portanto, o “agro não é pop”.  Esse 
slogan ratifica a comunicação do 
incomunicável. Naquilo que Guy 
Debord denuncia em “Sociedade 
do espetáculo” de um “plano da 
pseudocultura espetacular, o pro-
jeto geral do capitalismo desenvol-
vido... () “a verdade desta sociedade 
não é mais do que a negação desta 
sociedade”. 

A comunicação midiática da 
Globo em valorizar o agronegócio, 
através do slogan “o agro é pop”, é 
incapaz de informar a respeito da 
trama de destruição, desmatamento 
e envenenamento das terras e rios, 
a partir do capitalismo no Brasil, 
que desde  o Brasil-Colônia repro-
duz ciclos de predação, extração e 
destruição da natureza. Verdadeiras 
“Máquinas de moer gente” – como 
Darcy Ribeiro identifica em seu 
livro, O povo brasileiro, a respeito 
dos engenhos de açúcar no Nor-
deste colonial. Portanto, essa pro-
paganda de defesa do agronegócio 
reproduz o signo ideológico do 
capital, como reforça o estudo da 
evolução dos signos, em conformi-
dade com Filósofo Mikhail Bakhtin 
ao dizer que:

 “Não separar a ideologia da 
realidade material do signo (colo-
cando-a no campo da “consciência” 

ou em qualquer outra esfera fugidia 
e indefinível). Não dissociar o signo 
das formas concretas da comuni-
cação social (entendendo-se que 
o signo faz parte de um sistema de 
comunicação social organizada e 
que não tem existência fora deste 
sistema, a não ser como objeto 
físico). Não dissociar a comunica-
ção e suas formas de sua base mate-
rial (infra-estrutura).”

O signo do slogan o agro é 
pop! Expõe a contradição entre 
os interesses dos grileiros-latifun-
diários do agronegócio numa ten-
são entre exploração predatória da 
natureza como “recursos ou capi-
tiais”, que através da ação violenta 
da grilagem garante a acumulação 
de capital primária, em conexão 
com uma memória histórica-social 
de uma matriz de exportador de 
comodities, desde o início da feitura 
desse país, que para ter crescimento 
econômico implica numa destrui-
ção sanguinária da natureza, povos 
indígenas e populações quilombolas 
e pequenos produtores da agricul-
tura da família.

Para não separar a ideologia 
da realidade material do signo,  esse 
slogan revela a articulação de inte-
resses da rede de televisão Globo e 
a maior cadeia do agronegócio de 
produção de proteína animal do 
mundo, que em 2020, a  JBS des-
bancou a Petrobras e se tornou a 
maior empresa do país em receita 

dessa rede de televisão. 
 O horizonte histórico desse 

slogan demonstra a contradição 
dos interesses em perceber a natu-
reza como “recurso do capital” e 
o horizonte de defesa de um viver 
ecológico e preservação de um ter-
ritório de povos nativos.  Os grilei-
ros-latifundiários do agronegócio 
não possuem nenhum princípio 
ecológico de conservação ambien-
tal, pois parte de um outro índice 
de valor social, político, cultural e 
ético, o valor do capital na acumu-
lação primitiva de capital. 

A persistência publicitária do 
slogan “o agro é pop” cria a repeti-
ção temática do discurso que jus-
tifica o desmatamento, como um 
mal menor, em compensação com 
a distribuição de renda da cadeia do 
agronegócio. Portanto, trata-se de 
uma falácia argumentativa e polí-
tica, pois esse raciocínio econômico, 
com a petulância de um aparente 
discurso socialmente inclusivo e 
responsável. Entretanto, nesse negó-
cio, quem ganha sempre, é a cadeia 
dos grileiros-latifundiários do agro-
negócio. E seu discurso do “agro é 
pop”. Portanto, confirma a reflexão 
bakthiniana, “a classe dominante 
tende a conferir ao signo ideológico 
um caráter intangível e acima das 
diferenças de classe, a fim de aba-
far ou de ocultar a luta dos índices 
sociais de valor que aí se trava, a 
fim de tornar o 

signo monovalente.” Essa unidade 
consensual precisa ser rasgada pela 
polifonia dos discursos das popula-
ções indígenas, ribeirinhas, quilom-
bolas e dos pequenos produtores 
que são invisibilizados e silenciados 
por essa mídia do poder do capital 
e seus interesses de classe.   Enfim, 
todo signo ideológico vivo precisa 
ser crivado pelos discursos vividos 
na superfície do chão, no rastro do 
fogo, que revelam as tensões e inte-
resses de classes em luta, em disputa 
política, econômica e de narrativas 
para marcar os territórios das terras 
brasilis. 
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WIPHALA

Amanhece o mundo para 
mim pela primeira vez sem Paulo 
Bonavides, o Dr. Paulo, como 
aprendi a chamá-lo, assim carinhosa 
e respeitosamente, com meus pais, 
alunos dele da sua primeira turma 
na Faculdade de Direito da então 
a partir dela recém-fundada UFC 
(três anos antes), em 1958. Foi deles, 
nossa, a iniciativa, a qual aderiram 
colegas como seu ex-monitor Ciro 
Ferreira Gomes, então governador 
do Ceará, e o atual reitor da UFC, 
Cândido Albuquerque, de instituir 
com ele ainda em vida aquela que 
teria a missão de cultivar e preser-
var o seu enorme legado intelectual 
e moral: a Fundação Paulo Bona-
vides. É chegada a hora dela cum-
prir o seu destino, perenizando esta 
presença tão necessária entre nós. 
Juntemos esforços neste sentido. 

Willis Santiago Guerra Filho

Hoje faleceu meu querido e 
amado mestre Paulo Bonavides. 
Deixa saudades eternas e um buraco 
no peito de todos que o amavam.  
No momento me sinto órfã de pai, 
amigo, mestre que transmitia vida, 
lucidez, humildade, conhecimento, 
lealdade e alegria a todos ao se redor.  
Sentirei saudades de ser acolhida em 
sua casa toda vez que precisava de 
conforto ou férias da vida cotidiana.  
Na sua varanda com redes e livros 
e jogando xadrez com as ideias e 
teorias do direito constitucional 
de uma forma leve e profunda. 🙏 
A facilidade e a rapidez de racio-
cínio aliadas ao conhecimento 
profundo em qualquer con-
versa traduzia seu amor pro-
fundo pela poesia, literatura, a 
vida, a democracia e ao direito. 
Agradeço cada  minuto  de 
convivência.

Patricia Rosset

PAULO BONAVIDES
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Todo el día, sentados en 
el patio en un banco, 
estaban los cuatro hijos 
idiotas del matrimo-
nio Mazzini-Ferraz. 

Tenían la lengua entre los labios, los 
ojos estúpidos, y volvían la cabeza 
con la boca abierta.

El patio era de tierra, cerrado 
al oeste por un cerco de ladrillos. El 
banco quedaba paralelo a él, a cinco 
metros, y allí se mantenían inmó-
viles, fijos los ojos en los ladrillos. 
Como el sol se ocultaba

tras el cerco, al declinar los 
idiotas tenían fiesta. La luz ence-
guecedora llamaba su atención al 
principio, poco a poco sus ojos se 
animaban, se reían al fin estrepi-
tosamente, congestionados por la 
misma hilaridad ansiosa, mirando 
el sol con alegría bestial, como si 
fuera comida.

Otras veces, alineados en el 
banco, zumbaban horas enteras, 
imitando al tranvía eléctrico. Los 
ruidos fuertes sacudían asimismo 
su inercia, y corrían entonces, mor-
diéndose la lengua y mugiendo, 
alrededor del patio. Pero casi siem-
pre estaban apagados en un som-
brío letargo de idiotismo, y pasaban 
todo el día sentados en su banco, 

con las piernascolgantes y quietas, 
empapando de glutinosa saliva el 
pantalón.

El mayor tenía doce años y el 
menor, nueve. En todo su aspecto 
sucio y desvalido se notaba la falta 
absoluta de un poco de cuidado 
maternal.

Esos 
cuatro idiotas, sin embargo, habían 
sido un día el encanto de sus padres. 
A los tres meses de casados, Maz-
zini y Berta orientaron su estrecho 
amor de marido y mujer y mujer y 
marido hacia un porvenir mucho 
más vital: un hijo: ¿Qué mayor 
dicha para dos enamorados que esa 
honrada consagración de su cariño, 
libertado ya del vil egoísmo de un 
mutuo amor sin fin ninguno y, lo 
que es peor para el amor mismo, sin 
esperanzas posibles de renovación?

Así lo sintieron Mazzini y 
Berta, y cuando el hijo llegó, a 
los catorce meses de matrimonio, 

creyeron 
cumplida 
su felici-
d a d .  L a 
c r i atu r a 
c r e c i ó , 

bella y 
radiante, hasta 

que tuvo año y medio. 
Pero en el vigésimo mes 
sacudiéronlo una noche 
convulsiones terribles, y 
a la mañana siguiente no 
conocía más a sus padres. 
El médico lo examinó con 
esa atención profesional 
que está visiblemente bus-
cando la causa del mal, 
en las enfermedades 
de los padres.

Después de 
algunos días los 
miembros paralizados 
recobraron el instinto; 
pero la inteligencia, el 
alma, aún el instinto, 
se habían ido del todo; 

había quedado profundamente 
idiota, baboso, colgante, 
m u e r t o para siem-
p r e sobre las 

rodillas de 
su madre.

—¡Hijo, mi hijo 
querido!    

—sollozaba ésta, sobre 
aquella espantosa ruina de su p 
rimogénito.

El padre, desolado, acompañó 
al médico afuera.

— A usted se le puede decir; 
creo que es un caso perdido. Podrá 
mejorar, educarse en todo lo que 
permita su idiotismo, pero no más 
allá.

—¡Sí!... ¡sí!...
— asentía Mazzini.--Pero 

dígame: ¿Usted cree que es  heren-
cia, que...?

— En cuanto a la heren-
cia paterna, ya le dije lo que creí 
cuando vi a su hijo. Respecto a la 
madre, hay allí un pulmón que no 
sopla bien. No veo nada más, pero 

hay un soplo un poco rudo. Hágala 
examinar bien.

Con el alma destrozada de 
remordimiento, Mazzini redobló 

su amor a s u 

hijo,  e l 
p e q u e ñ o 

i d i o t a  q u e 
pagaba los exce-

sos del abuelo. Tuvo 
asimismo que consolar, sostener 
sin tregua a Berta, herida en lo más 
profundo por aquel fracaso de su 
joven maternidad.

Como es natural, el matrimo-
nio puso todo su amor en la espe-
ranza de otro hijo. Nació éste, y su 
salud y limpidez de risa reencendie-
ron el porvenir extinguido. Pero a 
los diez y ocho meses las convul-
siones del primogénito se repetían, 
y al día siguiente amanecía idiota.

Esta vez los padres cayeron 
en honda desesperación. ¡Luego su 
sangre, su amor estaba maldito! ¡Su 
amor, sobre todo! Veintiocho años 
él, veintidós ella, y toda su apasio-
nada ternura no alcanzaba a crear 
un átomo de vida normal. Ya no 

pedían más belleza e inteligencia 
como en el primogénito; pero un 
hijo, un hijo como todos!

Del nuevo desastre brota-
ron nuevas llamadaras de dolorido 
amor, un loco anhelo de redimir de 
una vez para siempre la santidad de 
su ternura. Sobrevinieron mellizos, 
y punto por punto repitióse el pro-
ceso de los dos mayores.

Mas, por encima de su 
inmensa amargura, quedaba a Maz-
zini y Berta gran compasión por sus 
cuatro hijos. Hubo que arrancar del 
limbo de la más honda animalidad, 
no ya sus almas, sino el instinto 
mismo abolido. No sabían deglutir, 
cambiar de sitio, ni aún sentarse. 
Aprendieron al fin a caminar, pero 
chocaban contra todo, por no darse 
cuenta de los obstáculos. Cuando 
los lavaban mugían hasta inyectarse 
de sangre el rostro. Animábanse 
sólo al comer, cuando veían colores 
brillantes u oían truenos. Se reían 
entonces, echando afuera lengua y 
ríos de baba, radiantes de frenesí 
bestial. Tenían, en cambio, cierta 
facultad imitativa; pero no se pudo 
obtener nada más.

Con los mellizos pareció 
haber concluído la aterradora 
descendencia.

LA GALLINA DEGOLLADALA GALLINA DEGOLLADA
HORÁCIO QUIROGA
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Pero pasados tres años dese-
aron de nuevo ardientemente otro 
hijo, confiando en que el largo 
tiempo transcurrido hubiera apla-
cado a la fatalidad.

No satisfacían sus esperan-
zas. Y en ese ardiente anhelo que se 
exasperaba, en razón de su infruc-
tuosidad, se agriaron. Hasta ese 
momento cada cual había tomado 
sobre sí la parte que le correspon-
día en la miseria de sus hijos; pero 
la desesperanza de redención ante 
las cuatro bestias que habían nacido 
de ellos, echó afuera esa imperiosa 
necesidad de culpar a los otros, 
que es patrimonio específico de los 
corazones inferiores.

Iniciáronse con el cambio de 
pronombres: _tus_ hijos. Y como a 
más del insulto había le insidia, la 
atmósfera se cargaba.

—Me parece díjole una noche 
Mazzini, que acababa de entrar y se 
lavaba las manos--que podrías tener 
más limpios a los muchachos.

Berta continuó leyendo, como 
si no hubiera oído.

— Es la primera vez — repuso 
al rato — que te veo inquietarte por 

el estado de tus hijos.
Mazzini volvió un poco la 

cara a ella con una sonrisa forzada:
—De nuestros hijos, ¿me 

parece?
— Bueno; de nuestros hijos. 

¿Te gusta así?--alzó ella los ojos.
Esta vez Mazzini se expresó 

claramente:
—¿Creo que no vas a decir 

que yo tenga la culpa, no?
— ¡Ah, no!--se sonrió Berta, 

muy pálida--¡pero yo tampoco, 
supongo!...

¡ N o  f a l t a b a 
más!...—murmuró.

—¿Qué no faltaba más?
—¡Que si alguien tiene la 

culpa, no soy yo, entiéndelo bien! 
Eso es lo que te quería decir.

Su marido la miró un 
momento, con brutal deseo de 
insultarla.

—¡Dejemos!--articuló, secán-
dose por fin las manos.

— Como quieras; pero si 
quieres decir...

— ¡Berta!
— ¡Como quieras!
Este fué el primer choque y le 

sucedieron otros. Pero en las inevi-
tables reconciliciones, sus almas se 
unían con doble arrebato y locura 
por otro hijo.

Nació así una niña. Vivie-
ron dos años con la angustia a flor 
de alma, esperando siempre otro 
desastre. Nada acaeció, sin embargo, 
y los padres pusieron en ella toda 
su complacencia, que la pequeña 
llevaba a los más extremos límites 
del mimo y la mala crianza.

Si aún en los últimos tiempos 
Berta cuidaba siempre de sus hijos, 
al nacer Bertita olvidóse casi del 
todo de los otros. Su solo recuerdo 
la horrorizaba, como algo atroz que 
la hubieran obligado a cometer. A 
Mazzini, bien que en menor grado, 
pasábale lo mismo.

No por eso la paz había lle-
gado a sus almas. La menor indis-
posición de su hija echaba ahora 
afuera, con el terror de perderla, 
los rencores de su descenden-
cia podrida. Habían acumulado 
hiel sobrado tiempo para que el 
vaso no quedara distentido, y al 
menor contacto el veneno se vertía 
afuera. Desde el primer disgusto 

emponzoñado habíanse perdido el 
respeto; y si hay algo a que el hom-
bre se siente arrastrado con cruel 
fricción, es, cuando ya se comenzó, 
a humillar del todo a una per-
sona. Antes se contenían aún por 
la común falta de éxito; ahora que 
éste había llegado, cada cual, atri-
buyéndolo a sí mismo, sentía mayor 
la infamia de los cuatro engendros 
que el otro habíale forzado a crear.

Con estos sentimientos, no 
hubo ya para los cuatro hijos mayo-
res afecto posible. La sirvienta los 
vestía, les daba de comer, los acos-
taba, con visible brutalidad. No 
los lavaban casi nunca. Pasaban 
casi todo el día sentados frente al 
cerco, abandonados de toda remota 
caricia.

De este modo Bertita cumplió 
cuatro años, y esa noche, resultado 
de las golosinas que era a los padres 
absolutamente imposible negarle, 
la criatura tuvo algún escalofrío 
y fiebre. Y el temor a verla morir 
o quedar idiota, tornó a reabrir la 
eterna llaga.

Hacía tres horas que no 
hablaban, y el motivo fué, como 

casi siempre, los fuertes pasos de 
Mazzini.

—¡Mi Dios! ¿No puedes 
caminar más despacio? ¿Cuántas 
veces?...

— Bueno, es que me olvido; 
¡se acabó! No lo hago a propósito.

Ella se sonrió, desdeñosa:
—¡No, no te creo tanto!
— Ni yo, jamás, te hubiera 

creído tanto a ti...¡tisiquilla!
— ¡Qué! ¿qué dijiste?...
— ¡Nada!
— ¡Si, te oí algo! Mira: ¡no sé 

lo que dijiste; pero te juro que pre-
fiero cualquier cosa a tener un padre 
como el que has tenido tú!

Mazzini se puso pálido.
— ¡Al fin!--murmuró con los 

dientes apretados.—¡Al fin, víbora, 
has dicho lo que querías!

— ¡Sí, víbora, sí! ¡Pero yo he 
tenido padres sanos, ¿oyes?, ¡sanos!

¡Mi padre no ha muerto de 
delirio! ¡Yo hubiera tenido hijos 
como los de todo el mundo! ¡Esos 
son hijos tuyos, los cuatro tuyos!

Mazzini explotó a su vez:
— ¡Víbora tísica! ¡eso es lo 

que te dije, lo que te quiero decir!

¡Pregúntale, pregúntale al 
médico quién tiene la mayor culpa 
de la meningitis de tus hijos: mi 
padre o tu pulmón picado, víbora!

Continuaron cada vez con 
mayor violencia, hasta que un 
gemido de Bertita selló instantá-
neamente sus bocas. A la una de la 
mañana la ligera indigestión había 
desaparecido, y como pasa fatal-
mente con todos los matrimonios 
jóvenes que se han amado intensa-
mente, una vez siquiera, la recon-
ciliación llegó, tanto más efusiva 
cuanto hiriente fueron los agravios.

Amaneció un espléndido día, 
y mientras Berta se levantaba, escu-
pió sangre. Las emociones y mala 
noche pasada tenían, sin duda, su 
gran culpa. Mazzini la retuvo abra-
zada largo rato, y ella lloró desespe-
radamente, pero sin que ninguno se 
atreviera a decir una palabra.

A las diez decidieron salir, 
después de almorzar. Como ape-
nas tenían tiempo, ordenaron a la 
sirvienta que matara una gallina.

El día radiante había arran-
cado a los idiotas de su banco. De 
modo que mientras la sirvienta 
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degollaba en la cocina al animal, 
desangrándola con parsimonia 
(Berta había aprendido de su madre 
este buen modo de conservar fres-
cura a la carne), creyó sentir algo 
como respiración tras ella. Volvi-
óse, y vió a los cuatro idiotas, con 
los hombros pegados uno a otro, 
mirando estupefactos la operación. 
Rojo... rojo...

— ¡Señora! Los niños están 
aquí, en la cocina.

Berta llegó; no quería que 
jamás pisaran allí. ¡Y ni aún en esas 
horas de pleno perdón, olvido y feli-
cidad reconquistada, podía evitarse 
esa horrible visión! Porque, natural-
mente, cuanto más intensos eran los 
raptos de amor a su marido e hija, 
más irritable era su humor con los 
monstruos.

— ¡Que salgan, María! ¡Eche-
los! ¡Echelos, le digo!

Las cuatro pobres bestias, 
sacudidas, brutalmente empujadas, 
fueron a dar a su banco.

Después de almorzar, salieron 
todos. La sirvienta fué a Buenos 
Aires, y el matrimonio a pasear por 
las quintas. Al bajar el sol volvie-
ron, pero Berta quiso saludar un 
momento a sus vecinas de enfrente. 
Su hija escapóse en seguida a casa.

Entretanto los idiotas no se 
habían movido en todo el día de su 
banco.

El sol había transpuesto ya el 
cerco, comenzaba a hundirse, y ellos 
continuaban mirando los ladrillos, 
más inertes que nunca.

De pronto, algo se inter-
puso entre su mirada y el cerco. Su 
hermana, cansada de cinco horas 
paternales, quería observar por su 
cuenta.

Detenida al pie del cerco, 
miraba pensativa la cresta. Quería 
trepar, eso no ofrecía duda. Al fin 
decidióse por una silla desfondada, 
pero faltaba aún. Recurrió entonces 
a un cajón de kerosene, y su instinto 
topográfico hízole colocar vertical el 
mueble, con lo cual triunfó.

Los cuatro idiotas, la mirada 
indiferente, vieron cómo su her-
mana lograba pacientemente domi-
nar el equilibrio, y cómo en puntas 
de pie apoyaba la garganta sobre la 
cresta del cerco, entre sus manos

tirantes. Viéronla mirar a 
todos lados, y buscar apoyo con el 
pie para alzarse más.

Pero la mirada de los idio-
tas se había animado; una misma 
luz insistente estaba fija en sus 
pupilas. No apartaban los ojos de 
su hermana, mientras creciente 
sensación de gula bestial iba cam-
biando cada línea de sus rostros. 
Lentamente avanzaron hacia el 
cerco. La pequeña, que habiendo 
logrado calzar el pie, iba ya a mon-
tar a horcajadas y a caerse del otro 
lado, seguramente, sintióse cogida 
de la pierna. Debajo de ella, los ocho 
ojos clavados en los suyos le dieron 
miedo.

—¡Soltáme! ¡dejáme!--gritó 
sacudiendo la pierna. Pero fué 
atraída.

—¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡Mamá, 
papá!--lloró imperiosamente. Trató 
aún de sujetarse del borde, pero sin-
tióse arrancada y cayó.

— Mamá, ¡ay! Ma...— No 
pudo gritar más. Uno de ellos le 
apretó el cuello, apartando los 
bucles como si fueran plumas, y 
los otros la arrastraron de una sola 
p i e r n a hasta 

la cocina, donde esa mañana se 
había desangrado a la gallina, bien 
sujeta, arrancándole la vida segundo 
por segundo.

Mazzini, en la casa de 
enfrente, creyó oir la voz de su hija.

— Me parece que te llama--le 
dijo a Berta.

Prestaron oído, inquietos, 
pero no oyeron más. Con todo, 
un momento después se despidie-
ron, y mientras Berta iba a dejar su 
sombrero,

Mazzini avanzó en el patio:
— ¡Bertita!
Nadie respondió.
— ¡Bertita!--alzó más la voz, 

ya alterada.
Y el silencio fué tan fúnebre 

para su corazón siempre aterrado, 
que la espalda se le heló de horrible 
presentimiento.

— ¡Mi hija, mi hija! — corrió 
ya desesperado hacia el fondo. Pero 
al pasar frente a la cocina vió en el 
piso un mar de sangre. Empujó vio-
lentamente la puerta entornada, y 
lanzó un grito de horror.

Berta, que ya se había lan-
zado corriendo a su vez al oir el 
angustioso llamado del padre, oyó 
el grito y respondió con otro. Pero 
al precipitarse en la cocina, Mazzini, 
lívido como la muerte, se interpuso, 
conteniéndola:

— ¡No entres! ¡No entres!
Berta alcanzó a ver el piso 

inundado de sangre. Sólo pudo 
echar sus brazos sobre la cabeza 
y hundirse a lo largo de él con un 
ronco suspiro.

HORÁCIO QUIROGA
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Frente à crise social 
planetária expo-
ne nc i a d a  p e l a 
pandemia, o Papa 
Francisco pro-

clama sua 3ª Encíclica, documento 
imerso em simbolismos e que 
urge para o presente e futuro da 
humanidade

No dia de são Francisco, qua-
tro de outubro, o papa jesuíta-fran-
ciscano publicou sua 3ª Encíclica, 
Fratelli Tutti – em português Todos 
Irmãos –, que clama aos cristãos e 
não cristãos a viver em fraternidade. 
A carta documento é o mais impor-
tante manifesto da Igreja Católica 
e afirma sua posição na atualidade, 
trazendo as reflexões do pontífice 
durante a crise da covid-19 e cami-
nhos para se enfrentar as adversi-
dades do mundo contemporâneo.

 A Encíclica tem como tema 
central a fraternidade universal, e é 
dividida em oito capítulos dentre os 
quais o Papa Francisco denuncia o 
fechamento do mundo no egoísmo, 
os autoritarismos, o neoliberalismo 
e os individualismos. Além de cha-
mar a humanidade para o diálogo, 
o abraço e o olhar para com o outro, 
o pontífice apresenta o princípio da 
subsidiariedade, com ele chamou, 
para que os menos favorecidos 
sejam suportados e subsidiados, 
principalmente pelos governos e 
aqueles que mais possuem recursos 
econômicos. 

Um dos trechos da Encí-
clica diz: “a questão é a fragilidade 
humana, a tendência humana cons-
tante para o egoísmo, que faz parte 
daquilo que a tradição cristã chama 
«concupiscência»: a inclinação do 
ser humano a fechar-se na imanên-
cia do próprio eu, do seu grupo, dos 
seus interesses mesquinhos”. Na 
carta, o papa também alerta para 
a necessidade do cuidado com o 
ambiente – a casa comum – e o 
enfrentamento às questões climáti-
cas. E cita um trecho de Vinícius de 
Moraes: “a vida é a arte do encontro 
embora haja tanto desencontro na 
vida”.

O Papa Francisco fez questão 
de usar dos simbolismos para publi-
car tal documento, nos passos do 
santo padroeiro da ecologia. A Encí-
clica foi assinada em Assis, sobre 
o túmulo do santo franciscano, 
um dos maiores do catolicismo e 
que é lembrado pelo seu amor ao 
mundo, à natureza e aos animais, 
defendendo a união e a fraternidade 
universal, inspirações para o pon-
tífice. Diga-se de passagem, a imi-
gração foi um dos assuntos tratados 
e a necessidade de integração dos 
povos que fogem de seus países de 
origem por melhores condições de 
vida. Segundo Francisco, nenhuma 
guerra é justa.

  O 8º capítulo da carta 
que possui 100 páginas, pede que 
as religiões estejam a serviço da 
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fraternidade e do mundo. Para o 
administrador paroquial pe. Lucas 
Vinícius, da Paróquia de Nossa 
Senhora da Conceição, de Pompéu 
(MG), o documento é “um sinal de 
esperança para o povo no segui-
mento da fé e na escuta da palavra 
da igreja neste tempo em que vive-
mos algumas realidades sombrias”. 
Ainda segundo Vinícius, “é um 
chamado para que sejamos sama-
ritanos e ofereçamos um pouco 
renunciando a toda convicção pes-
soal, encontrando-nos como irmãos 
e irmãs”.

 Exemplo de estadista a 
nível global, Jorge Bergoglio tam-
bém clama para que os governos 
não sejam máquinas de defesa dos 
interesses individuais. “Atualmente 
muitos possuem uma má noção 
da política, e não se pode ignorar 
que frequentemente, por trás deste 
facto, estão os erros, a corrupção e 
a ineficiência de alguns políticos. 
A isto vêm juntar-se as estratégias 
que visam enfraquecê-la, substi-
tuí-la pela economia ou dominá-la 
por alguma ideologia. E, contudo, 
poderá o mundo funcionar sem 
política? Poderá encontrar um 
caminho eficaz para a fraternidade 
universal e a paz social sem uma 
boa política?”. Não se deve apenas 
ajudar um idoso a atravessar um 
rio, mas construir uma ponte para 
que possa atravessá-la. Essa é a ver-
dadeira caridade, 

como afirmou Francisco.
 A carta que marca as trans-

formações da humanidade em plena 
crise sanitária e social, é um modelo 
e relato de alguém que pensa o 
mundo como um quintal onde 
todos podem transitar sem guerras 
e egoísmos. A Encíclica Caritas in 
veritate, publicada pelo seu ante-
cessor, Bento XVI, é citada apresen-
tando a urgência para a verdade e a 
caridade. “É um chamado para que 
sejamos samaritanos e oferecer um 
pouco e renunciando a toda con-
vicção pessoal, encontrando com 
irmãos e irmãos, a serviço da vida”.

FRATELLI TUTTIFRATELLI TUTTI
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Quem ama a 
pátria amada? 

S e g u nd o  o 
verb ete  do 

site Wikipédia, a palavra patrio-
tismo corresponde ao “sentimento 
de orgulho, amor, devolução e 
devoção à pátria, aos seus símbo-
los (bandeira, hino, brasão, rique-
zas naturais e patrimônios material 
e imaterial) e ao seu povo”. No 
entanto, na prática, o exercício do 
patriotismo assumiu outra valora-
ção a partir do ano de 2018.  

Na era Bolsonaro, declarar-se 
patriota designa automaticamente 
a um posicionamento político de 
ultra-direita. Nesse contexto, o 
amor ao patrimônio cultural, às 
riquezas naturais e ao povo – como 
consenso - está jogado às traças. O 
novo patriotismo veste a camisa 
do segregacionismo. Declara seu 
amor à pátria, mas desconhece a 
pluralidade de seres que a cons-
troem. Governa para poucos, pois 
é de sua vontade enxergar e atender 
aos desejos de uma minoria.  Nessa 
linha de raciocínio, Robert Kurz 
indica:  

“Em diversos países 
surgem movimentos mili-
tantes, carentes de qualquer 
perspectiva, denominados 
em geral “nacionalistas”, mas 
que na verdade são “etnicis-
tas” e na maioria das vezes 

separatistas”. 

Com o caos provocado pela 
irresponsabilidade governamental 
durante o enfrentamento ao novo 
coronavírus, nunca se utilizou tanto 
o conceito de necropolítica. Frases 
cunhadas por Jair Bolsonaro, como 
por exemplo: “E daí? Quer que eu 
faça o quê?”, “Todos nós iremos 
morrer um dia” e “Vamos tocar a 
vida”, refletem não só como a vida 
da população mais afetada pelo 
vírus - isto é, a população pobre - é 
entendida como banal para o presi-
dente, mas revelam também o único 
direito desse povo: trabalhar. 

 Estamos vivendo o que 
Robert Kurz manifesta como a 
transformação da “velha economia 
política” em “política econômica”, e 
isso representa um grande perigo. 
“A economia não pode parar” dizem 
os neoliberais, colocando as empre-
sas na frente dos humanos. Nessa 
racionalidade, as pessoas não pas-
sam de capital. Logo, é possível 
usá-las para investir no próprio 
negócio, mas também é possível 
descartá-las e banalizá-las, afinal, 
existe um gigantesco exército de 
reserva pronto para ser explorado. 
Esse cenário não é atual, mas ficou 
ainda mais evidente na pandemia 
da Covid-19. 

O sistema econômico é falho 
e já apresenta as suas falhas ao redor 
do mundo. Erros pequenos e erros 
gigantescos, como a crise financeira 

de 2008, retratada no filme “A 
Grande Aposta”. Independente do 
tipo de falha, quem paga por ela é 
sempre o mesmo povo pobre. 

Na obra “O amanhã não está 
à venda” (2020), o líder indígena 
Ailton Krenak reflete sobre a pan-
demia e a fragilidade do modo de 
vida capitalista. Reafirmando a teo-
ria do colapso defendida por Kurz, 
ele declara: 

“Governos  burros 
acham que a economia não 
pode parar. Mas a econo-
mia é uma atividade que os 
humanos inventaram e que 
depende de nós. Se os huma-
nos estão em risco, qualquer 
atividade humana deixa de 
ter importância. Dizer que 
a economia é mais impor-
tante é como dizer que o 
navio importa mais que a 
tripulação”. 

Fundamentar a política de 
um Estado em valores estritamente 
econômicos pode ser um erro fatal, 
pois em uma sociedade afogada na 
economia capitalista torna-se natu-
ral fechar os olhos para os danos 
causados em nome do prazer luxu-
oso de uma elite. Danos esses que 
não se limitam apenas aos huma-
nos, como mencionados anterior-
mente, mas também aos recursos 
naturais. 

Vivemos em um “presente 
infinito”: exploramos, extraímos 
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e desmatamos sem nenhum com-
promisso para com o futuro, sem 
pensar nas consequências que isso 
acarretará para nós mesmos. Os 
recursos naturais tão exuberantes e 
usados como cartão postal do país 
estão sendo indiscriminadamente 
subtraídos. O Brasil até parece ser 
sua própria metrópole e sua própria 
colônia de exploração.  

Utilizando o conceito de 
Boaventura Souza Santos, a inde-
pendência de 1822 “emancipou” o 
país, mas também o “regulou” para 
uma trajetória acorrentada pela pri-
vatização, exportação e exploração 
sem precedentes, exatamente como 
ocorreu nos séculos anteriores, 
aonde não havia a preocupação com 
o futuro da nação pela ausência de 
conhecimento sobre o meio natural. 
A diferença é que hoje nós temos, 
mas não utilizamos tal sabedoria. 

Para Ailton Krenak, quanto 
mais nos apoiarmos em uma polí-
tica que destrói a multiplicidade 
de formas de vida em benefício de 
outras, mais próximos estaremos do 
fim da nossa estadia no planeta. Ele 
afirma: 

“A sociedade precisa 
entender que não somos o 
sal da terra. [...] Desde peque-
nos, aprendemos que há lis-
tas de espécies em extinção. 
Enquanto essas listas aumen-
tam, os humanos proliferam, 

destruindo florestas, rios e 
mares. Somos piores que a 
Covid-19. Esse pacote cha-
mado de humanidade vai 
sendo descolado de maneira 
absoluta desse organismo 
que é a Terra, vivendo numa 
abstração civilizatória que 
suprime a diversidade, nega 
a pluralidade das formas de 
vida, de existência e de hábi-
tos” (KRENAK, Ailton. 2020, 
p. 4-5). 

A fauna e a flora brasileiras 
queimam e clamam por ajuda. Mas, 
enquanto isso, o ministro do Meio 
Ambiente, Ricardo Salles, acredita 
que o mais importante no momento 
é “ir passando a boiada e simplifi-
cando normas”. Apesar do desmata-
mento na Amazônia seguir em alta, 
as multas aplicadas pelo Ibama con-
tinuam sendo reduzidas pelo órgão 
criado pelo governo Bolsonaro em 
2019, o “Núcleo de Conciliação 
Ambiental”. A pátria não é amada 
pelo poder Executivo como ostenta 
o slogan do governo e o hino nacio-
nal. A pátria é dilacerada, saqueada 
e devastada todos os dias em nome 
dos negócios. 

Em longo prazo, não será 
mais possível “dançar sobre uma 
tampinha de cerveja” e em ilhas tão 
pequenas de acumulação de capi-
tal como alertou Robert Kurz. Por 
isso, tamanha é a 

importância da advertência desse 
filósofo quanto ao reconhecimento 
da insustentabilidade do modo de 
vida capitalista: “O que nos falta, 
na verdade, é a globalização de uma 
nova crítica social”. 

Diversos movimentos sociais 
lutam diariamente contra essa onda 
que corre à inabitabilidade do 
globo. Os grupos que guerreiam 
pela ordem dos direitos trabalhistas 
e pela regulamentação das condi-
ções ambientais são as pessoas que 
de fato amam a pátria, que a querem 
bem e desejam o seu progresso, o 
progresso do povo. Mesmo assim, 
esses movimentos nadam contra 
uma onda muito mais forte e que 
desperta diversas instabilidades. 
Como advertiu Castells, o problema 
é que “nossas vidas titubeiam no 
turbilhão de múltiplas crises”, mas 
se não buscarmos rapidamente a 
resolução de tais lapsos, estaremos 
comprando nosso ingresso para um 
gigantesco colapso.



40 41

A  política teve  
grande  papel  
dentro  dos  
setores  consi-
derados “polê-

micos”na sociedade, comojustiça 
e valores éticos; questões sempre 
deixadas de lado na mesa do  bar.  
Para o sociológo alemão Robert  
Kurz, em seu artigo Perdedores glo-
bais,  traz  essa  crise cultural, ética, 
política e econômica  mostrando  a  
necessidade  que  temos  de viver 
em comunidade e precisamos de 
organização para esse viver juntos. 
Não obstante, a realidade  de  seus  
conceitos  tão  arcaicos  é  desen-
cantada  quando o “dinheiro” entra 
em jogo.

No filme, O Senhor Das 
Moscas, podemos ver uma dis-
topia muito semelhante ao artigo 
Perdedores globais.  Sem  um  polo  
central,  os  humanos  (demasiada-
mente humanos) precisam aprender 
a sobreviver, nisso tentam ganhar 
vantagem em cima dos “mais fra-
cos”. O ponto de encontro  entre  a  
política  e  a  economiaé justamente 
esse: a globalização. 

A ciência econômica 
encontra-se numa profunda 
crise. De fato, seus conceitos 
não correspondem mais à 
realidade. O próprio nome da 
disciplina já o diz: ‘economia 
nacional. A palavra de ordem 

hoje em dia é ‘globalização’; 
globalização dos mercados, 
do dinheiro, do trabalho. 
Caminhando  em  largos  pas-

sos  desde  a  invenção  da  escrita, 
seguido  do advento  das  máquinas,  
tecnologia,  biociência;  o  mundo  
se  regenera  e  faz  o upgrade quase  
que  sem muita  dificuldade  com  
o  passar  das  décadas.  As evolu-
ções do sistema estão gerando-se 
em tempo-espaço cada vez mais 
curto,  mostrando  gerações  ante-
riores  mais  distantes  das  próxi-
mas.  O  marketing  é a área que tem 
crescido nos últimos dez anos, isso 
porque, a arte de vender não é  nata  
(na  maioria  das  vezes),  pois  além  
da  venda, algo  primordial  dentro  
dessa profissão é criar uma necessi-
dade ainda não foi pensada. Senho-
ras e senhores, o mundo  tornou-se  
uberizado,  com  aplicativos  de  
entrega  a  todo  vapor,  a economia  
roda  como pneu de  um  ônibus a 
1000km/h,  porque a  globalização 
não  espera  ninguém,  apenas  cria 
demanda,  remanda,  informa,  des-
trói  para criar de novo, como citado 
por Robert Kurz: 

Além disso, a globa-
lização acarreta uma nova 
contradição estrutural entre 
o mercado eo Estado. De fato, 
por meio da internacionaliza-
ção do estoque monetário, o 
capital foge ao controle estatal 
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e diminui as receitas públicas.

Assim que o indivíduo desco-
bre-se como ser e não grupo, a reto-
mada à ilha de Senhor das Moscas 
torna-se real. 

A globalização traz a ilusão 
de liberdade, e a política  entra  
para  reconciliá-lo com  sua  espé-
cie.  Robert Kurz  cita  Kant  a  fim  
de provocar o leitor referindo-se 
ao “internacionalismo proletário” 
dos movimentos socias,  de  certa  
forma  a  globalização  exporta  não  
só  carne  e  iphones,  mas também   
causas   e   políticas.   Mas   nem   
tudo   é   negociável,   o   impera-
tivo categórico  nos  mostra  a  visão  
de  limite  dentro  de  questões  que 
parecem ilimitadas  e  confusas. A  
entrada  do  Estado,  não  intervém  
do  direito  do indivíduo, e  esse 
maniqueísmo  não  faz parte,  como  
escrito  pelo poeta  Cruz  e Sousa 
desenvolver uma menção: 

Se caminhares para a 
direita baterá e esbarrarás [...] 
numa parede horrendamente 
incomensurável de Egoísmo 
e preconceito! Se caminha-
res para a Esquerda, outra 
parede, de Ciências e Críti-
cas, mais alta que a primeira 
[...]Se caminhares pra frente, 
ainda nova parede...” (Empa-
redado, p390-391)

O artigo Perdedores Globais é 
a nítida interiorização de uma ques-
tão social, apesar de simbolista, o 
autor  assume  uma  força  revolu-
cionária,  que  pode  muito  bem  se  
encaixar  no contexto  de  globaliza-
ção,  abalando  as  estruturas  sociais,  
pois  “não  há nenhuma  estratégia  
de  desenvolvimento  econômico”.  
Então  entramos  na conhecida 
ideia meritocracia, esquecendo-se 
do quão fragmentado a economia 
tem  se  tornado,  alterando  sua  
estratégia, sem  qualquer  tipo  
de integração nacional, mas sim 
da desintegração econômica das 
nações. O  grande  aumento  do  
consumo  de  produtos  alimentícios  
processados e  ultra processados, 
de certa forma “americanizando” 
as dietas ao redor do mundo “Com 
isso, altera-se também a orientação 
estratégica. A fidelidade à economia 
nacional   vai   por   água   abaixo.” 
Os   aspectos   positivos   e   cor-de-
-rosa   da globalização,  tem  espaço 
apenas nas  páginas  dos  livros de  
história  porque quando   colocado   
na   bolsa   de   valores   e   no    mer-
cado   nacional,   as consequências 
são assoladas. O mundo esquerda e 
direita, não cabe mais na pós-mo-
dernidade, os avanços tecnológicos 
e sociais nos permitiram pensar em 
um  sociedade  equalizada,  com  
ajustes  e  mudanças  na  economia  
geral,  na  forma de discutir sobre 
os assuntos. 

A crítica ganhou o espaço 
toyotista, e não se  pode  sobreviver  
de  razão  instrumental,  um  mundo  
digital. A inteligência artificial está 
cada vez mais avançada, e ainda não 
sabemos lidar com conflitos sociais,  
queremos  vida  em  marte  mas  não  
ajudamos  as  comunidades  a  se 
reestruturarem.  A  globalização  
trouxe  muito  além  de  conexão,  
também  uma ideia barroca, de 
incoerência permanente.
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O sociólogo ale-
mão Robert 
Kurtz encon-
tra-se inerte 
pelos porões 

da crítica, quando um sobressalto 
ininteligível rompe a tépida mono-
tonia do seu pensar. 

Havia ele – durante anos – 
buscado as soluções capazes de 
ceifar o gigante Golias, escondido 
sob as vestes de um sistema obscuro 
que ia engolindo, uma a uma, as 
almas dos pobres e dos miseráveis 
a vagar por aí como mercadorias. 
Ainda assim, deverás perturbado – 
muitas das vezes – Kurtz suspeitou: 
“não sou nada, só um homem do 
meu tempo... sujeito aos determi-
nismos das engrenagens sociais; 
que se movem – ora devagar, ora 
rapidamente – mas sempre, a todo 
instante, invariavelmente austeras e 
horripilantemente frias.” Diante da 
iluminação momentânea se debru-
çou sobre a esmaecida secretária; 
empunhando sua velha caneta, pro-
curando organizar seus pensamen-
tos, teorias, ditames. É nessa hora 
que, invadindo-lhe subitamente o 
peito, veio uma quente emoção, um 
misto de excitação e abatimento – o 
siroco veneziano.   

Aproveita-se então, para 
poder, mais uma vez, evocar o fan-
tasma de Nostradamus e anunciar 
à humanidade o horrífico fim do 
mundo. Nem seis anos haviam se 

passado desde a queda do muro que 
dividiu em dois bandós a superfície 
capilar de um planeta débil, narcí-
sico e prepotente. Agora, deixado 
em ruínas, seria apenas um fóssil 
na história desse monumento da 
dicotomia humana: a moderni-
dade – que não era exclusividade 
dos decadentes discípulos da escola 
socrática. Kurtz imaginara-se ver-
-se caminhando sobre os tapetes da 
vitória quando era evidente que dois 
dos maiores territórios nacionais 
se encontravam coloridos de ver-
melho. Mas, sendo escravo de seu 
grande intelecto, precisou acumular 
forças para suportar a dor quando 
no virar de mesa, algo como um 
câncer, anunciando assustadora-
mente a eminente derrota, corroía 
sua frágil alma – do jeito que fizera 
com um pescador, numa tarde, em 
Havana, no ano de 1952... ele era 
um fracasso! Nada mais que isso.  

Nas folhas amareladas, dis-
postas em bloco, redigiu um título 
rememorando sua posição, “Os per-
dedores Globais -” e nestas funda-
mentais primeiras palavras destilou 
todo seu veneno. Então, deixou-se 
conduzir pela perspicaz crítica: a 
mesma que o acompanhara como 
um cão durante anos árduos de 
estudo e pesquisa. Tratou de anun-
ciar a nova ordem; tratou de lem-
brar cada detalhe, cada fresta, cada 
bueiro, vala, poço... era preciso mer-
gulhar por inteiro.  

JOÃO PEDRO R TOGNONATO 

O globo terrestre fora engo-
lido em conexões, erigindo a massa 
grisalha e uniforme e homogênea, 
capaz de guiar as rédeas do mundo 
para o imprescindível colapso. Os 
estados-nação, que nos tempos 
modernos, foram os maquinistas 
do progresso, diluíam-se em formas 
submissas aos grandes empresários. 
Recebiam – (os estados) – a tarefa 
de garantir a segurança exigida 
pela burguesia. Dar-lhes ferrovias, 
portos, investimentos, pesquisas, 
perfurando tragicamente poços de 
petróleo, abrindo alcovas nas minas 
situadas em territórios inóspitos, 
para depois entregarem-nas pron-
tas, imaculadas, santuários profa-
nos dos lucros e da prosperidade 
seletiva. 

Kurtz preconizava isso com 
suas córneas de oráculo – “O capi-
talismo irá se quebrar onde o laço 
é mais frágil: naquilo que compete 
aos estados,” redigia. E aí estava 
o fruto mefítico desse inevitável 
colapso. Dessa afirmação simples; 
que se expandia em seu cérebro 
nos milhões e milhões de tentá-
culos; nas intrincadas relações, 
na esforçada dialética – condu-
zindo-o tal como um decadente 
cometa apolínio rumo ao sedutor 
abismo das bobinas neurônicas –, 
Kurtz aguçava sua procepção –, ao 
passo que, paralelamente, um peso 
angustiante lhe arrebatava desde 
as costas até os artelhos. Foi em 

frente. Como um biólogo especi-
ficou, categorizou, organizou tudo 
aquilo que o ajudasse a sustentar 
seus pensamentos. Falou do capi-
tal estrangeiro, de como se dava o 
imperialismo financeiro; das zonas 
de livre comércio – Nafta, U.E, Mer-
cosul – promovendo a aceleração e 
a desintegração da nações; e citou 
as consequências ecológicas das 
quadrigas liberais, terminando na 
metáfora de um bávaro em terno 
de Tweed dançando as polcas rus-
sas sobre uma tampinha de cerveja.  

... estava quase terminado, 
o artigo. Seria enviado por fax ao 
suplemento dominical de um jor-
nal brasileiro. Leitores do terceiro 
mundo, sedentos... faltava ao texto 
apenas uma coisa; um detalhe – um 
mísero ponto fatídico e crucial – 
algumas palavras que pudessem dar 
um arremate perfeito à sua impecá-
vel teoria.  

Só de pensar nisso, as entra-
nhas do filósofo se movimentaram 
no borbulhar alucinado de uma 
sopa primordial, que não gerava 
vida, ou o êxtase, ou a plenitude da 
felicidade, mas bactérias pérfidas 
e culturas de melancolia. Como se 
aquilo fosse fruto de algum trauma 
psicológico, Kurtz não entendeu o 
fato de ver seu espírito ir se entur-
vecendo. Seria esse apenas o traba-
lho de um crítico? Negar, negar e 
negar!? Acirrar 

contradições, estender a corda do 
não-aparente, por em páreo os tou-
ros, cutucar o vespeiro social, eletri-
zar o sistema, pô-lo em sobrecarga 
e esperar que no fundo tudo aquilo 
que ele mesmo anunciava – o eka-
tomb! – fosse o mais alto cume da 
sua própria tese?  

Lembrou-se então, angus-
tiado, que era apenas um homem 
de seu tempo – nada mais que isso; 
e seu tempo impunha que os con-
flitos humanos: a ambiguidade e o 
dualismo em turbilhão, seriam sub-
traídos agora pela dura liberdade 
da escolha, da opinião, da certeza 
transparente e insípida dos mesmo 
dândis que foram exitosos em com-
por a sinfonia do mundo capitalista. 
Kurtz era como alguém que via 
seu rebanho ser comido por lobos 
e nada podia fazer. Era o viajante 
do tempo que temeroso de causar 
um distúrbio na ordem hesitava 
em tomar uma atitude; impotente, 
inapto, tolo – só lhe restava a crí-
tica, e palavras complexas, ditas em 
vão para a sociedade de analfabetos 
que se descontruía cada vez mais 
no engolfar luminoso de imagens 
pornográficas. 

 

A TÉPIDA MONOTONIA 
DO PENSAR
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Foi-me pedido, no âmbito 
do Simpósio “Negro (a), 
Afro-religioso (a), Qui-
lomboloba: Racismo e 
Intolerância Religiosa no 

Brasil e seus Reflexos no Mundo de 
Trabalho”, desenvolver uma reflexão 
sobre “Ubuntu e religiosidade afri-
cana”. Acabei optando pelo título 
de “Epistemologia do Ntu: Ubuntu, 
Bisoidade, Macumba, Batuque e “X” 
Africana” por acreditar expressar de 
perto alguns de meus últimos traba-
lhos que se realizam no terreno das 
epistemologias do sul global subal-
terno cujas epistemologias africa-
nas continentais e diaspóricas são 
partes.

A tese que tenho defendido 
é que a filosofia africana (que deve 
ser sempre compreendida no plural 

e para além da disciplina da Filo-
sofia), na qualidade de campo de 
produção de conhecimento e polí-
tica de mudança social, coloca-se 
como um caminho de superação 
da crise ecológica-planetária, vista 
como uma crise ontológica. Por ser 
uma crise local-global-complexa, as 
respostas têm que ser igualmente 
locais-globais-complexas. 

Nesse sentido é que se deve 
trabalhar com teorias e políticas 
assentes nos pressupostos de inter-
secionalidades e complexidade. No 
caso de meus estudos, categorias 
como raça, classe, gênero, migra-
ção, geração, espiritualidade e meio 
ambiente são cruciais e devem ser 
tratadas numa perspectiva da 
complementaridade.

O significado do Ntu na epis-
temologia do Ntu

O que é Ntu? A resposta a 
essa pergunta tem que partir das 
bibliotecas africanas que nos infor-
mam que é um termo usado entre 
alguns povos da África central e 
austral que traduz a sua cosmovisão. 

Kagame (1956) e Ramose 
(2011) são dois filósofos africanos 
que se debruçaram sobre os signi-
ficados do Ntu do ponto de vista da 
filosofia da linguagem. Para Kagame 
(1956), o Ntu é o sufixo que é uti-
lizado pelos povos africanos, no 
caso ele estudava os banyaruanda, 
nomear o Ser. Este, para ele, se tra-
duz nessas quatro categorias Ki-Ntu 
(Coisa), Ha-Ntu (Espaço-Tempo), 
Ku-Ntu (Modalidade do Ser) e 
Mu-Ntu (Ser Humano).
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Ramose (2011) vai corrigir 
Kagame afirmando que esqueceu de 
uma outra categoria primordial que 
é Ubu-Ntu. Ubu é o prefixo que tra-
duz o movimento-força ou energia 
presente nas quatro categorias men-
cionadas. Essas em si são as “enti-
dades” que traduz a manifestação 
do “Ser”. Nesse sentido, Ubu-Ntu 
é o Ser-sendo, o Ser-Força-em-
-movimento. A física moderna 
comprovou essa verdade metafi-
sica defendendo que toda Matéria 
é feita de energia. Essa é composta 
de átomos e partículas. Como se 
sabe a teoria de big bang continua 
a sustentar a ideia de que o que deu 
início ao Universo seria a explosão 
da energia primordial (HAWKING, 
2015). E cada vez mais a ciência 
moderna vem mostrando quanto à 

Energia está na base de tudo o que 
existe (NTUMBA, 2014). 

Essa concepção da Realidade 
é chamada da Filosofia da For-
ça-Vital (JANH, 1970; DIAGNE, 
2014; TEMPLS, 2007). Em outras 
palavras, para a filosofia africana 
tradicional e moderna, o que está 
na base de tudo o que existe é o Ntu. 
Quando está em movimento é o 
Ubuntu. Todo mundo concorda que 
cada povo ou zonas culturais africa-
nas nomeia essa ideia de Força-Vi-
tal a partir de suas línguas. Bilolo 
(1986) e Obenga (2005) afirmam 
que os egípcios antigos traduziram 
a filosofia da Força-Vital em “Ntw”, 
“Onto”, Ser-Preexistente. Todavia, 
não é um Ser imóvel; é o Ser-Devir 
a partir do qual tudo o que existe 
procede, sem se 

confundir com Ele: o Noun, visto 
como Água primordial.

Ntumba (2014), na sua filo-
sofia de bisoidade (Biso vem de 
Lingala e significa Nós) alega o que 
existe deve ser interpretada como o 
Real-Total, Processual, Multiforme 
e Plural. Como tudo procede desse 
Ser-preexistente, que é Energia, pri-
mordial, o que que mantém cada 
entidade em suas manifestações é 
a Solidariedade Cósmica, a Comu-
nhão Participativa, que identifico 
em Ntumba como Biso-Cósmico. 
Os povos yorubas perceberam o 
Ubuntu em termos de Axé pre-
sente em todas as entidades e cujos 
orixás são guardiões e manifesta-
ções plenas (SODRÉ, 2017, 2005). 
Porém, o Exu é visto como o orixá 
do movimento que anima a Vida. O 

EPISTEMOLOGIA DO NTU: UBUNTU, EPISTEMOLOGIA DO NTU: UBUNTU, 
BISOIDADE, MACUMBA, BATUQUE E “X” BISOIDADE, MACUMBA, BATUQUE E “X” 
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que existe de fato, me referenciando 
em Ntumba (1997), é a comple-
mentaridade radical entre todas as 
entidades que existem e venho cha-
mando, em termos pedagógicos, de 
Comunidade-do-Sagrado-Ances-
tral, Comunidade Universo-Natu-
reza e Comunidade-dos-Bantu 
(Seres-Pessoas).

Interpreto Ubuntu como o 
Ser-em-movimento, aberto para 
o Outro e que se concretiza nes-
sas categorias ontológicas: Ki-ntu 
(ser-força-coisa), Ha-ntu (ser-for-
ça-lugar-espaço), Ka-Ntu (ser-
-força-modalidade) e Mu-ntu 
(ser-força-pessoa). Ubu é que faz 
a ligação entre todos os seres. Essa 
ligação acontece através da Soli-
dariedade Cósmica, Movimen-
to-Comunhão ou Participação 
processual. O Exu, na filosofia nagô, 
é a entidade do movimento que nos 
conecta com o Biso-Nós-cósmico. 
Ntumba chama isso de Biso de Nós. 
Ubuntu seria então a Realidade-To-
tal, processual, multiforme e global 
Para Ramose, Ubu-Ntu, Ser-Sendo 
que se manifesta em todos seres 
particulares que formam o mundo. 

Ubuntu, como defende 
Ramose (2011), é a categoria onto-
lógica e epistemológica da filosofia 

africana. Considero o Ntu como a 
categoria com maior extensão para 
interpretar as realidades particula-
res africanas que existem. Macumba 
e Batuque fazem parte dessas rea-
lidades. O ponto comum entre 
todas as realidades particulares que 
expressam a Realidade-Total é que 
para ser compreendidas precisam 
da linguagem. São nomeadas pelos 
bantu para ter sentidos ou passar a 
pertencer a cultura. Por isso, intitu-
lei esse ensaio de “Epistemologia do 
Ntu: Ubuntu, Bisoidade, Macumba, 
Batuque e “X” Africana”. O “X Afri-
cana” remete ao adjetivo plural em 
latim que significa tudo que tem 
relação com a África e as africani-
dades continentais e diaspóricas. 
O “X” nos informa que há outros 
elementos culturais africanos que 
correspondem à lógica do Ntu-Axé. 
Sem a compreensão da noção de 
complementaridade radical que liga 
cada elemento da cultura africana 
ao Ntu-Axé não há condições para 
a sua interpretação objetiva e justa.

O ponto comum entre a 
macumba e o batuque, em pri-
meiro lugar é que comportam sig-
nificados plurivalentes que fogem 
a lógica racista da razão indo-
lente. São ambos 

instrumentos músicas, danças, 
expressões da ontologia biocêntri-
co-cósmica africana. Expressam e 
são parte do Ubuntu na sua quali-
dade do movimento pleno. Por isso, 
qualquer nomeação não lhe cabe. 
São traduções artísticas, políticas, 
sociais, culturais e religiosos dos 
povos africanos que os inventaram.

Percebi isso exatamente 
quando investiguei um poema de 
Solano Trindade (2007) chamado 
“Macumba” (MALOMALO, 2014, 
2016, 2018). Como bem cultural 
negro que pertencem as bibliotecas 
populares negras, aquele poema 
me levou a considera-la como uma 
obra epistemológica de alta qua-
lidade. Possibilitou-me cunhar o 
que chamo de epistemologia ou 
filosofia de macumba. Essa é uma 
ferramenta teórico-metodológico 
de produção de conhecimento e 
saberes, como uma ferramenta 
político-pedagógica de enfrenta-
mento do racismo. Para tanto con-
sidero esses três de seus passos: 
(1) macumba é um bem cultural 
negro; (2) seu conhecimento passa 
pelo que chamo de ´desmacumbi-
zação´, entendida aqui como todo 
esforço de desconstrução da cultura 
do preconceito. do o racismo, da 

braquitude acrítica, racista; e (3) o 
terceiro passo é da macumbização. 
Isto é, o movimento, o processo 
que nos leva a saborear e conhecer 
a cultura do Outro. Solano Trin-
dade (2007), na minha leitura, com 
o seu poema citado quer deixar esse 
recado: macumba é um canto, uma 
estética de amor. Macumba é amo-
rização consigo mesmo e para com 
Outro. Mveng (1974), estudioso da 
arte negra, afirma que essa é uma 
liturgia cósmica da celebração da 
Vida sobre a Morte – Mveng. Ou 
seja, o encontro com Outro: o 
Sagrado, o Ancestral, a Natureza, o 
Universo, o/a Muntu é um encontro 
com o Nós-Cósmico libertador.

Natureza e origem da crise 
ecológica

A crise atual, como dito, 
é uma crise ontológica, global e 
planetária, por isso é uma crise 
ecológica no sentido de mexer nega-
tivamente com todos os sistemas 
vitais (BOFF, 1999; MORIN, 2011). 
Visto do ponto de vista das popu-
lações africanas (entendida sempre 
como do continente e das diáspo-
ras, no nosso caso a diáspora negra 
no Brasil), a crise é epistemológica 
(epistemicídio), social, cultural, 

estética, política, ética, psicoló-
gica, espiritual e ambiental. Afeta 
de modo particular: pessoas não 
brancas, negras, indígenas, mulhe-
res, LGBTI, crianças, suas culturas, 
seus territórios e meios ambientes.

Ntumba (2014), o teórico da 
filosofia de bisoidade (biso, signi-
fica nós em Lingala, uma língua 
falada na RDCongo e Congo Bra-
zza Ville), dizia sempre que a crise 
atual existe porque a humanidade 
rompeu com o biso-ecológico, ou 
parafraseando Ramose, fez ruptura 
com o Ubuntu, isto é, rompeu com 
os ciclos da vida do sagrado-ances-
tral (mundo da cultura), da vida dos 
bantos (comunidade dos humanos) 
e da vida universo-natureza (meio 
ambiente).

O que causou ou causa a crise 
do ponto de vista de africanos/as 
(entenda-se sempre: continentais 
e diaspórico/as)? A resposta a essa 
pergunta igualmente depende do 
paradigma escolhido. Depende da 
forma como as teorias escolhidas 
concebe seus agentes. Nesse sen-
tido, as principais teorias que vêm 
alimentando minhas leituras e refle-
xões a são essas com suas categorias 
fundamentais:

• Teoria marxista: classe 
dominante vs classe dominada

•Teoria das relações raciais: 
raça branca vs raça negra

•Teoria da branquitude: 
branco vs negro

•Teoria de gênero: homem vs 
mulher

•Teoria de geração: velhos vs 
mais novos

•Teoria ambiental: homem 
contra meio ambiente

Do ponto de vista do para-
digma que construo e que leva em 
conta as intercionalidades e comple-
xidades das relações de poder entre 
esses agentes para se interpretar a 
crise atual. Trata-se de um para-
digma que busca que evitar as gene-
ralidades para olhar a realidade na 
sua concretude e particularidades. 
O que se percebe nesse contexto é 
que homens brancos, pertencen-
tes a classes e culturas dominantes 
(capitalista, cristã, islâmica, patriar-
cal), em cumplicidade com homens 
brancos e mulheres brancas da elite 
e não elite, criaram mecanismo de 
dominação de homens e  mulheres 
(e LGBTI) não brancos e do meio 
ambiente.

D e nt ro  d a  s o c i o l o g i a 
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(MALOMALO, 2017), os agentes 
significam indivíduos e institui-
ções sociais. Desse ponto de vista, 
para se compreender a crise global 
que afeta as populações negras e 
o meio ambiente, é preciso olhar 
pelas instituições dominantes, como 
organizações religiosas (hinduísmo, 
cristianismo, islamismo), o Estado 
burguês, as empresas capitalistas, 
as famílias tradicionais e seu modo 
de reprodução no contexto capi-
talista ou socialista (o socialismo 
realmente existente) (MÉSZÁROS, 
2006). 

Esses agentes, enquanto pes-
soas e instituições colonizadoras e 
opressoras, são vistos como fabri-
cadores e fábricas de Kindoki, fei-
tiço-do-mal. Para se salvar da crise 
ecológica, é preciso, do ponto de 
vista da epistemologia do ntu, acio-
nar o Nkisi, fazer o axexé, o feiti-
ço-do-bem. Em outras palavras, 
executar ritos de encantamentos 
para que as energias que constituem 
a força da vida voltem a fluir, isto é, 
a “ubuntuizar-se”, seguir seu fluxo 
como ser-sendo.

Numa perspectiva sócioge-
nética ou sociohistórica, a crise 

que afeta a população negra pode 
ser interpretada considerando essa 
divisão: a dominação estrangeira 
árabo-muçulmana (início séc. VII)  
e dominação ocidental-europeia 
(desde séc. XV e desde XIX e Séc. 
XXI) (MOORE, 2007; KI-ZERBO, 
2006).

Como se implementou e 
se tem manifestado a dominação 
contra africanos/as e seus descen-
dentes? É preciso levar-se em com 
os sistemas de dominação e seus 
modos de operar. Destacam-se o 
escravismo: tráfico transariano, 
mediterrâneo, índico, atlântico e 
escravidão de corpos negros (VII-
-XIX, salve os contextos históricos); 
o papel do islamismo e cristianismo 
e suas estratégias de diabolização do 
outro; o mercantilismo/capitalismo, 
colonialismo europeus (XV-XIX), o 
neocolonialismo (XX-XXI). Com 
isso, quero afirmar que a domina-
ção contra os corpos negros tende 
a ser complexa, multidimensional, 
intergeracional, colateral e por isso 
douradora.

Em outras palavras, a mani-
festações da dominação negra 
ao longo da história pode ser 

capturada a partir do seu elemento 
principal que é o racismo civiliza-
cional (MOORE, 2007; THESÉE, 
2008), estrutural, epistemológico, 
auto, cordial, interpessoal, institu-
cional, cultural, religioso, ambiental. 
É preciso acrescentar ao racismo, 
visto do ponto de vista da inters-
secionalidades, o peso do patriar-
cado, do achismo, sexismo sobres 
as mulheres negras e de situação 
de imigração sobre os/as imigran-
tes africanos/as contemporâneos/as. 

O conceito do genocídio 
imposto a população negra pode ser 
compreendida a partir de categorias 
de “vida nua”, de “homo saccer” de 
Agamben (20015) e de “necropo-
lítica” de Mbembe (2011, 2014). 
Ou seja, conforme essa última a 
modernidade ocidental através de 
suas instituições (estado, empresa, 
escolas, igrejas) criou mecanismo 
de controle de vidas negras. A pri-
meira categoria de Agamben nos 
interpela a pensar no sentido de que 
como as vidas negras são condena-
das à morte por uma única razão 
de ter nascido e nascido em corpos 
negros. Flauzina (2017) sinaliza isso 
muito bem no seu estudo revelando 

como isso se passa no Brasil dentro 
da cumplicidade entre as institui-
ções estatais, judiciário e a polícia 
para controlar os corpos de negros. 
O encarceramento em massa de 
corpos da juventude negra se coloca 
como a melhor opção feita pela elite 
dominante brasileira.

Quem causa as formas de 
dominação citadas e quem bene-
ficia delas? Os estudos críticos da 
braquitude nos revelam como a 
branquitude acrítica, isto é, racista 
e machista trabalham no sentido a 
manter os privilégios dos/as bran-
cos/as mediante o controle das 
estruturas subjetivas e objetivas-ins-
titucionais negras. A branquitude 
acrítica se diferencia da branquitude 
crítica. Sendo essa última antirra-
cista e progressista. Mas as teorias 
de conflito, do feminismo ou das 
relações raciais mostram que as 
classes, raças grupos dominantes 
são de homens, heterossexuais, 
conservadores brancos que coman-
dam as instituições para manter a 
sua hegemonia e seus privilégios 
históricos.

A sociologia crítica observa 

igualmente que a dominação só 
se mante pelo fato de encontrar 
meios de se reproduzir entre os 
dominados/as. Dessa forma é que 
se encontra pessoa negras que pra-
ticam o autoracismo ou heteror-
racismo contra pessoas do grupo 
seu pertencimento racial. Tudo 
isso não tem nada a ver com algo 
de natural; trata-se de um processo 
de naturalização construído social 
e culturalmente com a participação 
intensa do grupo dominante. Esse 
comportamento tem a ver com as 
consequências ou efeitos negativos 
da dominação racial.

Entre outros resultados do 
racismo contra pessoas negras, 
pode-se citar as desigualdades 
sóciorraciais em todos setores da 
vida; invisibilidade, falta de repre-
sentatividade no campo da polí-
tica, de educação, de economia, do 
mercado de trabalho. Tratam-se de 
política da negação do ser negro, da 
identidade-reconhecimento negro. 
Políticas liberais e neoliberais que 
rejeitam a política de reconheci-
mento e redistribuição. Interessa 
a classe dominante a prática de 

genocídio contra a população negra, 
especialmente conta a juventude 
negra. É a mesma necropolítica 
brasileira que se fundamenta na 
exploração da mulher negra; ata-
que aos lugares sagrados negros; 
pratica a invasão de seus territó-
rios. Seus resultados perversos 
são a falta de autoestima; disputas 
internas; pobreza política; morte 
de africanos/as no país; a injustiça 
social, racial, ambiental, cognitiva 
e de gênero.

Do ponto de vista da teoria 
africana de Ubuntu-macumba-
-bisoidade, a dominação contra 
pessoas negras é vista como o nkin-
doki, ou melhor dominação-kin-
doki racial, isto é, forças negativas 
contra o/a ntu (palavra bantu sem 
gênero), isto é, negação de qualquer 
manifestação da vida (ntu-vida). 
Nkindoki, entre os bakongo é o 
contrário do nkisi (inquice). Trato 
o primeiro como feitiço-do-mal e 
o segundo como feitiço-do-bem. O 
kindoki-doracismo nega a vida-ntu 
e o nkisi promove a vida-ntu na sua 
plenitude.



50 51

Epistemologia do Ntu como 
saída da crise ecológica 

Como sair da crise ecológica 
do ponto de vista dos povos opri-
midos? Acionar as epistemologias 
libertárias e, particularmente, a 
epistemologia do Ntu que é parte 
das epistemologias negras do Sul 
global subalterno. Olhar pela his-
tória negra de resistência e pelas 
bibliotecas negras para ter respos-
tas. Fazer uso da razão cosmopolita/
intercultural contra a razão indo-
lente, que é reducionista, simplista, 
racista, sexista e instrumentalista 
(MORIN, 2011; SANTOS, 2003; 
SODRÉ, 2017)

Defendo que as epistemo-
logias africanas se colocam como 
caminho de superação da crise 
atual. Muniz Sodré nos alerta que 
trabalham no sentido a buscar a 
“verdade seduzida”, isto é, seus 
métodos e linguagens não se pau-
tam nas epistemologias raciona-
listas, positivistas e instrumental. 
Nelas o Ubuntu, o Axé opera como 
o locus interpretativo. 

Tenho denominado o meu 
trabalho de epistemologia do Ntu 

(Axé), por entender que o que cha-
mei de epistemologia de macumba 
ou batuque é parte desse grande 
movimento. O termo ntu tem 
uma extensão maior em termos 
analíticos. Ubu-Ntu, como afirma 
Ramose, é o Ser-sendo, ou seja, o 
devir, a manifestação do Ntu, a 
Vida, a Força vital, o Real-Total 
(MALOMALO, 2018)

Desse ponto de vista, compre-
endo que fazer a ciência é como se 
fosse fazer um axexé, ebó, nkisi. Da 
mesma forma que os nganga nkisi 
(médico, zelador do nkisi), baba-
lorixá, ialorixá zelam pelo Nkisi, 
pelo Axé, o cientista ubuntuista faz 
a ciência com razão, consciência e 
ética. O fim da ciência para ele/ela é 
a emancipação cósmica. Como ele/
ela parte do princípio da biocentri-
cidade ou ontologia biocenótica, 
realidades que ele/ela estuda devem 
ser abordadas com cuidado. A ética 
do cuidado para com o Outro é 
fundamental. Por isso, é um/a zela-
dor/a da verdade seduzida e não 
instrumental. 

Dentro das discussões episte-
mológicas, uma disciplina para se 

firmar como ciência tem que anun-
ciar o seu objeto ou campo de inves-
tigação, o seu método e a/as teoria/
as que a sustentam. Tem mais uma 
outra dimensão que tem a ver com 
os princípios que devem guiar as 
atividades cientificas.

A epistemologia do Ntu tem 
por objeto ou sujeitos de investi-
gação a cultura negras e pessoas 
negras. Isso não quer dizer que não 
possa e deva estudar outras realida-
des não negras. 

A sua abordagem metodo-
lógica é interdisciplinar e intercul-
tural. A interdisciplinaridade não 
significa nem a negação de disci-
plinaridade, nem da transdiscipli-
naridade. Respeita-se o método 
disciplinar quando não é simplista 
e reducionista. Dependendo de con-
texto de estudos recomenda-se a 
pratica da transdisciplinaridade nas 
pesquisas individuais e coletivas. A 
interculturalidade sinaliza a necessi-
dade de compreender não somente 
que toda prática científica é um pro-
cesso cultural, mas especialmente 
que os grandes resultados são alcan-
çados quando trabalhamos numa 

perspectiva do Exu, das encruzilha-
das, da interseccionalidades. 

Os princípios de investigação 
são de ordem técnicas e éticas. Na 
perspectiva da epistemologia do 
Ntu, esse é o seu princípio fundante: 
toda ciência ubuntuista ou bisoista 
ou macumbista deve se movimen-
tar, isto é, (1) partir da vida, (2) pas-
sar pela vida e (3) desenvolver-se 
para a vida.

Em outras palavras, a cons-
trução de campo de investigação, 
os métodos, as teorias e princípios 
a ser usados na epistemologia do 
ntu, partem da cultura negra e em 
diálogo com outras culturas. Como 
toda teoria ou todo paradigma só se 
explica pela linguagem, fazendo uso 
de conceitos, a epistemologia do ntu 
se fundamenta na linguagem negra. 

O/apesquisador/a da ciên-
cia do ntu está na encruzilhada do 
mundo acadêmico, vista por nós 
como escola da crítica e autocrítica 
radicais, e do mundo não acadê-
mico, cultural, artístico, religioso. 
O ponto comum entre os agentes 
que trabalham no mundo da aca-
demia e do mundo não acadêmico 

seus esses três princípios: os saberes 
e conhecimentos partem da vida das 
pessoas negras, da cultura negra, 
estruturam-se mediantes elas e têm 
por finalidade a expansão de vidas 
negras e do cosmos.

Porque o nome de episte-
mologia do ntu? É porque Ntu é o 
conceito com grande extensão ana-
lítica que engloba todos os elemen-
tos epistêmicos da cultura africana: 
filosofias ancestrais ou contempo-
râneas como Ubuntu, Bisoidade, 
Macumba, Batuque, Exu.

A ética, a política e a estética 
que ditam a linguagem da ciência 
ubuntuista correspondem a lógica 
da cultura negra. Nessa a ciência, 
a arte, a cultura, a religião, o social 
e o político cruzam-se com os fins 
de celebrar a vitória da vida sobre 
a morte.

Recomendações a partir da 
exposição

Que lição tirar de toda essa 
minha exposição?

1. Nós já temos os diagnós-
ticos sobre o que causa a crise que 
nos afeta: conhecemos seus agentes, 

a sua maneira de processar e a quem 
beneficia.

2. Africanos/as e seus/suas 
descendentes têm um remédio para 
o mundo e para a sua comunidade: 
a sua filosofia ancestral preservada 
em espaços negros e acadêmicos 
não negros, como os terreiros.

3. O que se precisa é imple-
mentar essa filosofia em todas as 
esferas da sociedade brasileira, afri-
cana e mundial.

4. Filosofia do Ntu-Axé é o 
caminho, e a filosofia de Ubuntu, 
Bisoidade, Macumba, Batuque, 
Jongo, Samba, e “africana ´X´” são 
parte desse caminho.

5. Em termos concretos o que 
isso quer dizer? Ubuntu-Bisoidade-
-Macumba é um convite de transfor-
mação ontológica, epistemológica, 
estética, espiritual, jurídica, política, 
ética para a emancipação biocós-
mica ou ubuntuista-bisoista.

De forma especial, a transfor-
mação deve partir da parte de quem 
causa a crise: a branquitude racista-
-machista e anti-ecológica.

Deveria haver a reconcilia-
ção e transformação da parte da 
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parcela da população negra ainda 
alienada pelos efeitos da dominação 
do racismo-nkindoki que acabamos 
de descrever.

Cabe aos/as intelectuais, 
ativistas e lideranças negros/as e 
brancos/as antirracistas continuar 
a trabalhar pela emancipação, 
cobrar do Estado e da sociedade 
(setor privado e sociedade civil) 
racistas os cumprimentos das leis 
que regem um Estado democrá-
tico e multirracial, especialmente 
leis que promovem o patrimônio 
civilizacional negro, o patrimônio 
biocêntrico que se manifesta pela 
ubuntuidade ou bisoidade, isto é, a 
complementaridade radical entre o 
sagrado-ancestral, o muntu-pessoa 
e o universo-natureza. 
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RELEVÂNCIA E ATUALIDADE RELEVÂNCIA E ATUALIDADE 
DO WANG FUZHIDO WANG FUZHI

CHU YU GI        
WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO

“Em memória de nosso fraternal amigo Eduardo Marchetti Rios, de 
quem essa terrível pandemia ainda em curso nos afastou espacialmente, 
mas com quem continuaremos convivendo espiritualmente, dedicamos 
este trabalho, que é também resultado da nossa intensa parceria, ao 
mesmo tempo intelectual e afetiva, portanto verdadeiramente filosófica”.

Se este letrado chi-
n ê s  d o  s é c u l o 
XVII(1619-1692), 
apesar dos fracas-
sos nas suas  aspira-

ções profissionais e sociopolíticas 
na vida, e apesar de ter sido  mer-
gulhado na obscuridade por mais 
de um século após sua morte, nem 
por isso deixou de exercer marcante 
influência nas gerações posteriores, 
nas áreas do  pensamento, da ati-
tude frente  à vida, e da política, 
a partir do século XlX :  isso não 
ocorreu por acaso. O fato de seus  
escritos serem ainda estudados com 
interesse e sua vida ser admirada e 
servir de inspiração para os póste-
ros, e sua figura ter ganho um lugar 
de destaque na Filosofia e na Histó-
ria Chinesas, isso se deve tanto às 
atitudes que tomou diante das situa-
ções críticas de sua época quanto ao 
valor cultural de seus pensamentos

Foi com o propósito de 
entender um pouco mais como se 
deu essa reviravolta do fracasso tão 

patente de antes em vitória histó-
rica depois, e compartilhar algo 
do entendimento obtido a respeito 
desse fenômeno de resiliência com-
plexa que escrevemos este pequeno 
texto.

 Inicialmente, cabe apresentar 
alguns pontos do seu pensamento, 
bem como uma breve avaliação da 
sua influência, considerando espe-
cialmente a recepção promovida 
por François Jullien, que o elegeu 
representante da Filosofia Chinesa 
para seus estudos comparativos 
entre os dois lados do mundo, e por 
Wang Lixin, um grande estudioso 
de sua vida e de seu pensamento na 
atualidade. Neste sentido, é situado 
tal pensamento no contexto da tra-
dição a que pertence, a Confuciana, 
doutrina que se tornou, ao longo do 
tempo, um sistema complexo envol-
vendo ao mesmo tempo uma ética, 
uma filosofia política, uma episte-
mologia e uma cosmovisão, que tem 
como ideal supremo a benevolência 
e a ordem hierárquica e harmoniosa 

das relações, integrando o indivíduo  
ao coletivo, e o humano no cosmos, 
a que  mais se desenvolveu e reno-
vou ao longo de mais de dois milê-
nios da História na China, e que 
mais amplamente moldou a vida 
civilizada  no Extremo Oriente, 
até os dias de hoje. No que diz 
respeito ao modo de como Wang 
Fuzhi desenvolveu seu pensamento, 
observa-se uma similaridade com 
aquele dialético de Hegel, havendo 
quem entenda que na interação 
entre Yang e Yin, tal como ele a 
expõe, poder-se-ia vislumbrar um 
precursor desconhecido da Dialé-
tica do influente autor alemão, na 
esteira de He Lin (1902 - 1992). 
Também o caráter eminentemente 
processual da compreensão filosó-
fica patrocinada por Wang Fuzhi 
o torna próximo do hegelianismo, 
mas com aspectos passíveis de 
associá-lo antes à Imanência mate-
rialista do que à Transcendência 
espiritualista. Isso porque a filoso-
fia de Wang Fuzhi se desenvolve em 
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três planos, começando pelo nível 
fundante, que se manifesta através 
da diferenciação Yang/Yin, a partir 
do Que (o princípio unitário mate-
rial originário). No segundo plano, 
fenomênico natural, por interações 
múltiplas, tem-se as manifestações 
da Natureza; e no terceiro, fenomê-
nico Cultural, sob as formas diver-
sas de realizações e pensamentos 
humanos: em tudo obedecendo às 
mesmas leis básicas constitutivas 
(Li).

Ao escrever sobre Wang 
Fuzhi, especificamente sobre o seu 
pensamento filosófico, François 
Jullien mostra ser verdadeiramente 
um estilista da escola francesa de 
filosofia, pela forma clara de expo-
sição das ideias inaugurada por 
Descartes. Como bom sinólogo 
que ele é, um dos mais completos 
da atualidade, F. Jullien, nos seus 
numerosos livros sobre a cultura 
e os pensamentos da China, evi-
dencia um conhecimento efetiva-
mente profundo e amplo, ao mesmo 
tempo empático e crítico, fruto de 
sua dedicação ao longo de anos de 
estudo. Seus livros “Processo ou 
Criação” e “Figuras da Imanência”, 
centrados em Wang Fuzhi enquanto 
representante da Filosofia Chinesa 
tradicional, constituem uma boa 
amostra de seus estudos compre-
ensivos e comparativos, sobre os 
modos tradicionais de filosofar 
ocidental e chinês. Partindo da 

análise da correspondência entre 
o filosofo Leibniz e o missionário 
francês Bovet, dos Comentários de 
Wang Fuzhi sobre o I Ching, e de 
outros escritos deste, F. Jullien faz 
uso dos conceitos de “Transcendên-
cia” e “Imanência”, conjugados com 
os de “Criação” e  “Processo”, para 
definir as diferenças mais destacá-
veis entre as Filosofias Ocidental e 
Chinesa, culturalmente condicio-
nadas: quanto a isso, há um grande 
consenso entre os estudiosos de 
ambos os lados, e não somos nós 
que vamos discordar.

Quando, a partir das dife-
renças acima referidas, F. Jullien 
salta para a conclusão de que falta 
dramaticidade à filosofia de Wang 
Fuzhi, e, por extensão, à Filosofia 
Chinesa tradicional como um todo, 
somos obrigados a discordar.

Já no seu livro “A origem 
da tragédia”, Nietzsche escreve: “o 
grego conheceu e sentiu os temores 
e os horrores do existir: para que 
lhe fosse possível de algum modo 
viver, teve de colocar ali, entre ele 
e a vida, a resplendente criação 
onírica dos deuses olímpicos (...) É 
pois, às suas divindades das artes, a 
Apolo e a Dionísio, que se refere a 
nossa consciência do extraordinário 
antagonismo (...) Estes dois instin-
tos impulsivos andam lado a lado e 
na maior parte do tempo em guerra 
aberta, mutualmente se desafiando 
e excitando para darem a origem a 

criações novas (...) até que por fim, 
devido a um milagre metafísico 
da ‘vontade’ helênica, os dois ins-
tintos se encontram e se abraçam, 
para, num amplexo, gerarem a obra 
superior que será ao mesmo tempo 
apolíneo e dionisíaco – a tragédia 
grega”.

Por aí se vê que Nietzsche 
atribui às experiências de conflitos e 
grandes sofrimentos, e aos esforços 
de dominá-las para tornar possível a 
continuação da vida, uma das reali-
zações culturais da Grécia antiga – a 
Tragédia, e por extensão, também 
a sua Filosofia, na medida em que 
para ele não existe solução de con-
tinuidade entre uma e outra. Não 
há como discordar dele nessa cons-
tatação, cabe apenas generalizá-la 
para toda a Humanidade, de todas 
as Culturas do mundo, bastando 
para isso observar como refletem 
os povos sobre suas experiencias 
de vida no mundo, e o que resulta 
disso.

Procurando explicitar ainda 
mais a relação da filosofia com a 
realidade da vida das pessoas situ-
adas no seu espaço – tempo, temos 
Bertrand Russell, que afirma: “a 
filosofia não tem se limitado ape-
nas a escolas ou a disputa entre um 
punhado de homens instruídos; ela 
também tem sido parte integrante 
da vida comunitária”. E que procura: 
“revelar cada filósofo como fruto de 
seu milieu, como 

um homem em quem se cristaliza-
ram e se encontraram pensamentos 
e emoções que, de maneira vaga e 
difusa, eram comuns à comunidade 
que ele integrava. Os filósofos são 
tanto efeitos como causas:  efeitos 
de suas circunstâncias sociais, bem 
como   da política e das institui-
ções de sua época; causas (quando 
com sorte) de crenças que forjam 
a política e as instituições de Anos 
vindouros.”

Tudo isso mostra que, mesmo 
no Ocidente, há filósofos respeitá-
veis defendendo que os conflitos, 
as emoções, os acontecimentos 
sociais, políticos e econômicos 
não podem ser ignorados, quando 
se quer conhecer e compreender 
algum filósofo, por mais racionais 
que possam parecer os seus pen-
samentos. Nisso convergem com 
Wang Lixin, um entusiasta divulga-
dor de Wang Fuzhi, autor de uma 
biografia sobre este, e responsável 
por um documentário a respeito na 
T.V. Educativa de Hunan, terra de 
origem de alguns dos mais notáveis 
personagens da História Chinesa. 

Da parte da Psicologia, 
especificamente a Epistemologia 
Genética, iniciada por Jean Piaget 
e ampliada por seus colaboradores 
e seguidores, entendendo a Inte-
ligência (Razão) como forma de 
adaptação das pessoas ao mundo 
em que vivem, tem demonstrado 
que na sua forma básica, a mesma 
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é compartilhada por todos os seres 
humanos das mais diversas culturas.  
Investigando pelos estudos intercul-
turais da Inteligência, observaram-
-se diferenças de pequena monta, 
não significativas em termos gerais. 
Rolando Garcia, físico e epistemó-
logo,  muito próximo de Piaget, 
chegou a afirmar que, na história 
do pensamento humano, o uso 
do método dialético pela Filosofia 
Chinesa antecedeu ao seu uso na 
Europa, confirmando assim a obser-
vação expressa pelo filosofo He Lin. 
Também cabe à esta linha de inves-
tigação psicológica apontar afinida-
des entre os processos psicológicos 
e biológicos do ser humano, na 
interação do homem com o mundo, 
através do seu desenvolvimento,  
utilizando os conceitos de Assimi-
lação e Acomodação como noções 
basilares e complementares da 
Adaptação do ser humano às varia-
das situações no mundo, geralmente 
no sentido de formas de equilíbrio 
cada vez mais elevados(Equilibra-
ção majorante). De outra parte, a 
Psicanálise, fundada por Sigmund 
Freud, e ampliada e renovada por 
seus seguidores, tem revelado com 
abundância de detalhes, como a 
natureza da afetividade, suas mani-
festações nos comportamentos das 
pessoas, e os modos de raciocínio, 
de um lado, e as qualidades de rela-
cionamento interpessoal e social, de 
outro, se influenciam mutuamente. 

A Psicanálise caracteriza toda a psi-
codinâmica pela polaridade entre 
as partes envolvidas, ao longo do 
tempo, sob os mais diferentes con-
ceitos emparelhados: Pulsão da vida 
-Pulsão da morte, Consciente-In-
consciente, Projeção-Introjeção, 
ativo-Passivo, Masculino-feminino 
etc. A moderna Psicologia demons-
tra, assim, que as diferenças aponta-
das entre as Culturas do Ocidente e 
da China talvez não sejam tão gran-
des e intransponíveis, como alguns 
tem afirmado, quanto a isso, o psi-
cólogo Heinz Werner certamente 
concordaria, com seus conceitos 
complementares de Diferenciação e 
Integração para o processo geral do 
desenvolvimento mental humano.   

Podemos resumir com a psi-
copedagoga Sara Pain, dizendo que 
os seres humanos são ao mesmo 
tempo lógicos e dramáticos: lógicos 
por procederem com o que é racio-
nalmente possível e viável, e dra-
máticos por incluírem na sua vida 
o que se mostra no real impossível 
e utópico, através do uso da imagi-
nação e via diversas formas de arte 
e de manifestações culturais, o que  
já expressara D. Winnicott com suas 
finas observações e os conceitos de 
Fenômenos Transicionais, referin-
do-se tanto aos fenômenos psicoló-
gicos da primeira infância quanto às 
manifestações culturais do mundo 
adulto.

          Situando a obra de 

Wang Fuzhi dentro do seu percurso 
de vida, no período histórico que 
atravessou, fica claro que tudo que 
pensou e escreveu revela o vigor e 
a dramaticidade dos momentos e 
situações que viveu, e a isenção e 
indiferença do Sábio que F.Jullien 
atribui aos filósofos da China tra-
dicional-inclusive Wang Fuzhi- só 
podem ser resultado de uma abs-
tração  à que os escritos destes 
foram por aquele submetidos, no 
afã de um estudo filosófico inter-
cultural de maior alcance até hoje 
empreendido.                                                             

Vejamos: 
Até os 24 anos, Wang Fuzhi 

pareceu ter vivido sua infância, 
adolescência e primeira juventude 
sem maiores problemas, tendo rece-
bido uma educação confuciana sob 
a severa supervisão do seu pai, que 
era um letrado conceituado.  Com 
exceção da desaprovação do seu pai 
em relação à sua participação num 
grupo de debates literário-políticos, 
seu relacionamento com o pai pare-
cia relativamente satisfatório. Tendo 
passado pelas provas no concurso 
público provincial com êxito, sua 
parecia bem encaminhada, mas, 
de repente, sua ida à Capital para 
o concurso imperial foi bloqueada 
por movimentos de revolta campo-
neses, e definitivamente impossibili-
tada pela invasão dos Manchus, que 
foi se ampliando, até ocupar todo 
o país.

Adotando a teoria psicos-
social de ciclos de vida de Erik H. 
Erikson, vemos que Wang Fuzhi 
tinha formado uma identidade 
relativamente integrada, esperada 
para sua faixa etária, tendo inclusive 
já constituído família, com filhos.  
O risco de desorganização pareceu 
vir do âmbito sócio–político, pois 
o governo imperial estava em grave 
perigo. 

A ordem social do império da 
dinastia Ming entrou em colapso, 
corroída internamente por anos de 
inépcia, corrupção, conflitos intes-
tinais na corte, perda de legitimi-
dade junto ao povo, esgarçamento 
do tecido sociopolítico e desorga-
nização econômica, com revoltas 
camponesas explodindo por todos 
os lados. Os revoltosos acabaram 
invadindo a Capital, levando o 
imperador ao suicídio. E logo veio a 
invasão dos Manchus. Um exército 
rebelde invadiu a região de Wang 
Fuzhi, sequestrou seu pai e exigiu a 
apresentação dos filhos para que se 
colocassem a seu serviço. Para libe-
rar o pai, Wang Fuzhi infringiu a si 
mesmo grandes ferimentos a fim de 
mostrar aos rebeldes não ter condi-
ções para se juntar a eles, e assim se 
apresentou, conseguindo com isso a 
liberação do pai, depois conseguiu 
escapar ele também.

A região foi ocupada, alter-
nada e repetidamente por solda-
descas de diversas origens, sendo 

constantemente saqueada e mas-
sacrada. Wang Fuzhi   e seus fami-
liares tiveram de correr de um lado 
para outro, tentando se salvar.  Não 
demorou a perder vários familia-
res, inclusive seu pai, e diversos 
amigos. Num momento, chegou a 
reunir algumas centenas de homens 
para tentar repelir os invasores, mas 
depressa malogrou.  Durante alguns 
meses, serviu num governo provi-
sório, mas as intrigas na pequena 
corte quase o levaram à morte, só se 
salvando graça à intervenção de um 
general mais lucido. Depois de per-
der um filho, logo a esposa pereceu 
também. Na ocasião em que pôde 
voltar à sua casa, soube que sua mãe 
idosa morrera de preocupações e de 
fome. Numa ocasião, precisou fingir 
ser membro de uma etnia minoritá-
ria, a fim de escapar da morte pela 
espada dos invasores.

Após a perda de tantos entes 
queridos por morte trágica, e per-
dida a esperança de ver restabele-
cida a ordem que conhecera, com 
a instalação dos  Manchus na Capi-
tal, como novos senhores do país, 
vivendo ainda no meio do caos 
causado por bandos de soldados 
saqueadores e assassinos, não con-
seguia vislumbrar a perspectiva de 
qualquer futuro desejável e pre-
visível, ou condições estáveis que 
pudessem servir de referência para 
algum projeto... 

C o m o 

Dante exilado de sua terra, sentiu – 
se perdido no meio da selva escura... 
Assim como Dante se reanimara ao 
encontrar Virgílio para lhe servir 
de guia, e desse modo atravessar o 
inferno, sair vivo, e criar sua obra, 
Wang Fuzhi procurou forças para 
prosseguir seu caminho no meio de 
tantas desgraças, privações e incer-
tezas.  Foi na amizade e na lealdade 
dos familiares e amigos que encon-
trou forças para continuar vivendo, 
foi na História e nos clássicos que 
encontrou os referenciais para se 
orientar, e foi nas grandes figuras do 
passado que viu como podia recon-
figurar novas possibilidades para 
prosseguir.  Sobretudo, sentiu-se 
especialmente inspirado por Zhang 
Zai, um dos fundadores do Neocon-
fucionismo no sec. XI, que se atri-
buíra e aos demais confucionistas a 
missão de “Estabelecer o princípio 
dinâmico do mundo; definir o que 
deve ser a vida do povo; renovar a 
sabedoria dos antigos; e contribuir 
à paz para as futuras gerações”. Ao 
estudar Zhang Zai, Wang Fuzhi 
deve ter se sentido reanimado pela 
descoberta de uma missão para si, 
na situação em que se encontrava – 
passar adiante a  Cultura que rece-
bera dos mais velhos, atualizada e 
revigorada pelo seu esforço ingente 
de elaboração nas condições em se 
encontrava, com toda a energia e 
paixão de que  seu corpo e sua alma 
eram capazes.
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Estudando e refletindo em 
situações extremas de perigo, de 
tensão e de solidão, vivendo em 
condições de grande penúria e 
incerteza, no vazio de qualquer 
apoio institucional governamen-
tal, Wang Fuzhi, mergulhando nas 
palavras do Mencio- o mais altivo 
e influente pensador do Confucio-
nismo depois do Confúcio-, pôde 
ver com extraordinária clareza 
que, no plano da História de longa 
duração, a estrutura dos fatores que 
determinam a dinâmica dos aconte-
cimentos- despojada das aparências 
das conveniências sociais-, confi-
gura, em 1º lugar, o que diz respeito 
ao povo; em 2º lugar, a organização 
social de uma época; em 3º lugar a 
instituição do estado; vindo no 4º 
e último lugar, o interesse e a pes-
soa do governante, com isso rea-
firmando e  ampliando ainda mais 
a antevisão menciana da filosofia 
política, como explicaria muito bem 
Max Wertheimer, pela sua teoria de 
insight, se esta fosse aplicada nesse 
caso.

Como os camponeses de sua 
terra, que abriam sulcos e semea-
vam nos terrenos constantemente 
assolados por calamidades naturais, 
Wang Fuzhi, até onde era possível, 
e até o fim de sua atribulada vida, 
foi ensinando e escrevendo, e dis-
tribuindo, os seus escritos- frutos 
das suas experiencias mais intensa-
mente sentidas, e mais vividamente 

elaboradas e refinadas-, entre seus 
familiares, amigos e alunos, disper-
sos em diversas localidades, sem 
saber o que iam dar, mas com fé no 
futuro da sua Cultura e do seu Povo.  
Como diz um poema seu: “Os tem-
pos alternam entre a fecundidade e 
a aridez, a seca domina a paisagem 
de alto a baixo, enterrando o cora-
ção no aguardo da primavera, vou 
enfrentando ventanias e geadas”.

A primavera da História 
ansiada pelo Wang Fuzhi demo-
rou a chegar, mas veio, dois sécu-
los depois, de início, timidamente, 
com a edição e a divulgação de 
alguns escritos seus, depois acele-
rada, com o Movimento dos letra-
dos pela Renovação Constitucional 
de 1898- entre eles Tan Sitong, um 
dos Seis Mártires Constituciona-
listas-, os quais, confrontando a 
toda poderosa imperatriz Cixi, não 
hesitaram em dar suas vidas, a fim 
de acordar o povo para a urgência 
de uma mudança no país. Inspirou 
os revolucionários, os quais, após 
muitas derrotas e perda de nume-
rosas vidas, em 1911 alcançaram 
uma vitória inicial, acabando com 
o regime imperial, e inaugurando, 
pela primeira vez no país, o regime 
republicano de governo. Inspirou o 
professor Yang Changj a transmi-
tir a vigorosa mensagem de Wang 
Fuzhi a seus alunos, dois dos quais 
eram os jovens Cai e Mao, então 
estudantes em busca de rumo para 

suas vidas, e que, entregando-se à 
Revolução, um perdeu a vida ainda 
jovem, e  o outro,  tornou-se um dos 
fundadores da China contemporâ-
nea. E o filósofo Xiong Shili, um dos 
mais originais e autênticos da China 
no sec. XX, até o fim de sua vida se 
considerou seu herdeiro espiritual. 
Inspirou também He Lin, outro filo-
sofo contemporâneo, que estudou 
no Ocidente e traduziu Hegel para 
o chinês, e que, em plena 2ª Guerra 
Mundial, foi quem  vislumbrou que 
fora Wang Fuzhi quem primeiro 
aplicara o método dialético aos 
fatos históricos. Temos ainda Wei 
Zhengtong, conceituado pensador 
e historiador do pensamento chi-
nês, que considera Wang Fuzhi um 
exemplo paradigmático da virtude 
de Persistência e firmeza na con-
duta diante da vida, entre todos os 
intelectuais na História da China, 
com que Erikson certamente con-
cordaria, com sua formulação  de 
Integridade x Desespero como a 
que melhor define a última etapa 
da vida humana.

Podemos começar a concluir, 
juntando-nos às observações de 
Julia Kristeva: a maneira como o 
confuciano enfrenta as adversida-
des da vida entre o Céu e a Terra, e 
a metamorfose do sofrimento pro-
movida pela Psicanálise, revelam a 
nossa humanidade em comum. E, 
tratando-se do humano, o que dura 
não é o duro, e sim o duradouro, 

e isso só acontece ao agir com fle-
xibilidade sem deixar de ser firme 
no propósito, porque sabe avançar 
e recuar, capaz de voltar às origens 
se necessário for, para ressurgir 
e renascer mais tarde, com força 
renovada, para os novos desafios, 
em outro tempo. E Jack Goody 
provou, pelos seus estudos trans-
continentais, que, de fato, muitas 
sociedades de diversas culturas, 
através do mundo, são capazes de 
renascer... 

Como prova viva e atual, 
temos ainda um contemporâneo 
nosso, Boris Cyrulnik-criador 
do conceito de Resiliência-, que  
conta, no seu livro autobiográfico, 
como teve que atravessar, ainda 
menino, pela tragédia do genocí-
dio de sua família e de seu povo, 
durante a Segunda Guerra Mun-
dial, na França invadida, e que ele 
só se salvou por ter adotado uma 
falsa identidade, de modo muito 
similar que Wang Fuzhi tivera que 
fazer, trezentos anos atrás, na China 
também invadida.  

Kant disse: viva sua vida 
como se cada ato seu tenha que se 
tornar a lei universal; Nietzsche: o 
eterno retorno; Freud: compulsão 
de repetição. E o povo: o mundo 
dá muitas voltas. Acredito que o 
povo, na sua sabedoria, quer dizer 
que as voltas podem ser tão amplas 
quanto a Natureza permitir no 
Universo, e que os pensadores não 

devem querer dizer muito diferente. 
No que diz à sua Cultura e ao seu 
Povo, penso que Wang Fuzhi, pela 
sua atitude e pelo seu pensamento, 
contribuiu para que as voltas da 
Roda da História fossem no sen-
tido do seu Renascimento, e os que 
vieram depois dele, inspirados por 
ele, seguiram adiante...

É urgente uma compreensão 
que esperamos possa transcender os 
limites individuais do espaco-tem-
po,pois só o pensamento efetiva-
mente vivo e vivificante-feito com  
esforço  em conjunto, e vivenciado 
com paixão-,  é capaz de se elevar, 
do nível meramente  particular de 
existir, para o nível mais universal 
e duradouro. A vida-obra de Wang 
Fuzhi constitui um bom exemplo.
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“Hoje eu sonhei um sonho 
medonho, desses que às vezes a 
gente sonha, baba na fronha, e se 
urina toda de sufocar.”  

 Sonhei que acorda, pegava 
o jornal matinal e lia em letras 
garrafais:

  Bem vindo ao novo normal: 
nada será como antes  

  Amedrontada, atirei o jor-
nal ao chão e, na ânsia de acreditar 
que se tratava de mais uma farsa 
jornalística, me informei em outros 
veículos para saber se, de fato, havia 
veracidade naquela notícia. Olhei 
pela janela, que não passava de um 
quadrado em que só conseguia avis-
tar Sergio Dourado, onde até ontem, 
se via o Redentor.  Pensei. Será que 
vão acabar com a natureza ? Não 
pode ser.  O ser humano não pode 
chegar à tamanha torpeza.  

 Ao mais tardar, saí pela Rua 
Nascimento Silva. Percebia, quando 
avistava alguns amigos aglomera-
dos, que a roda era muda e triste 
em volta da tela do celular. A lua, 
coitada, que estava não estava no 
programa do aplicativo, dava vol-
tas graciosas para disputar a atenção 
com a Apool.. 

 Ao chegar ao bar onde sem-
pre me reuni com os mais queridos 
amigos, que varávamos madruga-
das cantando samba e conversando, 
pergunto ao garçom:

-Cadê o pessoal? 
O garçom, tristemente, me 

informa: 
- Olha, até aquele tamborim 

está calado. O povo não vem mais 
não. E outra! Sua gente está apren-
dendo, humildemente, um batuque 
diferente. Cada um fica na sua casa 
e faz um encontro virtual. Dizem 
que é para mostrar evolução.”  

 De repente, acordei e ime-
diatamente fui saber o que estava 
por vir através das letras negras dos 
jornais. A alegria não poderia ser 
maior. Estampava-se na manchete 
JÁ PASSOU . Pela minha janela, 
pude ver cada um tomando a mão 
de cada irmão  pela cidade, sem 
medo de que a demonstração de 
afeto pudesse trazer alguma dor. 

 Já passou: podíamos ir à 
barra, na farra, no forró forrado, 
na praça Mauá, sei lá. 

 Era carnaval. Saí às ruas e 
me aproximei de uma bela figura 
mascarada. Interessada, perguntei.  
“Quem é você?” Ela me responde 
“adivinha, se gosta de mim.” Não 
havia como saber. Estavamos todos 
mascarados. Mas era carnaval! 

 . O padre tocava o sino. A 
noite chegou, virou uma criança, o 
samba um menino e a dor,  o medo 
pediram licença e se retiraram.  
Havia samba de sobra. Mas era car-
naval. Será que amanha tudo volta-
ria ao novo normal? Não sei. Prefiro 
deixar a festa acabar e o barco cor-
rer.  Quando o dia seguinte raiou, 
como o esperado, quarta-feira sem-
pre desce o pano.

 Acordei novamente, era só 
um belo sonho. Acordei com raiva 
de acordar. Poxa, estava tão bonita a 

festa! Fui pegar o jornal e li notícias 
que  afirmam, aumento do número 
de mortes, da fome, do fogo. Mas, 
o presidente explica que está tudo 
okay. Afinal, ele só anda dentro da 
lei.  

Um pouco mais, tarde, colo-
quei minha mascara para ir ao 
centro do rio de Janeiro e avistei 
um marinheiro que dizia em alto 
e bom tom, “Vem aí bom tempo”  
Não soube o que pensar. Será que 
esqueceram uma semente em algum 
canto do jardim?  

 Olha, não sei como, nem 
quando, mas, com todo o respeito 
ao queridíssimo Milton Nasci-
mento, nessa hora prefiro o Chico, 
precisamos acreditar mais que Vai 
passar , do que pensar que nada será 
como antes.  

 Não Sonho Mais (Chico Buarque)
  Nada Será como Antes (Milton 
Nascimento)
  Carta ao Tom-paródia (Chico 
Buarque)
  A Televisão (Chico Buarque)
  A Televisão (Chico Buarque)
  Já Passou (Chico Buarque)
  Sonho de Carnaval (Chico 
Buarque)
  Noite dos Mascarados (Chico 
Buarque)
  Bya Bya Brasil (Chico Buarque)
  Bom Tempo (Chico Buarque e 
Toquinho)
  Tanto Mar (Chico Buarque)
  Vai Passar (Chico Buarque)

MARINA YATSUDA FREDERICO

“HOJE EU SONHEI UM SONHO “HOJE EU SONHEI UM SONHO 
MEDONHO...MEDONHO...
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O projeto ELDFA- ESCOLA 
LIVRE DIREITO, FILOSOFIA E 
ARTE visa, em suma, a aproxima-
ção de acadêmicos, pesquisadores, 
artistas, por meio da promoção de 
diálogos, com vistas à populariza-
ção e à democratização do ensino 
de tais disciplinas, por meio de 
uma linguagem lúdica, e criativa, 
em especial por meio da produção 
de “lives”, “podcasts”, vídeo-aulas, 
buscando uma nova linguagem, 
além das palavras e da imagem. 
O projeto das lives contará sem-
pre com a participação de convi-
dados especiais, aproximando-se 
assim o mundo acadêmico do não 
acadêmico. Neste sentido, busca-
-se aproximar o direito da filoso-
fia e das artes, por meio de uma 
visão interdisciplinar, no sentido 
de uma proposta de uma teoria 
inclusiva do direito, com a inclu-
são do maior número possível de 
perspectivas no estudo do Direito, 
visando alcançar novas comunica-
ções, linguagens, devires, porvires. 
Visa-se a recuperação da ligação, 
na verdade indissolúvel, que existe 
entre direito-filosofia-arte, rom-
pida na modernidade, com o for-
malismo. A interdisciplinaridade e 
a ligação do Direito com a Filoso-
fia e arte faz parte de nossos estu-
dos e propostas teóricas e práticas 

desenvolvidas desde mestrado, 
posteriormente em sede de dou-
torado e docência, em pós-dou-
torado (EGS- European Graduate 
School) e objeto de nossos livros, 
de minha autoria e de Willis S. 
Guerra Filho publicados pela Edi-
tora Lumen Juris, “Teoria poética 
do direito” (Willis S. Guerra Filho e 
Paola Cantarini), “Teoria erótica do 
direito (e do humano)”, Antígona 
(fruto do doutorado em Filosofia 
do Direito – PUCSP - Paola Can-
tarini), e “Conhecimento imaginá-
rio do direito” (fruto do doutorado 
em filosofia na UFRJ, por Willis 
S. Guerra Filho). Trata-se de um 
projeto em desenvolvimento, em 
construção, um work in progress, 
in fieri, denominado “Unfinishe-
d∞poiesis - Underground Railroad 
Poiesis”, que visa a alcançar uma 
abordagem parresiasta, no sen-
tido de uma coragem da verdade, 
poética-erótica-humanizadora do 
Direito. -> por um Direito popular 
e democrático, includente. 

Postulamos por uma nova 
compreensão do Direito e da Filo-
sofia, poiéticos, poéticos, ligados 
às potências da vida, à produção, à 
criatividade, e não apenas à técnica, 
ligados a uma reprodução estéril do 
m e s m o , e m 
um c í r- culo 

vicioso. Uma abertura dos saberes 
própria ao ser aberto que somos. 
Desta forma, o pensar se torna uma 
atividade propriamente política, 
ressaltando-se o vínculo, portanto, 
entre filosofia e política. O pensa-
mento assim é conectado com a 
resistência ao pensar simplesmente 
conforme o senso comum, ou com 
os cânones ligados ao biopoder, 
possuindo uma função de des-
construção, sendo o filosofar, no 
entender de Nietzsche, uma prá-
tica poética. Buscamos, promover 
o questionamento e o pensamento 
crítico, como desterritorializante. 
Pretendemos vir a contribuir para 
o desenvolvimento de uma teoria/
prática sensível à criatividade e à 
reflexividade. 

Nossa proposta tem uma 
perspectiva de HUMANIZAÇÃO 
DO DIREITO através das Artes e 
da Filosofia, um Direito aberto aos 
demais saberes, fértil, ocorrendo a 
fertilização entre os saberes. Na 
esteira do denominado TEATRO 
FILOSÓFICO de Foucault, um 
espaço epistêmico e heterotópico 

de multiplicidade, relacionado não 
apenas a uma estética da existên-
cia (ou seja, de forma limitada aos 
conceitos de etopoética, cuidado de 
si, estética da existência, parresia, 
transformando a vida em obra de 
arte), mas a uma poética (produção, 
ação e resistência), mesmo porque 
a obra de Foucault é considerada 
por Deleuze, um de seus principais 
estudiosos e um dos maiores filó-
sofos da contemporaneidade, como 
poética. É uma tentativa de “abrir 
uma ferida na linguagem”, nas pala-
vras de Foucault, assim como Niet-
zsche foi responsável por abrir uma 
“ferida na linguagem filosófica ao 
“multiplicar os gestos filosóficos”, 
aproximando-se do que Foucault 
entende ser Filosofia, um traba-
lho múltiplo que modifica a nossa 
relação com a verdade e a forma de 
nos conduzir. A arte vincula-se ao 
atravessamento de devires, forças 
que criam resistências perante os 
dispositivos do biopoder. Trata-se 
de abrir-se a uma possibilidade de 
uma Filosofia prática, na esteira da 

crítica de Foucault, conjugando-se 
o que se ensina com o que se pra-
tica, transformando-se a Filosofia 
em uma prática, por meio de uma 
prática de si, transformando-se a 
vida em obra de arte.

Plataforma streamyard 
e Youtube – canal ELDFA - 
https://www.youtube.com/c/
E L D FA E S C O L A L I V R E D I -
R E I TOF I LO S OF IA E A RT E /
videos

AGENDA DAS LIVES 
CONFIRMADAS

Curadoria de Belmiro Patto, 
Urbano Nobre, coordenação de 
Paola Cantarini e Willis S. Guerra 
Filho

18.09.2020 – sexta- 18:00-
19:00 - Ronaldo Auad Moreira 
(Tema: Semiótica da arte), Alfredo 
Attie (Tema: Música e cinema, o 
Direito em movimento), Felipe 
Lion (Tema: A estetização do 
direito na era do hiperconsumo de 
massa, ou a experiência bilíngue 
como artista e procurador), Paulo 
Thomas Korte (Tema: A organiza-
ção do poder na família atual)

23.10.2020 – sexta- 18:00-
19:00 - Edna Raquel Hogemann 
(Tema: Direito com arte), Ordep 
Serra (Tema: 

Monumentos negros, patrimô-
nio cultural e direitos), Basi´llele 
(Tema: Ubuntu: estética africana 
e Direito para emancipação cós-
mica), Sandra Dias (Antígona)

13.11.2020 – sexta - 18:00-
19:00 - Marcio Pugliesi (Tema: 
Questões de estética e o Direito), 
Maria Cristina Vidotti, Marta 
Gama (Tema: Arte como máquina 
de guerra), Thiago Aguiar de Pádua 
(Tema: Os vínculos direito e litera-
tura entre o sonho de um homem 
ridículo de Dostoievski e o paraíso 
dos conceitos de Jhering)

26.11.2020 – quinta - 19:00-
20:00 - Belmiro Patto (Tema: 
Moluações no pensamento: música 
e direito) , Germano Schwartz 
(Tema: Direito e rock), Veyzon 
Muniz (Tema: Direito ao futuro – 
arte como hipótese do/no direito), 
Andre Karam Trindade (Tema: 
Cultua literária dos Direitos)

18.12.2020 – sexta - 18:00-
19:00 - Tercio Sampaio Ferraz Jr., 
Regis Frota, Ari Marcelo Solon 
(Tema: Hermenêutica radical)
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JOSÉ MUJICAJOSÉ MUJICA

 “TRIUNFAR NA VIDA NÃO É GANHAR, É SE  “TRIUNFAR NA VIDA NÃO É GANHAR, É SE 
LEVAN-LEVAN- TAR E COMEÇAR DE TAR E COMEÇAR DE NOVO”NOVO”
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Imagen / Protestas en Santiago de Chile, 2019. Fotografía de César Sanhueza S.
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Desatado el 18 de octubre, 
la respuesta del conjunto de fuer-
zas defensoras del status quo fue 
la natural: a una fuerte represión 
policial, que incluyó el despliegue 
de efectivos de FF.EE. al interior de 
las estaciones de metro, se agregó 
un fuerte despliegue moralizante 
en los medios de comunicación de 
masas criminalizando y tratando de 
deslegitimar la protesta social. Sin 
embargo, estos esfuerzos resultaron 
fútiles. En lugar de disminuir, las 
protestas aumentaron en masividad, 
número y radicalidad, pagando los 
costos de las malas decisiones del 
gobierno los manifestantes, y los 
trabajadores de Metro.

por Felipe Ramírez

Hay pocas dudas de que el 
proceso abierto el 18 de octubre del 
año 2019 ha sido inédito en nues-
tro país, dejando fuera de juego a 
la mayoría de las categorías y con-
ceptos que utilizamos normalmente 
para analizar la realidad y la historia 
de la lucha de clases en Chile.

R e v u e l t a ,  re v o lu c i ón , 

levantamiento, insurrección, varias 
han sido las palabras que han inten-
tado plantear el fondo de lo que ha 
azotado esta esquina de Sudamé-
rica haciendo saltar por los aires 
los tabúes, las líneas rojas, los lími-
tes y las barreras establecidas por 
la transición, y el “acuerdo social” 
establecido entre la Concertación y 
las fuerzas civil-militares que sus-
tentaron la dictadura.

En los días que iba a ocurrir 
un histórico plebiscito que permi-
tiría, con sus limitaciones y contra-
dicciones inherentes a todo proceso 
político de estas características, que 
por primera vez las fuerzas popula-
res sean protagonistas, o al menos 
parte activa de la elaboración de una 
Constitución en Chile, es bueno 
recordar un poco cómo llegamos a 
donde estamos, para vislumbrar por 
dónde podemos continuar.

18 de octubre: el día en que 
todo fue posible

Durante semanas -más bien 
meses- los estudiantes secundarios, 
en particular del Instituto Nacional, 

se habían enfrentado con Carabi-
neros en una lucha desigual y con 
altos niveles de violencia policial, en 
el marco de una movilización que 
buscaba recuperar las banderas de 
la defensa de la educación pública, 
en un último estertor de aquellas 
periódicas revueltas que se sucedían 
al menos desde el año 2001.

El escenario político del país 
no guardaba grandes sorpresas: 
una derecha a la defensiva que tra-
taba de sacar adelante un gobierno 
que se sentía permanentemente 
bajo asedio, una extrema derecha 
de raigambre proto-fascista/ultra-
conservadora que pretendía sobre-
pasar al Ejecutivo por el costado, 
una centroizquierda en proceso de 
reorganización tras la derrota de 
la Nueva Mayoría, y una izquierda 
dividida entre un PC que buscaba 
forjar un espacio de alianza propia, 
y un Frente Amplio en acelerado 
proceso de institucionalización -y 
de pérdida de capacidad de influen-
cia, y sustento político en las luchas 
de masas-.

En ese escenario nadie imagi-
naba que algo como lo que sucedió 
podría pasar. Al contrario, todas 
las miradas se concentraban en las 
futuras elecciones municipales y de 
gobernadores de 2020: la generación 
de alianzas y listas, la definición de 
candidatos, ahí estaban las priori-
dades. Incluso la lucha intermitente 
de los secundarios estaba afirmada 
más en la crítica a la represión que 
sufrían, que al levantamiento de una 
agenda o un petitorio concreto que 
articulara asambleas y demandas.

La chispa vendría de un lugar 
irónicamente insólito para una 
izquierda elitizada: el alza en 30 
pesos del transporte público en hora 
punta, y la respuesta de los secun-
darios mediante la evasión masiva 
del pago del pasaje en el Metro de 
Santiago. Retornaba la lucha econó-
mica en todo su esplendor mediante 
formas novedosas de lucha que no 
habían sido aplicadas en las décadas 
anteriores.

La respuesta del conjunto de 
fuerzas defensoras del status quo fue 

la natural: a una fuerte represión 
policial, que incluyó el despliegue 
de efectivos de FF.EE. al interior de 
las estaciones de metro, se agregó 
un fuerte despliegue moralizante 
en los medios de comunicación de 
masas criminalizando y tratando de 
deslegitimar la protesta social. Sin 
embargo, estos esfuerzos resultaron 
fútiles. En lugar de disminuir, las 
protestas aumentaron en masividad, 
número y radicalidad, pagando los 
costos de las malas decisiones del 
gobierno los manifestantes, y los 
trabajadores de Metro.

Tal como lo comenté en una 
columna en la edición digital de 
ROSA[1], el 18 de octubre, a pesar 
de la violencia desatada durante el 
día, el cierre del metro y la obli-
gada caminata que debimos rea-
lizar miles de trabajadores en el 
centro de Santiago hacia nuestros 
hogares, la sensación general no fue 
de rabia contra los manifestantes, 
sino contra el gobierno, incapaz de 
derogar un alza que se interpretó 
como un atentado a la estabilidad de 
las familias trabajadoras. También 

contra Carabineros, asumida como 
una fuerza policial deslegitimada 
por los graves casos de corrupción, 
por la realización de montajes, y en 
proceso de descomposición interna, 
con claros indicios de insubordina-
ción y quiebre de la línea de mando.

Los días siguientes verían 
derrumbarse muchas de las ilusio-
nes liberales que sustentaban la idea 
de una democracia que podía estar 
eternamente ajena a los vaivenes 
de la lucha de clases. A la creciente 
protesta de masas, que dirigió su 
rabia contra bancos, grandes tien-
das, supermercados, automotoras, 
aseguradoras y estaciones de metro; 
el Estado, la derecha y sus intelec-
tuales respondieron doblando la 
apuesta decretando el Estado de 
Emergencia en diferentes regio-
nes, desplegando a las FF.AA. para 
“restaurar el orden”, y calificando al 
conjunto de fuerzas sociales movili-
zadas, mayoritariamente del amplio 
espectro de sectores populares, 
como “delincuentes que no respe-
tan nada”.

LA REVUELTA DE OCTUBRE Y  DESPUÉS:  LA REVUELTA DE OCTUBRE Y  DESPUÉS:  
ITINERARIO DE UN CAMBIO ITINERARIO DE UN CAMBIO 

INCONCLUSOINCONCLUSO
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Este nuevo escenario permi-
tió un salto importante en la discu-
sión política: del alza del transporte 
rápidamente se pasó a cuestionar 
el conjunto del modelo económico 
legado por la transición pactada, 
orientación cristalizada en la con-
signa “no son 30 pesos, son 30 años”, 
que criticaba no sólo al gobierno de 
Sebastián Piñera, sino también a la 
labor realizada por la Concertación. 
Se instaló una “agenda social” que 
englobó demandas previsionales, de 
salud, educación, de trabajo entre 
otras áreas de la vida, permitiendo 
además que un referente como 
“Unidad Social” -formado por sin-
dicatos y organizaciones sociales 
de base- se instalara como vocería 
formal de una movilización absolu-
tamente inorgánica.

Mientras los muertos y las 
acusaciones de abusos a los DD.HH. 
por parte sobre todo de Carabineros 
se acumulaban, el gobierno estable-
ció una retórica donde calificó que 
el país se encontraba “en guerra” 
con un “enemigo poderoso”, impul-
sando una polarización que permi-
tió sentar las bases de un amplísimo 
bloque crítico. Este, además de las 
grandes protestas en la “Plaza Dig-
nidad” (como se denominó el sector 
de la estación Baquedano), contó 
con inéditos esfuerzos movilizato-
rios en lugares de sectores acomo-
dados: Plaza Ñuñoa, Plaza Pedro 

de Valdivia, Avenida Colón en Las 
Condes fueron testigos de cace-
rolazos, cortes de calle y protestas 
como nunca, llegándose al extremo 
de realizarse marchas apoyando 
las demandas sociales en un lugar 
como Vitacura. Incluso el mismo 
general Javier Iturriaga del Campo, 
quien ostentaba el mando del Ejér-
cito en la Región Metropolitana el 
21 de octubre, se desmarcó públi-
camente de las palabras del Presi-
dente asegurando que él “no estaba 
en guerra con nadie”. Vale decir que 
nunca volvió a ejercer una vocería 
pública mientras duró el Estado 
de Emergencia, levantado el 27 de 
octubre.

La presión en las calles se vol-
vía insoportable para el gobierno, 
que debió enfrentar el 25 de octu-
bre una gigantesca concentración en 
Santiago que reunió a más de mil-
lón y medio de personas en Plaza 
Dignidad demandando el retorno 
de los militares a sus cuarteles, y la 
convocatoria a una Asamblea Cons-
tituyente. A esas alturas la necesi-
dad de cambiar la Constitución de 
1980, legada por la dictadura, era un 
objetivo más que legitimado, por lo 
que el gobierno intentó por todos 
los medios resquebrajar el campo 
crítico. Radicalizó su discurso sobre 
la delincuencia violentista, impulsó 
una agenda criminalizadora de 
la protesta social, presentó una 

“agenda social” que profundizaba 
el rol subsidiario del Estado, e hizo 
la vista gorda ante los abusos a los 
DD.HH., en un esfuerzo por ame-
drentar a los movilizados, tal como 
analicé en Rosa previamente[2].

Así fue como llegamos a otro 
importante punto de inflexión: qui-
zás las 72 horas más importantes de 
esta etapa, aquellos días que fueron 
entre el 12 de noviembre con la 
Huelga General convocada por el 
Bloque Sindical de Unidad Social, 
y el 15 de noviembre, cuando en 
el Parlamento diferentes partidos, 
que representaban casi todo el arco 
político con representación en el 
Congreso, firmaron un “Acuerdo 
por la paz” que buscó generar un 
itinerario constituyente. Si en la 
primera fecha fueron los sindica-
tos los que marcaron la pauta, en el 
segundo fueron los partidos quie-
nes tomaron la batuta. Sin embargo, 
ni unos ni otros fueron capaces de 
trasladar al acuerdo la nueva corre-
lación de fuerzas existente, quizás 
porque ninguno tenía la mínima 
claridad respecto a preguntas clave 
como qué tipo de Constitución que-
remos, cómo se genera y desarrolla 
una Asamblea Constituyente, etc. 
Nuevamente regalamos la iniciativa 
al adversario[3].

 

La resaca del acuerdo: La 
lucha por el apruebo y la disgrega-
ción de la izquierda

El despertar del 16 de noviem-
bre fue de dulce y agraz. Aunque 
muchos quedaron satisfechos por 
la existencia de un compromiso que 
permitiría en un plebiscito termi-
nar con la Constitución de Jaime 
Guzmán y Pinochet, otros tantos 
se enfurecieron por las condicio-
nes acordadas con los partidos de la 
derecha. Las consecuencias fueron 
graves y han sido difícilmente pro-
cesadas por la izquierda: el bloque 
crítico se disgregó ante las desave-
nencias, sus partidos se quebraron, 
la legitimidad que tenía Unidad 
Social como referente unitario se vio 
dañada, debilitándose notablemente 
su capacidad de convocatoria a nivel 
nacional, y de una u otra manera el 
eje se desplazó de la lucha callejera 
y la movilización social, a la disputa 
parlamentaria por las condiciones 
del proceso constituyente.

Muchos resintieron la pér-
dida de protagonismo de los secto-
res populares y abandonaron poco 
a poco las calles, desgastados por 
semanas de durísima represión, y 
muchísimos mutilados o asesinados 
por la policía. Un sector no despre-
ciable continuó -hasta mediados de 
marzo, cuando el reciente estado de 
excepción lo impidió- con el ritual 

de reclamar Plaza Dignidad como 
espacio de protesta, sobre todo los 
viernes cuando miles se reunían 
periódicamente a mantener la llama 
de la revuelta viva. Hay confianzas 
que se quebraron, ilusiones que 
se desvanecieron, abriéndose una 
herida difícil de subsanar en el corto 
plazo entre el activo social movili-
zado desde el 18 de octubre, y los 
partidos y organizaciones que en 
teoría los representan en las insti-
tuciones del Estado.

A pesar de que el calenda-
rio avanzó rápidamente hacia las 
vacaciones, fueron los estudiantes 
secundarios quienes de manera 
más resuelta intentaron volver a 
poner sobre la mesa las demandas 
de la agenda social en su moviliza-
ción contra la PSU. Aprovechando 
un inexplicable error por parte del 
MINEDUC -la decisión de acabar 
con esta prueba como mecanismo 
de acceso a la Universidad ya estaba 
tomada- reinstalaron la crítica a 
una educación que sigue contando 
con un importante sesgo de clase 
a la hora de dirimir qué tipo de 
educación recibirá cada persona 
dependiendo de sus condiciones 
socioeconómicas.

Si bien el proceso de entrada 
a la Educación Superior se realizó 
de todas maneras, los secundarios 
d e m o s t r a r o n 

ímpetu y valentía, aún cuando 
hubiera falta de un mayor arraigo de 
masas, y claridad programática res-
pecto a las demandas del sector, lo 
que continúa hasta este minuto. El 
contraste con Unidad Social -prác-
ticamente desaparecida del mapa y 
consumida por disputas internas- y 
con los sindicatos en particular, es 
grande. A pesar de no existir nin-
guna respuesta a la agenda social 
planteada en un inicio, las organiza-
ciones de masas de los trabajadores 
por definición no han podido recu-
perar la fuerza que ostentaron antes 
del acuerdo de noviembre.

La otra expresión de masas 
que revitalizó las movilizaciones al 
retorno de las vacaciones de verano 
fue el feminismo, con una inusitada 
mas no inesperada demostración de 
fuerza y masividad el pasado 8 de 
marzo, con alrededor de un millón 
de mujeres repletando el sector de 
la Alameda en Santiago. Si alguien 
tenía dudas con respecto a la fuerza 
del feminismo, en toda su plurali-
dad, aquella jornada dejó en claro 
que la desigualdad de género, la 
violencia machista y los privilegios 
propios del patriarcado tienen en 
frente a un enemigo formidable, 
que cada día se hace más fuerte y 
decidido.

El telón de fondo de estas 
masivas pero sectoriales expresiones 
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de lucha estuvo marcado por la 
fecha original del plebiscito cons-
titucional, el 26 de abril. La varie-
dad de comandos por el Apruebo 
formados hasta esta edición -al 
menos dos con expresión nacional- 
demuestran que la dispersión de la 
izquierda y del bloque social crítico 
continúan sin mucho remedio. Tal 
vez, la postergación del plebiscito 
para octubre -producto de la pan-
demia-, pueda mover algo las fichas 
hacia la unidad.

A meses del estallido social, lo 
cierto es que es poco lo que hemos 
ganado hasta el momento, aunque 
estamos todavía a la expectativa de 
lo que pueda suceder en el primero 
de los dos plebiscitos que se debe-
rán realizar para tener una nueva 
Carga Magna. Lo que si tenemos 
son más muertos por la represión, 
más mutilados, y más leyes repre-
sivas que intentan a la desesperada 
frenar un proceso que avanza inexo-
rable, independiente de las tensio-
nes que lo golpean. Todo aquello no 
ha mejorado un ápice desde el ini-
cio de la Pandemia, sino que se ven 
signos de empeoramiento. El desa-
fío abierto es cómo enfrentamos el 
proceso constituyente mientras a 
la par enfrentamos la crisis econó-
mica en ciernes que se gesta a nivel 
global por la expansión del coro-
navirus. ¿Pagaremos nuevamente 
los trabajadores la crisis? ¿Seremos 

capaces de elaborar una Constitu-
ción que supere el Estado subsi-
diario y articule un nuevo modelo 
económico? Hay muchos debates 
que dar, muchas interrogantes que 
responder, muchas luchas que dar 
aún. Adelante.

[1]  “EVASIÓN EN EL 
METRO ¡ES LA LUCHA DE CLA-
SES, ESTÚPIDO!”, 19 de octubre, 
por Felipe Ramírez, Revista Rosa.

[2] “TERMINAR CON LA 
CONSTITUCIÓN DE 1980: EL 
DESAFÍO DE IR MÁS ALLÁ DE 
LA REVUELTA”, 08 de noviembre, 
por Felipe Ramírez, Revista Rosa.

[3] “LA IZQUIERDA TRAS 
EL ACUERDO: RECUPERAR LA 
INICIATIVA, DUPLICAR EL TRA-
BAJO”, 18 de noviembre, por Felipe 
Ramírez, Revista Rosa.

Felipe Ramírez es periodista 
y presidente de la Asociación de 
Funcionarios de la Universidad de 
Chile, servicios centrales. Integrante 
del Frente Amplio.
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Algumas reflexões sobre o 
estado de esceção: autoridade e 
teologia-política da modernidade

resumo: o presente artigo 
procura esclarecer o debate a res-
peito do estado de exceção no 
Brasil. Recentemente, diversos aca-
dêmicos vêm discutindo este tema 
mas sem tomar o devido cuidado 
com a origem do termo: a teologia. 
Tal situação pode encaminhar para 
uma compreensão enganosa do que 
a expressão significa. Além disso, há 
impressão de um emprego vago e 
politizado do termo. Neste artigo, eu 
apre-sentarei, de forma resumida, 
a referida ideia em Carl Schmitt 
e em Walter Benjamin. Como eu 
tenho estado próximo ao trabalho 
de Benjamin, o método empregado 
pode ser chamado de não-sistê-
mico e próximo ao utilizado nas 
críticas literárias. Por fim, o estudo 
pretende mostrar que deveríamos 
debater não se nos encontramos em 
um estado de exceção, mas qual é o 
papel da autoridade.

palavras chaves: estado de 
exceção; autoridade; teologia polí-
tica; decisão; literatura 

Considerations on the State of 
Exception: authority and political-
-theology in the modernity 

abstract: this paper aims to 
shed some lights in the debate of 
state of exception in Brazil. Recently, 
many scholars have been debating it 
without making a necessary inves-
tigation to the sources of the state 
of exception: theology. This state of 
affairs take to a wrongly underst-
danting about what the exception 
means. Further, the expression has 
turned to a vague political expres-
sion. In the paper, I will introduce 
the notion of state of expression 
in Carl Schmitt and Walter Benja-
min, roughly. As I have been close 
to Benjamin’s work, the method 
which I will address my study may 
be regarded as a non-systemical and 
related to literary critic. Last but not 
least, I seek to introduce that the 
issue that we should be talk-ing in 
not about state of exception, but on 
authority.

key words: state of exception; 
authoriy; political theology; deci-
sion; literature
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Do you hear the con-
ventions that are left in?Here 
- the language - is no longer 
- purified of the flourishes - 
but the flourishes - isof the 
appearance - of their subjec-
tive - domination - the appe-
arance - of art is thrown off  
- at last - art always throw off 
the appearance of art.

Thomas Mann
Doctor Faustus

Naturalmente, 
o vernáculo 
tragédia não 
é  r e s t r i t o 
apenas a essa 

condição, pois se trata de uma 
palavra que não possui um sentido 
único e, na verdade, temos o conhe-
cimento de que seu significado se 
perdeu devido ao processo de tra-
dução e ao emprego inflacionado 
nos mais diferentes contextos ao 
longo da história. A nossa referên-
cia histórica sobre tragédia é a obra 
de Homero, mas, com o passar do 
tempo, deixou de significar exclusi-
vamente um gênero literário/teatral.

Recentemente, em decor-
rência de decisões proferidas no 
processo internacionalmente 
conhecido como “Lava-Jato”, alguns 
advogados-professores passaram a 
afirmar que vivemos em um “estado 
de exceção”. Devo salientar que 

jamais defendi e nunca argumen-
tarei a favor das medidas e deci-
sões proferidas durante o processo, 
tanto na primeira ou segunda ins-
tâncias quanto no Supremo Tribu-
nal Federal. No entanto, é chocante 
o indevido emprego da expressão 
“estado de exceção”. Mencionar uma 
expressão exaustivamente estudada 
na Europa há séculos não faz nin-
guém parecer inteligente. Porém, 
no Brasil, devido a circunstâncias 
culturais, alguns têm a audácia de 
a repetir e repetir, a todo momento, 
sem zelo algum.

Neste texto, tentarei escla-
recer alguns aspectos do que seria 
“estado de exceção”, pois não é pos-
sível esgotar o assunto em um único 
artigo. Peço licença e paciência ao 
leitor pois, por causa disso, às vezes 
terei que ser genérico, cabendo ao 
interessado ir em busca de aprofun-
damento. Pretendo, ainda, apontar 
que o debate no contexto político-fi-
losófico que ocorre no Brasil é a res-
peito da questão da autoridade. Em 
outras palavras, nossa cultura pouco 
debateu o significado de autoridade, 
permanecendo o seu sentido domi-
nado por certo dogmatismo, situa-
ção contrária à da cultura judaica. 

1. A “condição”

“Der Mythos löst das 
Sein nicht ins

Gewordensein auf, 

sondern verleiht ihm Tiefe, 
Bedeutung und Farbe. Der 
Forscher aber, der durch die

mythischen Bilder 
hindurch den Stufen des 
Gewrodenseins nachgeht, 
läuft Gefahr, sich in den 
anfangslosen

Abgründen der Geschi-
chte zu verlieren”

Jan Assmann, 
Thomas Mann und 

Äg ypten.  Mythos  und 
Monotheismus in  den 
Josephsromanen

Em um de seus mais reconhe-
cidos e estudados livros, “Politische 
Theologie - Vier Kapitel zur Lehre 
von der Souveränität”, o jurista 
alemão Carl Schmitt relaciona o 
poder de fazer ou criar a exceção 
(Ausnahmezustand) com o signi-
ficado de soberano (Souverän). É 
importante sublinhar que o debate 
não se origina a partir da publicação 
desta obra. No contexto europeu-
-judaico, é um assunto tão antigo 
quanto o termo soberano. Schmitt, 
assim como Martin Heidegger, de 
forma enigmática, se filiou ao par-
tido nazista nos anos 30. Escreveu, 
entre outros, os livros “Der Führer 
schützt das Recht”, em 1934, e “Die 
deutsche Rechtswissenchaft im 
Kampf gegen den jüdischen Geist”, 
em 1936. Foi também um profundo 
estudioso de teologia e de política. 

Jacques Derrida afirma que, para o 
jurista, apenas por meio do estudo 
da teologia é possível compreender 
o direito. Schmitt foi um católico 
fervoroso até romper com a Igreja 
em razão de não autorizarem o seu 
divórcio em meados dos anos 20. 
No entanto, sua obra é caracteri-
zada por sempre associar institutos 
e conceitos com um suposto corre-
lato religioso. Em Politische Theo-
logie, também sustenta que todas as 
instituições tais como as conhece-
mos não são outra coisa senão uma 
extensão de algum conceito oriundo 
da religião, a exemplo do conceito 
de jurisprudência, que não seria 
outra coisa senão uma reorganiza-
ção da ideia de milagre.

Entretanto, o que pretendo 
enfatizar é que a expressão Aus-
nahmezustand apresenta um difícil 
grau de tradução, e sua transposi-
ção para ou português (“estado de 
exceção”) ou inglês (“state of emer-
gency”) não atinge a totalidade do 
sentido em alemão. Para colocar de 
forma mais clara, Ausnahmezistand 
tem um sentido muito mais amplo 
e complexo para a cultura germâ-
nica do que para nós, ou a quem foi 
demandado traduzir o substantivo 
tedesco.

Ausnahmezustand provém 
de uma classe de palavras alemãs 
denominadas palavras complexas, 
pois é uma junção de palavras. Aus-
nahmen, que ao 

pé da letra significa exceção, em si, 
é constituída pela preposição aus, 
que neste contexto funciona como 
prefixo, e o verbo nahmen. Aus per-
tence ao grupo de preposições que, 
após o seu emprego, pede a utiliza-
ção de um verbo dativo - ou seja, 
haverá um sentido dinâmico na sen-
tença. No entanto, ao ser utilizada 
como prefixo, aus geralmente indica 
que a palavra possuirá um sentido 
associado a algo que “vem de”. É 
impossível descrever um significado 
fixo para aus como prefixo. 

O verbo nahmen, isolada-
mente, possui o sentido de levar, 
utilizar ou receber. Como já per-
cebido, seria impossível inferir que 
Ausnahmen poderia ser traduzido 
como exceção ou “emergency”. Já o 
substantivo Zustand significa, em 
linhas gerais, condição ou situação. 
Assim, Ausnahmezustand poderia 
ser literalmente traduzido como 
condição de exceção ou situação 
de exceção.   

Na primeira sentença de Poli-
tische Theologie, Schmitt declara 
que o soberano “é quem sobre uma 
situação de exceção decide” (minha 
tradução). Apesar da simplicidade 
das palavras escolhidas em alemão, 
e também por estas serem poucas, 
a tradução é extremamente com-
plexa. No original, ele elaborou a 
frase da seguinte forma: “Souverän 
ist, wer über den Ausnahmezustand 
entscheidet” (Schmitt, 2009, p1)1. 
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Devemos nos focar, em especial, 
na preposição über. Em alemão, é 
empregada para designar um sujeito 
ou objeto que está exatamente sobre 
algo, mas não o toca, ou quando 
falamos sobre algo. O soberano, 
portanto, estaria acima da situação 
em que declararia uma exceção ou, 
mesmo se tentarmos apanhar lite-
ralmente esta definição, poderíamos 
entender que é aquele que decide 
na condição de exceção, apesar de 
não ser apanhado por ela. Entre-
tanto, não é isso que Schmitt pre-
tendia transmitir, e por essa razão 
não podemos permanecer apenas 
na literalidade das expressões. 
Enfatizo que até os alemães têm 
dificuldade em capturar o sentido 
da frase, simples em sua aparência. 
A ambiguidade da frase consiste 
em: ou o soberano é aquele quem 
poderia decidir sobre uma condição 
excepcional, ou seria quem, dadas 
as condições de exceção, poderia 
proferir uma decisão. Aqui faço 
um detour. Heiddger costumava 
dizer que quando falamos sobre 
algo (über etwas) já não mais pos-
suímos a compreensão a respeito 
do assunto, pois estaríamos sobre 
(über) ele ou acima dele.

Para darmos um passo 
adiante neste assunto, introduzo 
um brilhante artigo publicado por 
Samuel Weber (Weber, 1992, pp. 
5-18)2  em 1992, em que explica a 
relação entre a leitura de soberania 

para Schmitt e como Walter Benja-
min se inspirou nela para escrever 
Urprung des deutschen Trauers-
piels (Benjamin, 1993, pp.78-118) 
3. Benjamin endereçou uma corres-
pondência a Schmitt na época da 
publicação de Trauerspiels, confi-
denciando-lhe como sua forma 
de compreender a história foi de 
fundamental importância para a 
elaboração do livro. Em termos 
mais claros, não se pode assimilar 
exceção ou soberania sem conside-
rar a percepção de Schmitt sobre o 
mundo.

Como enfatizado por Weber, 
Benjamin é atraído especialmente 
pelo modo como a figura do sobe-
rano teria se tornado central no tea-
tro barroco alemão durante o século 
XVII ou, parafraseando o sociólogo, 
o cerne do Trauerspiel é a represen-
tação histórica de sua época, que 
apenas poderia ser assimilada por 
meio do soberano e daqueles que 
o cercam. Nesta quadra, a figura de 
quem pode decidir “sobre a exce-
ção” em casos extremos se destaca 
como central, pois para Benjamin 
a exceção é a única forma de con-
firmar a regra: esta seria a normali-
dade, rotina que não desperta nada, 
enquanto a exceção seria quase uma 
forma de despertar e de reconhecer 
a ansiedade provocada pela regra. 

Ausnahmenzustand seria, 
portanto, uma situação positiva! Ao 
contrário das platitudes proferidas 

p o r 

alguns juristas no Brasil, o “estado 
de exceção” jamais poderia ser 
tomado por um espírito negativo. 
A partir disso, temos uma noção do 
por que Ausnahmenzustand é de 
maneira corriqueira traduzida para 
o inglês como “state of emergency”: 
por ausência de correlação. É uma 
situação de emergência, como a 
eminência de uma guerra civil 
(que seria a pior das circunstâncias 
para um Estado, segundo Schmitt). 
Para tentar reduzir a ambiguidade 
da frase: o soberano é quem pode-
ria declarar a guerra civil, ou em tal 
situação (Zustand) - numa condição 
excepcional, portanto - é aquele que 
pode tomar as decisões.

 No artigo, Weber analisa 
também a dificuldade em traduzir 
zustand (Weber, 1992, p.5-18)4. O 
autor relembra que, para Schmitt, 
Ausnahmenzustand é um conceito 
“limítrofe” (Grenzbegriff) (Schmitt, 
2009, p.11)5. Ao contrário do que 
as minhas reflexões sugerem, um 
Grenzbegriff não possuiria ambi-
guidades, porém, Schmitt não con-
segue, em minha modesta opinião, 
oferecer um fundamento razoável 
para provar que Ausnahmezus-
tand consiste em uma palavra com 
conotação quase que precisa. No 
segundo parágrafo de seu clássico 
livro, assevera que um Grenzbegriff 
pertence à esfera exterior (äusser-
ten Sphäre), ou seja, não haveria 

nenhuma outra expressão que o 
modularia. Kant, de forma pouco 
didática, afirma que um Grenzbe-
griff consiste na coisa em si mesma. 
Grenze também significa fronteira, 
logo um Grenzbegriff impede que 
o intérprete e o tradutor procurem 
um significado além daquele que foi 
dado.

 No entanto, Ausnahmen-
zustand não se encaixa no conceito 
de Grenzbegriff. Em um estado de 
exceção, de acordo com Schmitt, 
nem toda exceção representa uma 
ameaça ou uma violação às normas. 
Lembremos que Robert Alex, idola-
trado no Brasil, afirma que a exce-
ção pode ser introduzida em casos 
específicos, devido ao caráter prima 
facie que têm as regras. Ainda, para 
Schmitt, o soberano deve declarar 
que o “estado de exceção” está em 
curso, e que o estado de direito 
estaria suspenso até que o “estado 
de exceção” seja encerrado.

 Ao longo do “estado de 
exceção”, o Estado (neste caso o 
soberano) suspende as leis (Gesetz) 
com base no direito da autopreser-
vação (Schmitt, 2009, p. 11)6. Zus-
tand poderia ser compreendido 
como um “status”  (Weber, 1992, 
pp.5-18)7.

 O que deverá surpreender os 
leitores é que “exceção”, de maneira 
alguma, deverá ser encarada como 
um estado negativo, tanto juridica-
mente quanto filosoficamente. Se 

alimentarmos o nosso imaginário 
repetindo que viver sob os auspícios 
de um estado de exceção é relativo 
a viver em condição semelhante a 
uma ditadura, teríamos que repen-
sar qual meio jurídico substituiria 
a figura de quem seria constitucio-
nalmente autorizado a declarar o 
estado de emergência ou de sítio, 
por exemplo. 

 A reflexão, ainda no plano 
constitucional, nos direciona a des-
cobrir e evidencia que o povo não 
é soberano, e tampouco possui os 
meios para exercer o poder. Não 
está formalmente reservado a ele 
os meios de decidir o que é exce-
ção. Trata-se de mais um indício de 
que a forma de representação não é 
outra coisa senão preservar a ordem 
das coisas como se elas fossem 
naturais. O elo entre eleitor e eleito 
é tão frágil quanto uma atividade 
telepática. Além disso, o eleito pos-
sui outras funções, entre elas a de 
proteger e guardar as instituições. 
Ademais, o judiciário e o exército, 
que não possui vínculo algum com 
o povo, podem desobrigar os eleitos 
a não atenderem a suposta sobera-
nia do povo. 

 O soberano, reflete Schmitt, 
deveria ser quem decide pelo fim do 
“estado de exceção”, por “remover” 
(beseitigt) a condição de exceção  
(Schmitt, 2009, p.11-15)8. Walter 
Benjamin crê que a situação e a 
função do soberano são opostas ao 
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que Schmitt escreve. Ao investigar 
a influência do pensamento barroco 
alemão na matéria da soberania, 
suspeita que se trata de uma relação 
entre transcendência e imanência 
(Ben-jamin, 1993, pp.78-110)9. De 
acordo com as suas investigações, 
um novo pensamento sobre sobe-
rania emergiu durante o século 
XVII (Kantorowicz, 1992, p.27-
31)10. Tal ideia seria o resultado da 
convergência entre as doutrinas 
constitucionais e a figura do tirano, 
ambas provenientes do pensamento 
medieval. O tirano em questão seria 
o usurpador do poder abandonado 
pela igreja. Lançado à sorte e à 
casuística, a teoria do tirano pode 
ser incluída como uma espécie de 
gênese do moderno pensamento 
do “estado de exceção”, uma vez 
que, para o pensamento barroco, 
uma das mais relevantes funções 
do príncipe seria a reversão do 
“estado de exceção” (Benjamin, 
1993, pp.78-110).

A figura do monarca ou dita-
dor indicado para ocupar o cargo 
durante o “estado de exceção” obti-
nha amplos poderes para encerrar 
a situação de exceção e, conse-
quentemente, restaurar a situação 
prévia. A responsabilidade recai-
ria em quem apontasse o príncipe 
para tais circunstâncias, pois deve-
ria ser analisado não unicamente 
as suas habilidades para reger ao 
longo da emergência, mas o seu 

compromisso em restaurar o con-
texto anterior.

O entendimento sobre a 
necessidade de regular o “estado de 
exceção”, no período barroco, espe-
cialmente no barroco-alemão, deve-
-se à influência do protestantismo 
e ao desaparecimento da noção de 
escatologia. Benjamin afirma que o 
barroco desconhecia a escatologia 
(Benjamin, 1993, pp.78-110). A per-
sonalidade barroca não pôde apren-
der e tampouco desenvolver um 
mecanismo que instruiria a mente 
a pensar de uma forma holística em 
relação aos eventos mundanos. Pelo 
contrário, o indivíduo barroco vive 
a experimentar a sensação da proxi-
midade da morte (Benjamin, 1993, 
pp.78-110)11. A ansiedade (Angst) 
que aflora no sujeito barroco leva-o 
a formular soluções drásticas, com o 
fito de reduzir o tempo e as distân-
cias. Nesse sentido, o encurtamento 
entre transcendência e imanência 
é precioso ao barroco e às suas 
doutrinas.

 Além das emergências pres-
critas em leis que coincidem com 
certo entendimento do que seria um 
estado de exceção, o imponderável 
que caracteriza determinados fatos 
também surge. Não é repetitivo 
relembrar que o sistema jurídico e 
a sua constituição são projetados 
como um modelo ideal, no qual 
se retrata um mundo organizado, 
e, caso se respeite os processos da 

forma prescrita, essa conjuntura nos 
proporcionaria a passagem a um 
reino previamente imaginado. É de 
certo exagero mencionar o impon-
derável, em virtude de casuísmos e 
anúncios que podem ser percebi-
dos, mas nem sempre as suas conse-
quências. Ou a maioria imaginaria 
os trilhões doados aos bancos pelo 
governo norte-americano após a 
crise de 2008? Observamos perple-
xos que o povo americano (We the 
People) não pôde evitar esta ação.

Fora a recorrente atualidade 
de Ferndinand Lassalle, deve-
mos nos acautelar das retóricas de 

militantes. Embora a retórica seja a 
mais eficiente maneira de se expor, 
seu uso não está imune a manipula-
ções, a equívocos ou a pensamentos 
rasos. Há uma tendência em acre-
ditarmos em nossos interlocutores, 
particularmente, quando se apre-
sentam como professores e profe-
rem discurso abarrotado de clichês 
políticos. Temo eu que a figura do 
estado de exceção torne-se mais um 
destes clichês, que enjoam e provo-
cam ansiedade naqueles que pos-
suem desassossego com o resultado 
do uso equivocado de um termo. A 
disseminação de uma inexatidão 

pode ser dispendiosa.
É presumível que quem 

afirma que estamos em um estado 
de exceção por causa das decisões 
do judiciário desconheça a feno-
menologia da exceção. Podemos 
assumir que o erro deles se deve por 
desconhecerem outro idioma, e por 
se encantarem com a expressão, que 
na nossa língua mãe, poderia soar 
como uma circunstância crítica. No 
tópico a seguir, lançarei algumas 
luzes no que podemos chamar de 
fenomenologia da exceção, o qual 
se conecta de forma direta à uma 
decisão (Kairos) (Bennington, 2016, 
pp.102-51)12. Para Schmitt, como 
veremos, a declaração do estado de 
emergência se relaciona com o con-
ceito de amigo/inimigo (Freund/
Feind), o qual consistiria em um 
conceito de política (Schmitt, 2015, 
pp.20-77)13.

2. Exceção

The  frequent result, 
said Austerlitz, of resorting 
to measures of fortifications 
marked in general by a ten-
dency towards paranoid ela-
boration was that you drew 
atten-tion to your weakest 
point, pratically inviting your 
enemy to attck it…

W.G. Sebald
Austerlitz

Seria mais apropriado inves-
tigar e introduzir ao público o que 
significa “exceção”, e que o ato de 
decidir sobre uma exceção está 
conectado com um momento 
(embora pouco saibamos o que vem 
a significar o termo “momento”). 
Poderíamos afirmar que a nossa 
excitação em unicamente constatar 
que vivemos em um estado de exce-
ção, apesar da considerável dose 
de insipiência, é por conferirmos 
crédito ao que conhecemos como 
“cultura ocidental” ou “sociedade do 
Oeste”. Faço tal reflexão baseado no 
costume de nos concentrarmos no 
princípio e no fim, abandonando 
o meio ou pensamento a respeito 
do meio. Mesmo sendo comum a 
locução meio-fim, centramo-nos no 
início-fim, permanecendo o meio 
destinado aos procedimentos. No 
entanto, tais procedimentos e regras 
do jogo, usualmente, são estabeleci-
das no princípio. 

A desconexão habitualmente 
acontece no meio, e a partir deste 
instante as distorções fazem-se a 
regra. Outrossim, o fim é indefinido 
e obscuro. Não existe outra maneira 
de se perceber o fim senão através 
do meio. O fim deve ser associado à 
escatologia. Esse rege o meio e não 
o ponto de partida. No entanto, ele 
segue distante inclusive de uma 
representação. Devemos acrescen-
tar que diversas vezes acreditamos 
termos alcançado o fim, quando 
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na verdade ainda estamos no meio. 
O fim é matreiro. A sua estrutura 
seria próxima ao que Kant define 
como metafísica, pois ao procu-
rarmos algo que estaria para além 
do fim, nos envolveríamos com a 
ideia de que haveria uma possibi-
lidade deste para além do fim do 
mundo, carregando-o de uma certa 
fantasia (Santner, 2001, pp.13-4)14 
. A tradição judaica se ocupou ao 
longo do tempo em relacionar a sua 
cultura com a escatologia. Porém, 
com a ascensão, durante o século 
XIX, de uma forma de judaísmo 
baseada no racionalismo Kantiano 
e no Aufklärung, a escatologia foi se 
evaporando do pensamento judaico. 
No início do século XX, Franz 
Rosenzweig, Franz Kafka, Gershom 
Scholem, Max Broad, e mais tarde 
Walter Benjamin, Levinas, entre 
outros, resgataram o messianismo e 
o pensamento escatológico judaico.

 O que o meio nos reserva é 
a total impossibilidade de distancia-
mento dos esquemas. Empregamos 
abstrações em boa parte de nossa 
linguagem, assim como o nosso 
consciente é movido por fins abstra-
tos. Contudo, o meio é o momento e 
o espaço em que nossas certezas se 
desmoronam e as decepções (Täus-
chung) são correntes. Heidegger 
afirma que o Ser (Dasein) passa a 
maior parte de sua existência decep-
cionado.  Evidentemente, a palavra 
decepção tem um sentido mais 

específico na linguagem Heideg-
geriana. Descrevê-la faria com que 
nos perdêssemos do ponto central 
deste artigo, embora a relação entre 
decepção e o mundo é deveras sig-
nificativo, inclusive para esclarecer 
o presente momento. Refiro-me à 
crise política e do aumento da into-
lerância cultural em diferentes paí-
ses e regiões.

 Em outras palavras, a crise 
se encontra no meio, e estabelecer 
que vivemos sob a égide de um 
estado de exceção é definir um 
ponto final. Além de que tal afirma-
tiva, como já descrevi, não é nada 
mais do que um equívoco gritante. 
Ao se afirmar que vivenciaríamos 
estado de exceção, no sentido de 
que a exceção inserida seria sem-
pre com a finalidade de perpetrar 
um estado autoritário para resguar-
dar os direitos dos mais privilegia-
dos e, como parte de um projeto, 
liquidar alguns partidos políticos e 
movimentos de esquerda, corre-se o 
risco de se inventar um mecanismo 
de defesa ilusório com excesso de 
imaginação. 

 A estrutura fantástica dos 
excessos de pensamentos e de ilu-
sões pode ser resumida como um 
distanciamento da vida e, por con-
sequência, experienciar os jogos 
de palavras e os símbolos e rituais 
de uma forma psicótica, como se 
não mais se pudesse distinguir o 
que é sonhado e idealizado do real 

(Santner, 2001, p.20)15. Em certo 
sentido, quem passa a assegurar 
que o Brasil enfrenta um estado de 
exceção em virtude das sentenças 
e decisões do judiciário, e também 
por conta dos atos do governo, está 
criando barreiras defensivas com 
o fito de legitimar o que pensa e 
reflete. Neste caso, escrever e pro-
ferir entrevistas a respeito do tema 
seria para esses a forma de cura. 
Contudo, o efeito é o oposto, pois 
seria de idêntico fato se as ilusões 
psicóticas fossem certificadas como 
reais.

É notório que quem assevera 
que o estado de exceção foi oculta-
mente decretado deve possuir um 
motivo biográfico e inconsciente, 
além de associar uma locução com 
um pseudo sentido, que é ficcional e 

equivocado. De forma idêntica, há 
quem aceita que o Brasil vive um 
contexto exato ao da operação 
“Mãos Limpas”, ou aqueles que há 
algum tempo admitem a ameaça 
comunista no Brasil. Nada disso 
pode ser levado a sério ou ser aceito 
sem um profundo estudo. 

O mecanismo de defesa é 
criado, basicamente, para confe-
rir um sentido à própria vida. Mas 
claro que o modelo ideal está sujeito 
aos excessos e distorções. No caso 
do estado de exceção, é provável que 
haja uma conexão entre o recente 
passado da ditadura e o desejo em se 
assemelhar às figuras mais significa-
tivas dos movimentos que lutaram 
contra ela. Entretanto, ditadura não 
é sinônimo de estado de exceção. A 
ditadura pode ocorrer por conta da 

declaração de um estado de exceção. 
Isso se atribuirmos exclusivamente 
uma dimensão jurídica-dogmática 
à locução.

Há naturalmente um estado 
de ansiedade que nos demanda 
compreender o atual contexto. Até 
mesmo a fixação ao ex-presidente 
Lula, não apenas de uma parte do 
judiciário, mas de considerável fra-
ção da sociedade. Uma vez que a 
violência física é considerada ilegal 
para proteger o que representa Lula, 
resta o campo da argumentação e 
da estruturação de ideias, além dos 
protestos. Todavia, a argumentação, 
em seu resultado, é idêntica à vio-
lência: a outra parte quase nunca é 
convencida de que criou um sím-
bolo presente, ainda vivo, para ser 
decapitado (metaforicamente).

Pa r a  Fr e u d  q u a l q u e r 
demanda da libido possui uma rela-
ção com a figura da autoridade. O 
inconsciente, de acordo com Freud, 
é constituído pelos atos, tornando-
-nos sujeitos ao que simboliza as 
instituições, como autoridade, famí-
lia, etc. As instituições, por outro 
lado, são criadas e preservadas por 
atos e por uma origem desconhe-
cida, que em diversas oportunida-
des, são conservadas por mitos ou 
narrativas, que na imensa maioria 
dos casos, não possuem uma clara 
compreensão quanto às suas fun-
ções e legitimidade.

Entretanto, 

antes de ingressarmos na questão 
do excesso de liturgia dos cargos e 
a arquitetura das instituições, farei 
uma breve introdução ao simbo-
lismo e à alegoria aos quais Benja-
min se refere em Trauerspiel e são 
associados ao imaginário do estado 
de exceção. Abro um parêntese para 
mencionar que neste ponto há uma 
diferença crucial entre Benjamin 
e Schmitt. A ideia de alegoria em 
Trauerspiel não se confunde tam-
bém com a noção atribuída por 
Paul de Man ao sentido de alegoria. 
Símbolo em Benjamin não possui a 
forma e o alcance que a semiótica 
elaborou. 

No seu último texto, Über 
den Begriff der Geschichte, uma das 
preocupações exploradas por Ben-
jamin foi o que ele chamou como a 
arte da separação. Em Trauerspeil, 
à sua maneira, se esforçou em dis-
tinguir a tragédia grega do barroco 
alemão (Weber, 1991,488)16, embora 
as diferenças sejam frutos de um 
processo de repetição e de oposição. 
Como ressalta Samuel Weber, na 
obra de Benjamin, a morte do herói 
ou o seu sacrifício tem por conse-
quência a emergência de uma nova 
ordem, no qual a crise de represen-
tatividade está aparentemente supe-
rada. Além disso, a comunidade não 
está mais atrelada ao duplo demoní-
aco do politeísmo místico. Seguinte 
à morte do herói na tragédia, o 
monoteísmo e humanismo recebem 
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o status da ordem natural, guiados 
pelo princípio da autoidentidade. A 
comunidade (Volksgemeinschaft) 
está livre do destino imposto pelos 
deuses (Weber, 1991, 489)17.

No barroco alemão, a morte 
do herói não implica alterar o des-
tino da comunidade. Acrescenta-se 
que a corte de justiça se transforma 
no local para julgar o herói silen-
ciado pelos tempos.  E o povo, uma 
vez libertados pelo herói na tragédia 
grega, passam a ser parte do júri que 
o condena no barroco.

Após a breve demonstração a 
respeito do pano de fundo do livro 
de Benjamin, o que de fato está por 
detrás deste livro é uma discussão 
mais profunda em relação ao tema 
da origem, o que deveria também 
preocupar os estudiosos do estado 
de exceção. No célebre prefácio que 
Benjamin intitulou de “Epistemo-
-crítico”, o paradoxo da demanda 
metodológica aparece com força. 
A decisão por uma metodologia foi 
metodológica?

O assunto da origem é 
anunciado no título da obra, Die 
Ursprung des deutschen Trauers-
peil. Como aponta Samuel Weber 
(Weber, 1991, 468)18 , a origem con-
forme Benjamin não é sinônimo de 
emergência.

3. Decisão

 “Das Verhältnis von 

Recht und Gerechtigkeit ist 
einige Überlegungen wert”

Niklas Luhmann,
 Kontingenz und Recht

A decisão que impõe o estado 
de exceção pode vir a ser de ordem 
formal, orientada por procedimen-
tos previamente estipulados, ou 
a decisão que não prevê em um 
primeiro momento o estado de 
exceção. É em última, que quero 
descrever nos próximos parágrafos, 
embora todas as decisões possuam 
certas características que são idên-
ticas, entre elas, é que toda decisão 
é um salto para a escuridão, não 
importa qual a natureza da decisão.

Jacques Derrida em sua 

famosa exposição nos anos 80, 
Force de loi, afirmou que toda e 
qualquer decisão é um ato de lou-
cura (“madness”). Naturalmente, o 
conteúdo da frase não se apresenta 
de forma tão simples assim. Deve-
mos considerar que Derrida men-
cionou essa frase em um colóquio, o 
que o impediu de desenvolver o seu 
raciocínio sobre as questões acerca 
da “loucura” e “decisão”. No entanto, 
Derrida deixou em sua complexa e 
inacabada obra todas as referências 
para esclarecer o que a simples e 
enigmática frase revela.

O mais antigo vernáculo que 
encontramos na sociedade ociden-
tal e que nos remete a um contexto 
no qual surge uma decisão é Kairos. 

E toda e qualquer decisão possui ao 
menos dois elementos: o momento 
(Augenblick) da decisão; e a figura 
da autoridade que impõe a decisão, 
de forma consciente ou não. 

O momento da decisão 
(Augenblick) encontra maior influ-
ência nos textos de Aristóteles e na 
interpretação de Paulo por Kierke-
gaard. Heidegger, que de certa 
forma tentou atualizar estas duas 
tradições. O que torna atraente o 
estudo da decisão de acordo com 
Heidegger é tentar associar o que 
ele compreendia como momento e 
a sua decisão em se filiar ao Partido 
Nacional Socialista dos Trabalhado-
res Alemães (Partido Nazista).

 Em Sein und Zeit Heidegger 

tenta afastar a noção de Augenblick 
de Kierkegaard, atribuindo ao 
filósofo dinamarquês o eventual 
equívoco em ter compreendido 
o momento como o resultado de 
agora. Seria um entendimento raso 
a respeito do momento, embora, 
como descreverei, Heidegger não 
captou o momento Kierkegaardiano 
em sua totalidade.

Em Sein und Zeit, o momento 
da decisão, o seu presente não sig-
nifica “agora”. A palavra “agora” é 
fenômeno que pertence à dimen-
são do tempo; o “agora” será supe-
rado este não deve ser confundido 
com “o momento” (Augenblick). 
No momento, o passado é reuni-
ficado, pois se 

encontrava disperso (Zerstreuung). 
Além disso, Heidegger salienta que 
o momento traz consigo um senti-
mento de êxtase, de contemplação. 

Salienta-se nesta ideia que 
o passado está disperso, e “no 
momento” ele será reconstruído. O 
tema torna-se delicado, pois a nossa 
identidade foi condicionada para 
entender o presente como resultado 
entre passado e o futuro, vindo a 
ser uma associação representativa 
e não espiritual. Nos seminários 
“Interpretação Fenomenológica de 
Aristóteles” e “Agostinho e o Neo-
platonismo”, Heidegger sugere que 
o Dasein é potencialmente atraído 
pela multiplicidade (Mannigfal-
tiges), conquanto Deus comande 
(Gebot) que o homem resista à dis-
persão (zerstreut sich). Por outro 
lado, a dispersividade do passado se 
torna uma contingência, o que pos-
sibilitaria os fragmentos do passado 
como estando sempre presentes e 
passíveis de serem acessados por 
meio de uma escolha.

 O “momento” é distinto da 
noção de “agora” (jetzt). Lamenta-
velmente, não podemos explorar a 
questão de momento como existen-
cial e sua conexão com Kierkega-
ard. No entanto, devemos manter 
em nossas mentes que durante o 
“momento”, assim como o momento 
paulíneo, as leis estão suspensas. No 
momento da decisão, o passado está 
disperso (zertreut), e o presente está 
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tomado por êxtase, pois durante o 
presente é que a decisão precisa ser 
(müssen) tomada, e o que estava 
disperso retornará oferecendo mais 
do que uma escolha. Além disso, ao 
reunir o que se encontrava disperso 
no momento decisivo a ausência de 
clareza dos fragmentos não possibi-
litará uma escolha sem ansiedade e 
receio19.

 É natural que no momento 
crucial o sujeito se oriente por suas 
inclinações. O neutro simplesmente 
não existe. É muito anormal reco-
nhecer a presença do neutro e a 
possibilidade de lhe empregar. A 
inclinação nos amarra ao político 
(Bennington, 2016, pp.68-101)20  e 
ao significado simbólico das ins-
tituições. De acordo com Heide-
gger, é a inclinação (Geneugheit) 
que mantém a dispersão, pois todo 
o movimento que anteriormente 
estava desatualizado se reinventa 
como se algo novo fosse sujeitan-
do-se a críticas e incertezas do novo 
(Heidegger, 2006, pp.63-88)21. Você 
já pode notar que a decisão é prati-
camente um “pulo na escuridão” (a 
leap into the darkness). 

 Logicamente, perdemos 
ao longo do tempo a nossa capaci-
dade de experimentar o novo, assim 
como o pensamento escatológico 
não mais faz parte do nosso coti-
diano. A pureza que é identificada 
no momento (Kairos) paulíneo se 
tornou menos representativo e mais 

ficcional. A cega fé em nos levar a 
crer que as escolhas são racionais 
mesmo em escolhas éticas, fazem 
a crítica às escolhas serem unica-
mente ecos. Na atualidade, questio-
nar se Abraão agiu corretamente ao 
escolher a vontade de Deus (Kierke-
gaard, 2003, pp. 670-90)22  não passa 
de um exercício inútil. Todavia, não 
levamos em conta que a suspensão 
ética a que Abraão foi submetido, 
ou a verdadeira essência de um 
teste, vale para todas e quaisquer 
decisões. O teste real não informa 
ao submetido o que está ocorrendo, 
como também não informa os crité-
rios de avaliação. Em um pequeno 
texto, Die Prüfung (Kafka, 2006)23 , 
o gênio de Kafka, em duas ou três 
páginas, f o i 

precioso ao narrar em seu peculiar 
estilo a figura do teste. Trata-se de 
um servo que, ao ser submetidos 
a questões por um desconhecido, 
apenas retruca que não sabia as 
respostas, desculpando-se por isso. 
O interrogador lhe diz: “- Por não 
saber as respostas você passou no 
teste”.

 Teste, em grego antigo, é 
Basanos. O significado abrange não 
apenas a tentativa imposta por qual-
quer espécie de teste, mas também 
incorpora a necessidade de sofri-
mento. Nesse sentido, não existe 
teste desprovido de sofrimento ou 
de angústia (Angst). Existe uma 
absência entre o conceito original 
e o conceito empregado nos dias 
atuais. Ao pensarmos a respeito do 

momento, a abertura de possibili-
dades ou a contingência que esse 
oferece apresentar-se-á como um 
teste. 

Assimilar o que significa o 
momento da compreensão con-
siste em uma tarefa árdua. A rela-
ção entre momento e tempo em um 
sentido ontológico, como já explo-
ramos de uma forma superficial, 
oferece mais indefinições do que 
respostas. Em Galácios 4:4, refere-se 
ao “fullness of time” 24 (não temos 
em português uma expressão cor-
rente que poderia traduzir de forma 
relativamente precisa o que está 
contido nesta passagem bíblica)25 . 
O vernáculo kairos mostra-se ainda 

nas seguintes passagens bíblicas na 
versão grega: 2 Corinthians 6:226 
; Efiseus 1:9-1027 ; 2 Tessãlonicôs 
2:628 ; I Timóteo 2:5-629  e 6:13-1530 
. Mesmo com as referências bíbli-
cas, é uma tarefa complexa captar 
o alcance do sentido de kairos que 
Kierkegaard pretendeu utilizar. 

 O kairos bíblico possui a 
dimensão de sentido de um renas-
cimento ou uma ruptura (Bruch). 
O momento emerge a partir da 
conjuntura em que o mais radical 
dos paradoxos pode ser invocado, o 
de descobrir (Empfinden) algo que 
nenhum pensamento não pode ser 
associado, de acordo com Climacus. 

Climacus, pseudônimo às 

vezes utilizado por Kierkegaard, 
relacionou o kairos com a figura 
de linguagem fullness of time (Die 
Fülle der Zeiten)31, em razão do 
momento ser particularizado pela 
justaposição entre uma espera na 
qual o intelecto não é capaz de apre-
ender, mas ao final do momento, o 
inapreensível estará lá (Bennington, 
2016, p.173)32. 

L’ insensé, le lunatique 
arbitraire é como os franceses 
expressam de forma econômica a 
arbitrariedade (eu diria autoridade) 
das fronteiras da racionalidade (?), 
no qual seria impossível retratar de 
forma geométrica ou por postulados 
lógicos as fantasias e os absurdos. 

Conforme extremamente bem 
salientado por Geoffrey Benning-
ton, o momento não corresponde 
a uma pausa pura e simplesmente 
do presente, e sim, possui uma 
duração proveniente de uma inter-
rupção. Retornando ao momento 
paulíneo, recordemos que antes de 
tomar a decisão em se converter 
ao cristianismo, Paulo foi afligido 
por uma cegueira. É uma concep-
ção oposta ao conceito kantiano de 
justiça regulativa. Infelizmente, não 
há espaço para no presente artigo 
nos aprofundar no conceito grego 
de moîra “μοῖρα”, que revelaria a 
relação entre a idiotice (Torheit) 
ou loucura (folie) da decisão, espe-
cialmente para compreendermos o 
alcance do significado introduzido 



110 111

por Derrida, diretamente influen-
ciado por Kierkegaard. 

No entanto, já é possível 
perceber que a decisão não poder 
ser apreendida como uma forma 
programada e racional. Chegamos 
a esse ponto em formular uma 
expressão como “decisão racional”, 
por outros motivos, mas também 
pela desassociação entre o sentido 
originário do termo com o que está 
divulgado hodiernamente. Isso se 
deve à impossibilidade da tradu-
ção e ao eventual “espalhamento” 
(Scatter) do insólito evento. Por 
esse motivo, concatenar nossos 
estudos ao momento paulíneo não 
é apenas um exercício de erudição 
infrutífero, e sim um esforço para 
nos depararmos com o emprego do 
sentido originário.

Fora isso, como já dito ante-
riormente, para Schmitt, entender 
de direito é acima de tudo entender 
de teologia. O vocabulário Schmit-
tiano não possui o mesmo sentido 
utilizado pelos juristas. Por tanto, 
“decisão” ou “soberania” em Sch-
mitt não se confunde com o sentido 
extraídos dos manuais jurídicos. 
Schmitt tinha uma compreensão 
particular do conteúdo político e 
teológico dos textos jurídicos. Dessa 
maneira, “decisionismo” além da 
influência Hobbesiana possui tam-
bém um sentido bíblico. Ademais, 
Hobbes também extraiu os seus 
conceitos e os seus argumentos da 

narrativa bíblica.
Consequente, ao decidir 

pela exceção não se atribuí exclu-
sivamente uma figura tipicamente 
jurídica. A fim de apanharmos com 
mais detalhes o conceito de decisão 
em sua essência é capital não nos 
determos na literalidade dos textos.

   
4. O Estado de Exceção e o Conceito 
de Político

They did not try to pro-
vide a clear understanding of 
the extraordi-nary faculta 
for self-anesthesia shown by 
a community that seemed 
to have emerged from a war 
of anni-hilation whithout 
any signs of psychological 
impairment

W.G. Sebald
On the Natural Histoy 

of Destruction 
Para compreender o pen-

samento de Carl Schmitt em seus 
detalhes, as suas obras devem ser 
lidas em conjunto, especialmente ao 
se tratar da questão da soberania. 
Além das claras referências teológi-
cas (já no título do livro), outros três 
livros compõem o entendimento 
sobre a exceção: Der Dikatur, Der 
Begriffen des Politischen e Politis-
che Theologie II.

 Em seu livro Der Begriffen 
des Politischen, Schmitt introduz 
o seu célebre conceito de político, 
no qual afirma que o núcleo básico 

desse entendimento é a distinção 
entre amigo (Freud) e inimigo 
(Feind). Schmitt se baseia na pos-
sibilidade de distinguir duas for-
mas de discordância (diaphorá) 
(34 , 2005, p.113). Todavia, Schmitt 
insistirá que a natureza dessa distin-
ção está enraizada no pensamento 
grego. A falta de conhecimento mais 
profundo dos filósofos gregos põe 
a afirmação de Schmitt em cheque, 
como enfatiza Derrida (Derrida, 
2005, 114)34 .

Antes de adentramos na 
exposição de Derrida, é necessário 
salientar que a preocupação de Sch-
mitt era com a possibilidade de uma 
guerra civil, que poderia implicar 
na perda de unidade do povo. A 
guerra civil pode ser desencadeada 
pelo estrangeiro que se assentou no 
local e passou a ser parte ou a ser 
uma presença. 

“O conceito de Estado pres-
supõe um conceito de político”. 
Com esse asserto, Schmitt inicia a 
sua tese. O que preocupa Schmitt 
é enquadrar (frame) o conceito de 
Estado e de político. É significativo 
mencionar que enquadrar possui 
um sentido negativo em inglês, to 
frame someone up significa plan-
tar provas falsas com a finalidade 
de incriminar alguém. To frame, 
encadrer, é o ato de enquadrar uma 
imagem ou uma foto. Todo enqua-
dramento pressupõe ou necessita 
que algo seja deixado de fora do 

quadro. Naturalmente é um ato de 
autoridade, de imposição. No antigo 
cinema francês, a função do “enqua-
drador” (cadre), conhecido hoje 
como o fotógrafo, era tão impor-
tante como a do diretor. 

É no ato da exclusão que foca-
rei. Todo enquadramento pressupõe 
um ato de exclusão. Uma imagem, 
uma possível descrição ou interpre-
tação ficará de fora do enquadra-
mento. O ato de enquadrar, além 
de ser um ato subjetivo assume o 
contorno de um ato de autoridade. 
Diversas vezes, deixamos nos levar 
pela força que compõe a palavra 
autoridade, pois temos a impres-
são que apenas a autoridade legal-
mente constituída, como também 
religiosamente ou costumeiramente 
possuem autoridade. Autoridade 
e soberania são características de 
todos os seres. Em vão, esforçamo-
-nos em regular a figura da autori-
dade, seja por meio de leis, seja por 
meio de organização da linguagem, 
ou por outros meios representativos.

Retornarei a este aspecto cru-
cial deste artigo mais à frente. No 
conceito de político em Schmitt, o 
autor não vacila em perseguir um 
conceito puro de político, um sig-
nificado que seria perceptível em si 
só. A fim de formular um conceito 
de pureza quase inédito, Schmitt 
exclui diversos detalhes e elemen-
tos. De fato, é relativamente con-
fuso tentar associar o conceito de 

político de Schmitt com o próprio 
pensamento de Schmitt, pois o libe-
ralismo de Schmitt trava um esforço 
para se refletir na prática.

Para entrelaçar o conceito de 
político à sua aplicação, é necessário 
voltar a nossa atenção ao título da 
polêmica obra, Teologia-Política e 
à emblemática e mal compreendida 
referência ao “decisionismo” de Sch-
mitt. Quanto ao título do trabalho 
que analisamos no artigo, Schmitt 
esforça-se para comprovar que todas 
as instituições políticas são deriva-
das do cristianismo. Seria possível 
concluir que a diferença “amigo/
inimigo” provém do pensamento 
cristão? Lembrem-se que a referên-
cia feita por Schmitt para reforçar 
a sua tese é que a essa diferença já 
era trabalhada por Platão. Nesse 
sentido, como ficaria o comando 
(Gebot): “você dever amar o seu 
vizinho como ama a si mesmo?”35  
Entendia Schmitt que no caso de 
uma ameaça externa ou interna 
seria uma condição de exceção em 
que normas e comados podem ser 
suspensos, inclusive o amor ao pró-
ximo?36  Uma possível justificativa 
seria a decisão em declarar quem é 
o inimigo com o fito de preservar o 
status quo e o vizinho. Colocando 
em termos mais diretos, a ame-
aça pressupõe (Voraussetzung) 
uma tomada de decisão política, 
que segundo Schmitt a decisão 
é a essência do 

político.  Por esse motivo, o con-
ceito de inimigo deve permanecer 
válido. Na guerra, é o momento em 
que o conceito de inimigo atinge a 
sua extremidade ou “a mais extrema 
realização de inimizade (die äus-
serte Realisierung der Feindschaft). 
É notório a influência de Ernst Jün-
ger nesta passagem, é necessário 
destacar que essa influência não se 
restringirá somente a esse trecho 
(Jünger, 2007…).

Se o estado de exceção é 
inevitável para preservar o estado 
anterior à necessidade de declarar 
a exceção ou emergência, é dever 
do político saber quem é o inimigo 
(wer der Feind ist). O inimigo não se 
apresenta necessariamente de forma 
clara, de maneira ameaçadora (Der-
rida, 2005, 126)37. Um pensamento 
pertinente é utilizado por Derrida 
para abrir o capítulo 5 de seu livro 
The Politics of Friendship, que trata 
a respeito desta questão em Schmitt. 
É um excerto extraído de Freud:

 The two fundamen-
tal principles of Empedo-
cles - philía and neikos - are, 
both in name and function, 
the same as our two primal 
instincts, Eros and destruc-
tiveness, the first of which 
endeavours to combine 
what exist into ever greater 
entities, while the second 
endeavours to dissolve these 
combinations and to destroy 
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the structures to which they 
have given rise… And no one 
can foresee in what guise the 
uncleus of truth contained 
in the theory of Empedo-
cles will present itself to later 
understanding (Freud, 1937, 
p. 246)38

Freud apresentou a teoria 
referente a pulsão de morte (Todes-
trieb) em 1920, após a I Guerra 
Mundial. Naquela ocasião, ele achou 
pertinente analisar qual o motivo 
que leva homens para os campos 
de batalha, mesmo sabendo que ali 
poderia ser o túmulo deles. Em Jen-
seits des Lustprinzips (Freud, 1937, 
246)39  Freud credita que a pulsão 
de morte se contrapõe a outro ins-
tinto primário do ser humano: a 
pulsão sexual. Em síntese, a pulsão 
de morte opera com a finalidade de 
reorganizar ou restaurar um estado 
anterior, em razão disso, escapa dos 
pilares regulatórios da pulsão do 
prazer, que primordialmente teria 
a finalidade de nos guiar contra o 
sentimento de dor. Freud utiliza o 
advérbio Jenseits - “para além” - 
pois a pulsão de morte nos leva a 
um estágio mais primitivo do que 
a libido é capaz.

 É perceptível, como apontei 
na análise da decisão, que aguardar 
por uma decisão neutra é tão inútil 
quanto acreditar em neutralidade. 

Assim, decidir quem é o inimigo 
não se baseia em mera produção 
racional e argumentos objetivos. 
Lembre-se que Freud, influenciado 
por seu judaísmo (apesar de ser 
ateu), preocupou-se com a atuali-
dade do comando manifestado em 
Levíticos, segundo livro do Pen-
tateuco. Em Civilization and its 
Discontents (Freud, 2014, pp.51-
60)40  em sua análise associada ao 
unheimlich (Freud, 2003, pp.121-
40)41,  Freud relaciona o comando 
do  amor ao próximo ou ao vizinho 
como uma estratégia da libido para 
solucionar os conflitos que resultam 
da idealização do vizinho perfeito 
(ou quase), um reflexo da ameaça 
tanto sexual quanto à comuni-
dade do “não familiar” (Reinhard, 
2013, pp. 32-66)42. Dessa forma, a 
análise com referência ao vizinho 
não seguiria nenhum critério de 

isonomia e equidade, pois a injun-
ção ao amor ao próximo colide 
com o instinto de autopreservação. 
Os interesses do inimigo ou do 
Nebensmensche se chocam com os 
meus, impossibilitando uma reação 
pacífica ou de amor. 

Matar é a exceção ao comando 
“não matarás”, mas permanece 
como uma possibilidade. Todavia, 
a ação de “não matar” é em último 
momento exercido por quem aciona 
o gatilho, arremessa um explosivo. 
A declaração do estado de exceção, 
em último caso, deve seguir sendo 
atualizada pelos “súditos”. O ato de 
matar é ato limite da soberania indi-
vidual, no momento (Augenblick) 
em que o sujeito em primeira pes-
soa decide se a exceção à vida deve 
ser invocada e aplicada (Derrida, 
2005, p.47)43.

 Para  s er  d idát ico,  a 

instauração da guerra civil e a decla-
ração de guerra pelo poder execu-
tivo, legislativo ou exército apenas 
exigirá que o “eu” soberano aja para 
liquidar o inimigo - este está previa-
mente definido pelas “forças reais de 
poder”. No entanto, no decorrer da 
exceção, o “estranho” pode vir tam-
bém a ser o inimigo. Recordemos 
que durante a Guerra do Vietnã as 
tropas estadunidenses assassinaram 
e abusaram sexualmente dos vietna-
mitas, os quais deveriam, em princí-
pio, proteger do exército do Vietnã 
do Norte. Outro exemplo é o das 
famílias nipônicas que residiam nos 
EUA e no Brasil, que foram coloca-
das em campos de concentração e 
tiveram seus bens desapropriados 
ao longo da Segunda Guerra Mun-
dial, mesmo não guardando mais 
vínculos com o país de origem.

Centenas de outros exemplos 
vêm em nossas mentes caso nos 

esforcermos para definir um con-
ceito puro de inimigo, descartando 
as preciosas lições da psicanálise e 
interpretações da teologia. Nesse 
sentido, remeto-os ao tópico da 
decisão e lhes peço para o compa-
rarem com o decisionismo Schmit-
tiano. Este conceito, que a princípio 
pode nos levar a uma certa confu-
são, não está vinculado aos aspectos 
legais de um Estado. Apenas pos-
teriormente Schmitt relacionará as 
bases constitucionais de um Estado 
com a vontade do povo. Na obra de 
1922, Teologia Política, o mito do 
Leviatã ainda está excessivamente 
presente em seu pensamento, ape-
sar de apontar também a falência do 
mito em Hobbes (Schmitt, 2015, pp. 
71-100)44. O “decisionismo” é seme-
lhante ao conceito Heideggeriano 
de destino (Schicksal), no qual o 
povo expressará a lei da identidade 
nos campos de 

batalha com o objetivo de preser-
vá-la. O povo não estaria subordi-
nado somente ao ato que declara a 
exceção, mas a própria declaração 
de exceção seria o anseio do povo.

 Schmitt tinha o talento de 
elevar o seu pensamento às ila-
ções mais radicais. Em sua refle-
xão, teceu críticas quanto ao fim 
da figura do inimigo como sendo 
parte da “despolitização” (Entpo-
litisierung). Conforme enfatiza 
Derrida (Derrida, 2005, p.129)45, 
Schmitt considera que a tentativa 
de neutralização e de despolitização 
implica em um efeito contrário ao 
desejado. Em termos mais cristali-
nos, quanto menos política houver, 
mais política haverá. O resultado de 
uma política de despolitização, em 
suma, seria um mundo sem polí-
tica, lançando amigos e inimigos 
ao acaso (Derrida, 2005, p.130)46. 

 Recordemos que nenhuma 
guerra, seja civil ou externa, elimi-
nou o inimigo por completo. Pos-
sivelmente Schmitt preocupava-se 
mais com a política da neutrali-
zação e os seus frutos, como por 
exemplo novas técnicas silenciosas 
para eliminar o inimigo, incluindo 
a perda da identidade. Paul Valéry, 
Heinrich von Kleist e Paul Celan, 
ao modo de cada um, ilustraram 
um possível universo real dessa 
perda de identidade ao romantiza-
rem a figura metafórica da mario-
nete. No contexto mais extremo do 
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estado de exceção, que consiste na 
guerra, a presença física do inimigo 
permitiria a verdadeira separação 
entre amigo/inimigo. Ademais, a 
discrição crucial de amigo/inimigo 
na guerra atualizaria o conceito 
de político em sua forma e subs-
tância mais genuína, em razão do 
momento capital em liquidar o ini-
migo. Critérios de ordem econômi-
cas, religiosos, científicos estariam 
prontamente excluídos (Derrida, 
2005, p.130)47.

 
É fácil compreender (Begrei-

fen) que Schmitt também focou 
em descrever o conceito de político 
como algo limítrofe (Grenzbegriff). 
O que eu gostaria de enfatizar não 
são os erros de sua formulação do 
conceito de político, mas a necessi-
dade de associá-lo à Política Teoló-
gica. De mais a mais, tenciono em 
apresentar um outro assunto rela-
cionado ao estado de exceção que 
é comumente riscado pelo dogma-
tismo, que se apropriou do tema: a 
presença fantasmagórica do Outro 
e o excesso de liturgia que implica-
riam na investidura em um cargo. 
Em conjunto, ambos fornecem uma 
forma de excitação no qual implica 
em um outro sentido de estado de 
exceção, que não se confunde com 
a emergência e a suas formalidades. 
A última parte do presente artigo 
se concentrará neste quebra-cabeça, 
baseando-se nos ensinamentos de 

Franz Kafka e de Eric L. Santner, 
além de outras fontes secundárias.

5.Autoridade

I wonder now, howe-
ver, whether there might be 
something in the old supers-
tition that certain alilments 
of the spirit and of the body 
are particulary likely to beset 
us under the spirit of the Dog 
Star

W.G. Sebald
The Rings Of Saturn

Se Schmitt pensou o conceito 
de soberania por meio de uma aná-
lise particular de história e o enqua-
drou entre o ato do soberano e a sua 
relação política, Benjamin, em seu 
livro Trauerspiegel, mesmo inspi-
rado pelo pensamento Schmittiano, 
postulou a questão da soberania e 
da exceção a partir de uma crítica 
ao pensamento epistemológico e de 
um estudo a respeito do mito e da 
alegoria. Um ponto em comum que 
ambos pensadores demonstram está 
no fato de que o exame do estado 
de exceção não se prende a nenhum 
rigor científico ou dogmático, pois 
o estado de exceção e a soberania 
são representações anteriores ao 
normativismo acadêmico.

 Devemos voltar nossa aten-
ção a um outro aspecto da rela-
ção entre autoridade e estado de 

exceção. Autoridade é uma carac-
terística indispensável da sobera-
nia. No entanto, hodiernamente, 
atribuímos exclusivamente a alguns 
objetos o adjetivo soberano. Nos 
esquecemos que soberania, antes 
de tudo, era uma particularidade do 
ser e dos deuses. A respeito à figura 
da autoridade, os primeiros escritos 
com que a sociedade ocidental se 
deparou foram em uma cena de Ilí-
ada. O verbo krain empregado por 
Homero, segundo a análise de Ben-
veniste (Benveniste, 2016, pp. 205-
26)48, era endereçado a um deus, 
sendo que o último detinha a discri-
cionariedade de atender ou não aos 
desejos. Além disso, os sonhos não 
podem ser controlados por quem 
sonha, possuindo autonomia em 
relação ao sonhador. O verbo krain 
é a raiz do substantivo feminino ale-
mão Krone, traduzido como coroa, 
objeto símbolo da soberania. 

Temos que ressaltar que os 
animais também possuem sobera-
nia, tanto que a representação de 
animais e de bestas foram por sécu-
los utilizadas para retratar símbolos 
políticos. Lobos, presentes e brasões 
medievais e têm grande importân-
cia no mito do advento da cidade 
de Roma; o Leviatã, que dá nome à 
mais famosa obra de Hobbes, além 
de ser uma figura mítica presente 
na bíblia; a pomba, que entre outras 
coisas representa a paz e a espiritua-
lidade; a raposa e a ovelha na fábula 

de La Fointaine; os centauros, cujas 
figuras Maquiavel em O Príncipe; 
serpentes e até mesmo golfinhos 
fizeram parte da representação de 
soberania (Derrida, 2009, pp.63-
96)49. Esses são apenas alguns exem-
plos de como a figura da soberania 
foi retratada ao longo de séculos por 
ausência de palavras para esclarecer 
o que tal símbolo político poderia 
significar. Tampouco no presente 
encontramos alguma explica-
ção para o sentido de soberania, 
somando-se a isso o uso corrente 
do termo, que, devido à escassez de 
conhecimento, é desassociado de 
sua origem. Isso implica, no sentido 
Heideggeriano, em um maior grau 
de desilusão (Trug und Täuschung) 
quanto ao uso da soberania. 

Após as considerações ini-
cias, a minha proposta é descrever 
como a representação da soberania 
possui um lado negativo pouco 
explorando, especialmente a partir 
da modernidade, quando o poder 
monárquico deixou de possuir 
influência a política, jurídica e reli-
giosa de antes (Kantorowicz, 1992, 
p.27-31)50  transmitindo esse peso 
para o “povo soberano”. Há uma 
intensa idealização do conceito de 
soberania popular e de liberdade, 
mas ainda assim, na dimensão do 
microcosmos, esse peso se acen-
tua, pois, as distorções da sobe-
rania não foram integralmente 
absorvidas pelo seu conceito. Em 

outras palavras, na dimensão do 
microcosmos, no qual Kafka se 
dedicou a compartilhar as suas 
ideias, as distorções e aberrações 
ocorrem devido as representações 
não serem suficientemente incor-
poradas e permanecerem em um 
patamar abstrato. O peso ou excesso 
(Santner, 2011, pp.3-31)51  das dis-
torções implicam no que também 
podemos denominar de um estado 
de exceção.

 Existem incontáveis exem-
plos de como o peso da soberania 
transmitidos para o povo desenca-
deou reações, ou mesmo o que a 
dimensão simbólica da liturgia dos 
cargos ou a forma hermenêutica 
das instituições implicaram sobre 
os corpos e as mentes. Quiçá, o 
exemplo mais emblemático e mais 
estudado tenha sido o do juiz ger-
mânico Daniel Paul Schreber, que 
teve uma crise psicótica logo após 
assumir a presidência (Senatsprä-
sident) do tribunal (Obenslandes-
gericht) em Dresden. Ele descreveu 
a sua experiência em um livro de 
memórias publicado com o nome 
Denkenwürdigkeiten einen Ner-
venkranken (Schreber, 2003, pp. 
5-42)52, no qual relatou como pas-
sou a acreditar que ele era uma 
concubina de deus chamada Luder 
(Santner, 2011, p.3-33)53.

 Nas palavras de Eric L. Sant-
ner, Schreber experimentou uma 
forma de estado 

de exceção:

 on the one hand, the 
sovereign’s sanctioned act of 
suspension of law, which 
marks a point of indistinc-
-tion between constituted 
and constituting power, a 
point where the validity of 
sovereign authority - its being 
in force - outsrips any mea-
nigful content; and on the 
other hand, the subject’s (un)
deadening ex-posure to this 
zone of indistinction (Sant-
ner, 2001,p.53)54 

 Também podemos men-
cionar o caso prestigiado do escri-
tor japonês Yukio Mishima, que 
retratou em suas obras a nostalgia 
aos valores nipônicos frente a uma 
nova realidade para o povo japonês 
após a Segunda Guerra. Naquele 
período uma constituição de cará-
ter ocidental foi imposta, assim 
como a abertura para o mercado. 
Mishima, assim como diversos 
outros escritores japoneses retrata-
ram como esta abrupta transforma-
ção teve um impacto na identidade 
das novas gerações. Após atingir 
sucesso mundial e ser indicado 
ao prêmio Nobel de Literatura, 
Mishima fundou uma milícia com 
o fito de reviver o Japão do passado, 
com ênfase no retorno dos valores 
dos guerreiros samurais, e reviver o 
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poder pleno do imperador. Em seu 
último ato, Mishima na manhã de 
25 de novembro de 1970 entregou 
o manuscrito do seu último livro, 
The Decay of the Angel (Mishima, 
1990)55, e se dirigiu junto com a sua 
milícia para uma base militar em 
Tóquio. Renderam o comandante 
da base, e Mishima fez um pro-
nunciamento perante os oficiais a 
fim de instigá-los a realizarem um 
golpe de estado. Ao perceber que 
o seu discurso não logrou êxito, 
Mishima retornou para dentro do 
quartel e lá realizou o sepukko, um 
ritual de morte que termina com a 
decapitação.

 Apesar de não sofrer com 
delírios psicóticos, a obra e o ato de 
Mishima são um retrato da transi-
ção violenta de ordens e o que elas 
podem implicar. Tanto Schreber 
como Mishima foram submetidos 
um estado de exceção em decor-
rência às condições contrárias da 
ordem das coisas. 

Na minha opinião, a obra 
com maior riqueza de exemplos 
em relação a esta variação do estado 
de exceção foi o legado deixado por 
Kafka. Antes de ingressarmos em 
Kafka, é indispensável uma aná-
lise esmerada do estado de exceção 
“sem formas”. Em uma fascinante 
análise da exceção, Eric L. Santner 
observa que Franz Rosenzweig após 
escrever Die Stern der Erlösung 
(Rosenzweig, 2005, pp. 223-30)56  

concebeu um livro “terapêutico” 
(Santner, 2001, p.55)57. No livro a 
Estrela da Redenção foi apresentado 
um diagnóstico da modernidade, 
em particular, no segundo e terceiro 
livro da primeira parte, no qual o 
autor trata da relação com o outro.  

 Segundo a análise de Sant-
ner, a implícita história da soberania 
contida em Die Stern é quase um 
reflexo do pensamento de Walter 
Benjamin no que corresponde ao 
conceito de “violência mística”, no 
lacônico texto de 1916 Zur Kritik 
der Gewalt (Benjamin, 2009, p.23)58 

. Irei, nos próximos parágrafos, ater-
-me a esse memoriável texto.

 Zur Kritik der Gewalt 
pode ser compreendido de alguma 
forma como uma reposta ao livro 
de George Sorel Reflections on Vio-
lence (Refléxions sur la violence). 
No início do texto, Benjamin propõe 

observar 
a  r e l a -
ção entre 
m e i o  e 
f i m  n o 
p e n s a -
m e n t o 
jurídico.  
Segundo 
esse pen-
samento, 
a violên-
cia apenas 
p o d e r i a 
ser pen-

sada em relação aos meios, e jamais 
ao fim. Enquanto que na esfera das 
relações jurídicas é unicamente 
pensada em relação aos fin. O pro-
blema reside, de acordo com Benja-
min, se a violência empregada seria 
também justa, pois a finalidade do 
sistema é atingir a justiça.

 Segundo o entendimento 
do direito natural, a violência seria 
legitima para atingir a justiça ou um 
determinado fim, pois essa seria o 
fruto da essência humana. Já para 
o direito positivo, a tese da violên-
cia afirma que ela é um produto 
da história. Benjamin centraliza o 
seu estudo no direito positivo, pois 
para o direito natural não possui 
uma explicação para o uso dos 
meios, pois a violência seria casu-
ística. Por outro lado, a doutrina do 
direito positivo distingue duas espé-
cies de violência: uma originária 

(rechtsetzende Gewalt), e outra com 
o fim de preservação (rechtserhal-
tende Gewalt).

 Em síntese, a violência que 
cria uma nova ordem não aplica 
os mesmos critérios da violência 
preservadora. Porém, a violência 
preservadora é, de certa maneira, 
concebida pela violência original. 
Para essa quadra de pensamento, a 
revolução francesa não era prevista 
em lei; portanto, a violência que 
dela adveio foi, por si só, ilegítima. 
Após a época revolucionária, uma 
nova ordem jurídica e social ten-
tou se estabelecer, conferindo uma 
violência legítima aos poderes, aos 
militares, e à polícia. Na violên-
cia organizadora ou originária, o 
conjunto de regras e protocolos da 
violência mantenedora será estabe-
lecido. Todavia, paradoxalmente, 
os critérios que ela emprega para a 

violência derivada não se aplica a 
ela mesma.

 De acordo com Derrida 
(Derrida, 1990, pp.919-980)59, a 
justiça de uma nova ordem só pode 
surgir por meio de um ato de fala 
performático. Naturalmente, Ben-
jamin e Derrida se distanciam da 
noção de performativo introduzida 
por Austin. Para Derrida, o signifi-
cado estabelecido é indeterminado 
porque o contexto em que qualquer 
significado é inserido nunca é está-
vel. Na análise de Derrida, a lingua-
gem performática está associada a 
uma compulsão por repetição.

Por essa perspectiva é que 
podemos nos dirigir mais adequa-
damente a uma outra forma de 
estado de exceção. Segundo Ben-
jamin, e o que ele aponta como 
“algo podre no direito” , etwas 
Morsches im Recht, (Benjamin, 

1980, pp.615-16), há uma lacuna 
no direito em decorrência do sur-
gimento de novas instituições. Essas 
instituições foram criadas e direcio-
nadas com o fito de praticar aquilo 
que ele denominou de violência 
mantenedora. As instituições, de 
certa forma, têm a função de man-
ter a inalterabilidade da repetição e 
à performatividade que principiou 
a ordem das coisas. 

 Neste contexto hodierno, 
a soberania transferida por um 
período ao “corpo do rei”, retorna 
ao povo soberano; porém, a lógica 
traçada para a soberania do rei e 
da igreja já não se aplica para nós. 
A soberania, em uma perspectiva 
alemã-judaica, é forma de tempora-
lização (Santner, 2001, p.60)59. Seria 
também quase uma decorrência da 
forma de estado adotada e da fun-
ção. Ora, essa função seria a de pre-
servar a repetição e de transformar 
ou pelo menos contribuir para isso, 
a repetição em história natural.

Rosenzweig abraça a tese da 
repetição. Em a A Estrela da Reden-
ção61  ele aponta o jogo de senti-
dos que o idioma alemão oferece. 
Gesetzt pode ser traduzido como 
lei, enquanto que festgesetzt tem o 
sentido de estabelecido, imposto, 
decretado. Fest é normalmente 
traduzido como sólido ou firme. 
Assim, a lei aplicada deve permane-
cer sólida, perpetuando o presente. 
Evidentemente, não se trata de uma 
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relação estável, como indica Rosen-
zweig. Um dos pressupostos da lei, 
que é a coerção, é admitido com o 
intuito de garantir a “compulsão por 
repetição” (Santner, 2001, p.61)62. 
A coerção assegura que a antiga lei 
venha a ser uma nova lei  (Rosen-
zweig, 1988, p.)63.

O enigma da legitimidade 
ou o porquê o direito possui uma 
força mística com a finalidade de 
assegurar a ordem das coisas já foi 
objeto de estudo de alguns pensa-
dores. Ocorre que essa legitimidade 
além de interferir diretamente em 
nossas vidas, regula-se não somente 
por intermédio de leis, mas também 
por meio de uma linguagem perfor-
mática o que deve ser mediado, com 
isso provoca a suspensão (Entsez-
tung), de forma violenta, do “eu”, 
da liberdade que eu tenho de dizer 
“eu”; ou como Rosenzweig aponta 
como liberdade humana (Santner, 
2001, p.86). De acordo com Eric 
Santner, ao interpretar a obra de 
Rosenzweig, isso deve a uma forma 
de “unplugging”. 

“Unplugging” cor-
responde nas palavras de 
Santner: “need not signify a 
radical break with social rea-
lity, with the rule of a commu-
nitty’s law, or even from 
historical agency; it signifies, 
above all, a suspension of the 
hauting, “undead” supple-
ment of the law: a “sabbatical” 

interruption not of work per 
se but of a surplus, ‘fantasti-
cal labor’ at the core of the 
sovereing relation”  (Santner, 
2001, p.64).
 Ao ser abandonado perante 

as leis, que por si só não possuem 
significado algum, mas se consti-
tuem por meio de uma “força mís-
tica”, a estrutura psíquica de cada 
indivíduo terá que se encarregar 
de capturar e compreender o sig-
nificado sem significado das leis 
(Santner, 2001, p.86)64. Essa relação 
implicaria em um conflito entre se 
identificar como sendo membro de 
uma comunidade política, e entre a 
própria personalidade ou em único. 

 Para Santner, o caso Schre-
ber seria o modelo no qual tra-
duz ou exemplifica a proposta 
de Rosenzweig (Santner, 2001, 
p.65)65. Em uma outra quadra de 
pensamento, alinhada com uma 
interpretação hegeliana, afirma 
que o sujeito é constituído e toma 
conhecimento do mundo de forma 
reflexiva (Santner, 2006, p.34-72)66, 
que, no entanto, possuem frontei-
ras e enfrentam o dilema da forma 
representativa do pensamento. Esta 
forma representativa que se impõe é 
fruto do desejo, e as representações 
se colocam como nossos senhores 
ou mestres.

 Nesse sentido, nosso uni-
verso e nós mesmos se formariam 
a partir de uma teologia negativa, 

no qual apenas definimos o nosso 
mundo ao negar ou construir antí-
teses. Nossas definições e represen-
tações são demasiadamente frágeis, 
pois ao serem expostas ao mundo 
elas seriam estilhaçadas. A media-
ção entre o eu e a representatividade 
é que fornece combustível para a 
exceção, e no caso Schreber, para o 
colapso mental e um estado psicó-
tico que o colocou diretamente em 
contato com Deus.

 Assim, nossa interação com 
o mundo e com a comunidade 
política do qual fazemos parte é 
pensada de uma forma ideal. No 
ocidente, a metafísica da ideali-
dade ocorre desde que os assuntos 
da pólis se tornaram complexos, de 
forma que o desejo por uma comu-
nidade política ideal só poderia ser 
alcançado por meio de um homem 
ideal. A possibilidade da constitui-
ção de um homem ideal apenas se 
faz factível mediante a uma edu-
cação ideal. Nem os pré-socráti-
cos lograram êxito em escapar do 
dilema da representação. A neces-
sidade da relação com a physis mos-
tra o quanto o evento ou o início 
da sociedade ocidental já se entre-
laçava com uma demanda por uma 
representação.

 A variedade de representa-
ções a qual somos condicionados, 
desde a representação da soberania 
pelo Leviatã, até as representações 
mais concretas como a coroa, passa 

também pela representação simbó-
lica das instituições, que ademais, 
adquirem uma força mística com 
o fito de organizar a sociedade de 
acordo com uma idealidade. Até 
mesmo a linguagem exige ser clas-
sificada e pautada por determina-
das regras e acordos. Austin em sua 
conhecida exposição (Austin, 1962, 
pp.53-67)67  se esforça para elaborar 
uma classificação dos tipos de lin-
guagem com um objetivo de aris-
tocratizar e ordenar a sociedade de 
acordo com uma visão de mundo 
dos juristas que frequentam Oxford. 
No entanto, por mais que exista um 
empenho para organizar a socie-
dade e a identidade do ser humano, 
há conjunturas e conjunções que a 
nossa linguagem e a nossa mente 
não é apta ou não foi ensinada a 
captar. 

 Em uma profunda análise 
comparativa entre Heidegger e 
Rainer Marie Rilke, Eric Santner 
(Santner, 2006, p.13)68  aponta que 
a dimensão da abertura em Heideg-
ger propõe que o homem é um for-
mador do universo (Weltbildend), 
enquanto que os animais e demais 
entes são Weltarm (algo como 
escassos de universo para ser for-
mado). Rilke, ao contrário, concen-
tra-se em esclarecer o ser a partir de 
sua interação com o mundo e como 
esse mundo é absorvido pelo ser 
humano, além de como essa absor-
ção resultaria em nossos horizontes 

e representações. Em resumo, esse 
embate entre o filósofo e o poeta 
tem objetivo de traçar uma dife-
rença entre a animalidade e o ser 
humano a partir de uma proximi-
dade. De certa forma, essa necessi-
dade de nos definir e conceituar nos 
expõe a um enigma que apenas a 
arte teve maior êxito em desvendar. 
Sem embargos, o início da vida em 
comunidade revela que o peso do 
político, em tomar decisões, é um 
dos eventos centrais que nos deter-
mina e que nos “joga” a um mundo 
no qual nada parece estar definido, 
embora nossos modelos idealizado-
res e representativos têm o objetivo 
de assegurar o menor grau possí-
vel de contingência, de pelo menos 
organizar a contingência. 

 Em um entendimento 
seguindo a linha de pensamento 
judaico-germânico, ao aceitarmos 
que a dimensão da constituição pos-
sui a força de interferir em nossas 
vidas e, criar um novo homem, a 
esfera constitucional traz consigo 
a prerrogativa de decidir sobre a 
exceção (Santner, 2006, p.13). Nessa 
zona de decisão, conforme já ressal-
tado, o que está em jogo é decidir 
sobre a fronteira entre o “amigo/ini-
migo”, estabelecendo um consciente 
político na comunidade (Santner, 
2006, p.13)69.

A decisão do estado de exce-
ção, que é autorizada pela cons-
tituição, mas o 

conteúdo não é controlado pelo 
direito, seria, portanto, um con-
teúdo externo às relações e deve-
res jurídico estabelecidos. Além 
disso, Schmitt afirma que o abran-
damento do sentido de estado de 
exceção contribuiu com a falência 
da teoria liberal do estado, assim 
como a degradação de uma sensi-
bilidade quanto à noção de milagre 
concorreu para a desvalorização da 
teologia.

Na dimensão política, o 
estado de exceção não poderia 
obedecer à lógica da repetição, mas 
permaneceria associada à memória 
(Kierkegaard, 2009, pp.1-28)70  Na 
abordagem de Benjamin se enqua-
draria na experiência daquilo que 
ele denominou de “história natural” 
(Naturgeschichte) Não se deve con-
fundir esse enunciado com a histó-
ria da natureza de matriz biológica. 
Pelo contrário, a história natural se 
refere à estabilização de uma forma 
de tédio (Langweilgkeit), no qual a 
intervenção na nossa forma de vida 
passa a adquirir um significado ver-
dadeiro e legítimo, como o caso da 
normatização ou da destruição. 
Soma-se ao conteúdo: “to put it 
yet another way, natu-ral history is 
born out if the dual possibilities that 
life can persist beyond the death 
of the symbolic forms that gave it 
meaning and that symbolic forms 
can persist beyond the death of the 
form of life that gave them humam 
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vitality. Natural history transpires 
against the background of this space 
between real and symbolic death, 
this space of the ‘undead’” (Santner, 
2006,p.17)71.

 Diversos escritores capta-
ram o alcance do sentido de “his-
tória natural”. Destaco dois deles: 
Franz Kafka e W.G. Sebald. Em 
Kafka, há o destaque da constela-
ção jurídica e na forma como ela 
provoca ansiedade (Angst) nos 
personagens. As leis e o direito no 
universo Kafkiano estão presentes 
como uma espécie de fardo, tanto 
pelo dever de serem cumpridas 
como de possuírem uma essência 
hieroglífica, pois a compreensão 
dela é sempre enigmática e impre-
cisa (Santner. 2006,p.21)72.

Em Kafka há quase uma relei-
tura do ser “arremessado” (Gewor-
fenheit) no espaço simbólico de 
significados, onde todas as formas 
de estéticas e de significados devem 
ser apreendidas pelo ser. Porém, as 
formas simbólicas de vida e que 
conferem legitimidade à vida em 
comunidade também estão sujeitas 
às forças da história natural. Para 
Heidegger, ocorre o ocultamento 
(Verdecktheit) do sentido originá-
rio, o que implica na permanência 
do Dasein em frustração (Täus-
chung und Trug) na maior parte 
de sua existência. Na origem (Urs-
prung), há de imediato uma que-
bra (Sprung) e um salto (Sprung), 

motivando uma fragmentação do 
evento e, por consequência, uma 
ausência de unidade e de coerência. 
Além de estar “jogado” no mundo, 
o ser está submetido a um intermi-
nável processo de descontinuidade, 
pois em todas as formas estéticas e 
simbólicas criadas pelo próprio ser 
estarão, de certa maneira, perdidas 
ou fragmentadas. Com isso, o “salto 
originário”, o vácuo de sentido que 
se forma, muitas vezes, é preenchido 
por um discernimento ou narrativa 
equivocada a respeito da continui-
dade, contribuindo assim para que 
a história natural se mantenha.

 Em Kafka, todas as formas 
de instituições e mediações provo-
cam uma certa forma de excitação 
nos personagens. Assim, a arqui-
tetura, a lei escrita, as vestes, os 
motivos dos diálogos, se impõem 

como criadores. É como se a cada 
passagem as personagens se trans-
formassem em novas personagens 
devido ao que está caracterizado 
no espaço, todavia, os traços defi-
nidores do indivíduo permanecem 
os mesmos, aspectos físicos e psi-
cológicos. Benjamin aponta que “o 
sujeito que se curva” (das bucklicht 
Männlein) é uma figura que surge 
ex nihlo. A figura castigada desperta 
nos leitores compaixão e repulsa. 
Por exemplo, a lentidão dos gestos 
de um corcunda, e seu sentimento 
de derrota frente a vida, é, paralela-
mente, uma situação que desperta 
estranheza (unheimlich).

 O que em algum lugar nos 
coordena sem o nosso prévio (re) 
conhecimento é um ente ou um 
fenômeno chamado de autoridade. 
Algo que estará nos direcionando 

no momento em que a estranheza 
nos acometer. Essa mesma autori-
dade, que não possui uma origem e 
muito menos uma razão, é a mesma 
que Montaigne indicou como tendo 
um fundamento místico. Na cultura 
judaica, a autoridade teria uma 
origem e forma de atuar paternal. 
Hobbes reafirma isso ao declarar 
que o modelo de autoridade a ser 
seguido é o do núcleo familiar, con-
trolado pelo pai.

Sujeitar-se dia-a-dia aos 
caprichos da autoridade paterna 
tem o efeito replicador ao compa-
rarmos à nossa sujeição ao político. 
A autoridade que não escutamos, 
mas sabemos que está presente. 
Kafka soube tratar do tema da auto-
ridade tanto por meio da demons-
tração dos seus próprios traumas 
em Briefe an den Vater, como ao 

retratar a figura de autoridade de 
uma forma parasitária que retorna 
como predador ( Ronell, 2012, 
p.107).73

O surgimento da nossa auto-
ridade ocorre quando éramos para-
sitas e submetidos aos excessos do 
predador. Excessos é uma figura que 
não pode ser controlada, não há 
mandamento ou lei que possa dar 
um basta. Os excessos se tornam 
piores, pois os mandamentos e as 
leis prometem findá-los, mas vive-
mos em frustração pois não há uma 
lógica para se desfazer dos excessos 
da autoridade. 

O parasita chega ao lar como 
um estrangeiro (Ronell, 2012, 
p.107)74, embora sua descrição 
inicial seja de um anjo. Em fran-
cês estrangeiro se escreve étranger, 
a mesma palavra para se referir a 

estranho, não familiar, umheimi-
lich. No futuro, o estrangeiro se 
deleitará com a soberania quando se 
iludir com as promessas da paterni-
dade. Nesse ciclo de uma interminá-
vel relação entre parasita-predador.

 Quando os objetos adqui-
rem a força da autoridade, como 
a constituição ou a soberania, o 
espectro da relação parasita-pre-
dador será reproduzido pelos obje-
tos. Como Hobbes séculos antes da 
linguagem freudiana escreveu, o 
Leviatã deve ser objeto de medo e 
de admiração. A pergunta sobre o 
porquê o predador-parasita desen-
cadeia pavor vai além da lingua-
gem convencional e das formas de 
representação. A certa vertigem 
provocada pela procura de uma 
resposta lógica, às vezes, só é ame-
nizada por figuras ou pelo lúdico. 
É válido recordar que o étimo da 
palavra autoridade está associada 
aos sonhos. Conforme escrito por 
Beneviste, a autoridade está pre-
sente nos sonhos, pois o sonhador 
não tem o controle em relação ao 
que é sonhado (Benveniste, 2016, 
pp. 205-26)75.

No ambiente Kafkiano existe 
a clara ausência de controle sobre 
o próximo passo, embora acredita-
-se que o nosso condicionamento 
à obediência e à organização do 
mundo nos conceda o domínio 
dos eventos. É nesse ambiente 
que a narrativa Der Process e Der 
Schloss se desenvolve. Mas em Beim 
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Bau der Chinesischen Mauer, Kafka 
desperta a atenção do leitor ao des-
crever a fenomenologia da relação 
entre o supervisor e o obreiro. Essa 
relação ocorre no campo, na fron-
teira, longe dos prédios das institui-
ções. Ao longo do texto é atribuído 
à “liderança” o término das tarefas. 
Soma-se a isso à impossibilidade 
de refletir a respeito da força da 
liderança. Mesmo se alguém se 
dedicasse ao questionamento da 
liderança, em certo momento se 
sentiria esgotado. A liderança ou 
autoridade nasce antes mesmo que 
a palavra que as designa exista. 

 A organização do mundo 
deve ser dirigida por uma autori-
dade, substituindo o destino. Assim 
Kafka revela as suas lições aprendi-
das a respeito da autoridade. Tudo 
depende de uma permissão. A lei 
e o guardião (doorkeeper) é que 
decidem. Mas Kafka indica que o 
conflito de autoridade é presente 
mesmo entre sujeitos da mesma 
hierarquia ou que não possuem 
nenhuma relação hierárquica, como 
se ocorre entre o homem do campo 
e o guardião.

 Ás vezes, tenho a impressão 
de que Kafka, assim como a paideia 
ou a formação do homem grego, 
estava disposto a esboçar uma 
formação do homem moderno. 
Alguma referência à educação não 
me parece apenas um mero deta-
lhe. Em Beim Bau der Chinesischen 

Mauer, essa referência é explícita e, 
a forma de educação surge quase 
como o fundamento que condi-
ciona e propaga a unidade e a rela-
ção entre mestre/escravo. Já em Vor 
dem Gesetz, quando o homem do 
campo é introduzido devemos nos 
perguntar: por quê um homem do 
campo (Man von dem Land) e não 
um homem da cidade? Haveria 
uma diferença? Em Ein Landarz, o 
polido médico que viaja até o campo 
cujo conhecimento jamais é ques-
tionado, até que esse se encontrar 
com o paciente. O conhecimento 
do médico sugere que as pessoas 
sempre “demandam o impossível”. 
O conhecimento obtido pelos pro-
tocolos das leis, dos arquivos forma 
uma espécie de naturalidade.  No 
entanto, sobrevém uma mística da 
relação de conhecimento, da ordem 
das coisas, e da história natural.

 No texto de Blanchot La 
Folie du Jour (Balnchot, 1995, pp.1-
32)76, um magnífico texto que pode-
ria ter sido assinado por Kafka, em 
que o personagem principal narra 
sua história enquanto aguarda seu 
convalescimento ao cair do dia. 
Nessa narrativa é contado que o 
personagem sofre dois colapsos, 
o que chamou de teste (trials), e 
o seu encontro os médicos que 
demandam que ele conte o seu his-
tórico. Ele decide contar a história 
de sua vida, e a repete no momento 
final. Blanchot inverte a ordem 

natural das coisas, pois o paciente 
passa a ter o controle de sua von-
tade e quem possui a autoridade do 
conhecimento passa a ser o ouvinte. 
O destino é trágico, pois ao final do 
dia a vida do paciente terminará.

 Em diversas ocasiões em 
que a ordem não se sucede ou 
não exista interrupções, somos de 
certa forma apanhados pela his-
tória natural. A autoridade a qual 
Kafka acusa de criar um parasita-
-predador, decorrente de excessos, 
também demanda a ocupação dos 
espaços por meio de construções de 
instituições simbólicas. É possível 
caminhar com naturalidade quando 
se está do lado externo das institui-
ções públicas. Dentro dos edifícios 
ou nas suas extensões há uma inter-
rupção dessa naturalidade, e outra 
forma de naturalidade surgiria ou 
se transformaria. 

 A autoridade que faz com 
que o ambiente seja destruído, como 
no caso da muralha da China ou na 
construção de uma colônia penal, 
é, de forma paradoxal ou ambígua, 
o que conferirá uma excitação ou 
ansiedade no sujeito. A história 
natural da destruição (Santner, 
2006, p. 105)77  é recordada pelos 
edifícios, pois muitos foram ergui-
dos ou reerguidos para marcar o 
novo tempo. Esse novo tempo, pos-
suí uma origem violenta, conforme 
nos lembra Benjamin, e para man-
ter a nova ordem é necessária uma 

violência que a mantenha.
 W.G. Sebald narra em seus 

livros o elo entre natureza e a des-
truição78. O ser humano estaria na 
terra para destruir, e a natureza para 
persistir a essa destruição e se rein-
ventar. O ser humano consegue se 
reerguer da destruição, utilizando 
cinzas, destroços, restos mortais, 
por conseguinte, o homem con-
vive e se adapta a esse ambiente. A 
natureza busca a sua adaptação por 
meios como a metamorfose. Con-
tudo, há uma outra natureza que o 
homem tenta se proteger e separar: a 
natureza como essência. A forma de 
natureza, que na aurora da civiliza-
ção ocidental os gregos denomina-
ram de physis, é um dos vernáculos 
mais complexos de ser traduzido e 
compreendidos. Na origem, por 
ausência de representação e de con-
ceitos, os gregos se voltaram para a 
natureza como forma de entender 
o self, e também a comunidade. A 
inclusão/exclusão da natureza, seja 
como ambiente, seja como essência, 
sempre de forma violenta, passa a 
ser a ordem natural das coisas. 

 Toda essa forma de rela-
ção com o mundo, de controle e de 
enquadramento (inclusão/exclu-
são) transformou-se naquilo que 
Hegel denominava de uma história 
universal, isto é, o desejo de reco-
nhecimento do ser humano em 
uma “criatura” que necessita do 
preenchimento do lado negativo e 

da violência provenientes de uma 
autoridade mística.

Considerações Finais 

“That’s the one trou-
ble with this country: every-
thing, weather, all, hangs on 
too long. Like our rivers, our 
land: opaque, slow, violent; 
shaping and creating the life 
of man in its im-placable and 
brooding image.” 

                             William Faulkner, 
As I Lay Dying

 Ao longo deste artigo tive 
a preocupação de convidá-los para 
uma crítica. Não esgotei o tema (que 
nem com três tomos se esgotaria). A 
minha primeira insatisfação é como 
o debate do estado de exceção está 
sendo tratado, não só no Brasil, mas 
no mundo. Os acadêmicos precisam 
compreender que nem tudo que vai 
contra a ideia deles ou que sai do 
natural é uma exceção. E, como 
enfatizei no início do artigo, exce-
ção pode ser também algo positivo. 
Aliás, em princípio a exceção é posi-
tiva. No entanto, o que tenho obser-
vado é que uma decisão judicial que 
distorça a lei ou uma que contrarie a 
jurisprudência é considerada exce-
ção. Vozes começam a ecoar, espa-
lhando que estamos vivendo em 
uma situação de exceção. Pasmem, 
m a s  t a mb é m 

afirmam que o Brasil é um estado de 
exceção. A última afirmação seria 
suficiente para reprovar uma tese 
de monografia, pois uma simples 
pesquisa poderia esclarecer que o 
estado, nesse contexto, é sinônimo 
de condição, situação.

Na primeira parte do artigo, 
preocupei-me em esclarecer o 
aspecto forma, ou os contornos 
que estabelecem os limites do tema, 
assim como uma singela diferença 
entre estado de exceção e estado 
de emergência. Este último é o que 
poderíamos destacar como sendo o 
instituto responsável a determinar 
formalmente a suspensão das leis e 
garantias. O estado de exceção, em 
si, levou-me a dar preferência ao 
que Eric Santner reflete em dois de 
seus livros: On the Psychotheology 
of Everyday Life e On Creaturely 
Life: Rilke, Benjamin, Sebald.

A influência de Benjamin é 
notória para compor o artigo e lan-
çar alguma luz ao tema extrema-
mente complexo. A razão é simples, 
o tema da exceção foi presente em 
boa parte da obra de Benjamin. Se 
o processo de extrair de uma obra 
algum entendimento se tornar uma 
tarefa penosa, podemos chegar em 
um primeiro momento a uma lição 
muito simples: exceção não tem 
somente a ver com a suspensão 
formal das leis.

Carl Schmitt associou o 
estado de exceção ao conceito de 
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político. Ao decidir sobre a exce-
ção, o soberano estava decidindo e 
separando quem é amigo de quem 
é o inimigo. Em um primeiro 
momento, Schmitt se preocupava 
com a possibilidade de uma guerra 
civil. Porém, o pensamento Schmit-
tiano vai além de normativismos e 
decisionismos. Schimitt estava dis-
posto a revelar a essência de todas 
essas instituições e pensamentos. A 
natureza do direito e do político é 
teológica. Considero que a premissa 
de Schmitt é justa. Entretanto, as 
suas conclusões e a forma com que 
desenvolve o seu argumento não é 
adequado.

 O estado de exceção que 
foge aos contornos formais das leis 
pode ser dirigido ao que a tradição 
judaico-alemã do início do século 
XX explorou, não necessariamente 
com o epíteto de estado de exceção. 
Franz Rosenzweig em seu magum 
opus, Die Stern der Erlösung, além 
de lançar uma reflexão a respeito do 
fim da escatologia de uma maneira 
pós-kantiana, aborda em seu livro 
uma de suas inúmeras teses a ques-
tão do “Outro”. Nesse sentido, o 
“Outro” abre espaço para conside-
ramos que estado de exceção que 
se projeta na modernidade seria 
como uma forma organizada de 
mundo, partindo de sistemas autô-
nomos, implicando a emergência 
de um novo sujeito histórico, que 
despertaria um sentimento que 

Freud denominou de “estranheza” 
(unhmeimilich).

Para metabolizar o senti-
mento de estranheza e nos lançar 
para um quase que perpétuo “estado 
de exceção”, o universo organizado 
ao qual estamos condicionados 
a confiar vai nos propor incontá-
veis episódios de estranheza e de 
frustração ou desilusão (Trug und 
Täuschung). Essa situação decorre 
do ocultamento do real significado 
das coisas, tanto do sentido das ins-
tituições que nos rodeia, quanto do 
self. Todavia, o caminho para “des-
construir” o que está oculto não 
é elementar. Uma das razões é a 
forma em que a violência é utilizada 
para conservar a ordem do mundo. 
Não me refiro apenas à violência 
física que o Estado pode empregar 
em caso de desordem, desobediên-
cia civil, etc.; mas existe uma certa 
violência que nos acomete desde a 
aurora. Há um certo desgaste ou 
cansaço quando tentamos refletir 
a respeito desta condição. Maurice 
Blanchot batizou de effacement essa 
força mística ou melhor o esfacela-
mento de nossas forças por meio de 
gerações na tentativa de se naturali-
zar a história.

Porventura, Kafka foi o pen-
sador que mais tenha logrado êxito 
para expor o estado de exceção ao 
qual me refiro. Por ser um homem 
das leis, pôde dimensionar em 
seus escritos os excessos que ela 

provoca, percebendo que as leis 
“criam” uma espécie de personali-
dade, tanto daqueles que necessitam 
dela, como ao homem do campo, ou 
aqueles que possuem a função de 
autorizar o emprego dessas. Essas 
“criaturas” vivem e convivem nos 
prédios públicos, nas ruas ou em 
locais isolados como a região sele-
cionada para a construção da mura-
lha da China. 

O universo de Kafka é o do 
microcosmos, de como toda a 
“estranheza” se torna natural ou 
com vem a ser uma história natural 
com a intensificação da absorção do 
que ocorre no microcosmos. Este 
microuniverso está numa posição 
demasiadamente afastada da trans-
cendência das leis e das convenções. 
Possui protocolos inerentes à sua 
singularidade. Há uma pedagogia 
no universo Kafkiano, no qual os 
seus personagens devem se subme-
ter. Este ensinamento é baseado na 
suspensão das leis, das convenções, 
e dos conhecimentos. Schmitt, ao 
fazer menção à suspensão, estava 
também se referindo, ou melhor, 
fazendo uma transtextualidade do 
momento paulíneo. Kafka propõe 
que este momento (Augenblick) 
dure desde então e, que todas as 
escolhas fujam do conceito polí-
tico e de certo ou errado. Além 
disso, Kafka, como um entusiasta 
da passagem bíblica de Abraão, está 
disposto a demonstrar que toda a 

decisão estará sempre relacionada 
a um teste. Teste, em hebraico é 
naseh, e assim como o vernáculo 
grego Basanos, teste apenas pode ser 
concretizado por meio de sacrifício. 

Por fim, o “estado de exceção” 
na tradição judaico-germânico é 
toda a excitação que o perma-
nente excesso de vida nos provoca. 
Excesso relacionado à forma de 
regulação de vida em contraste com 
o que está oculto aos nossos hori-
zontes e ao nosso self.
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A minha poesia sou eu
… Não, Poesia:
Não te escondas nas grutas de meu ser,
não fujas à Vida.
Quebra as grades invisíveis da minha prisão,
abre de par em par as portas do meu ser
— sai…
Sai para a luta (a vida é luta)
os homens lá fora chamam por ti,
e tu, Poesia és também um Homem.
Ama as Poesias de todo o Mundo,
— ama os Homens
Solta teus poemas para todas as raças,
para todas as coisas.
Confunde-te comigo…
Vai, Poesia:
Toma os meus braços para abraçares o Mundo,
dá-me os teus braços para que abrace a Vida.
A minha Poesia sou eu.

AMILCAR CABRALAMILCAR CABRAL
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ADELA ZAMUDIO
Cochabamba, 11 de octubre de 1854

NACER HOMBRE

Una mujer superior
En elecciones no vota,
Y vota el pillo peor;
(Permitidme que me 
asombre)
Con sólo saber firmar
Puede votar un idiota,
Porque es hombre.
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Adela Zamudio

Eran las seis de la tarde, 
cuando una señora joven y un 
caballero que se habían divisado 
desde lejos, se detuvieron en una 
esquina para cruzar, sin saludarse, 
algunas frases a media voz.

— ¿Hallaste al doctor?

—Sí: la ley la favorece a ella. 
Muerto el marido, es la tutriz natural 
del niño; sin embargo, probándole 
malos tratos, se la puede obligar... 
pero nos aconseja que intentemos 
primero los medios amistosos...

— ¿Y no le has dicho que lo 
hemos intentado ya? —Exclamó la 
joven con viveza—. ¿Crees que esa 
hiena suelte su presa voluntaria-
mente? ¿No le has explicado lo que 
pasa? ¿No le has dicho que la quiere 
a su lado para martirizarle, porque 
le odia, por ser el hijo de la primera 
mujer, linda y joven, mientras que 
ella...

—Bueno, veremos lo que se 
hace.

—Sí. Déjame obrar. Acabo de 
adquirir los da-tos que necesitaba, 
he hablado con un artesano vecino 
de enfrente. La casa es aquella pin-
tada de azul (y señaló con los ojos). 
En el piso alto, vive un abogado 

que esta mañana se ha marchado 
al campo; ella ocupa el bajo. El 
artesano conoce al niño y me ha 
dado sus señas: “Un joverito, muy 
traposo, que va todas las noches 
por pan y velas a la pulpería de la 
esquina”. El hombre se indignó al 
oír esto.

— ¡Infame! —murmuró—. 
¡Un niño de cuatro años haciendo 
de sirviente!

—Es preciso que esto acabe, 
repuso ella reprimiendo su indig-
nación. Afortunadamente nadie nos 
conoce. Aguárdame aquí.

El trató aún de detenerla, pre-
guntando si no sería mejor aguardar 
al niño en la pulpería de la esquina, 
pero ella arguyó que podía suceder 
que el niño no saliese aquella noche 
— en cuyo caso se perdía tiempo.

 
—Es preciso obrar antes de 

que se aperciba de nuestra llegada. 
Dicho esto, la señora se encaminó 
hacia la casa pintada de azul.

A la puerta, un mocetón 
emponchado, forastero por su 
traza., y que parecía esperar a 
alguien, salió a su encuentro sin 
decir palabra. Ella se de-tuvo y le 
habló a media voz:

—Todavía no, —murmuró—; 
vete a la esquina y aguarda allí junto 
al patrón, que ya vuelvo.

Y penetró  en la  casa 
consabida.

Avanzaba cautelosamente, 
figurándose ya descubrir, en algún 
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cuando de pronto, al volverse, se 
halló con la puerta abierta de una 
estrecha pieza, próxima al zaguán, 
en cuyo centro una mujer sentada 
en un sillón, con las rodillas abriga-
das permanecía quieta.

Vestía de luto. Al fijarse en 
este detalle, la forastera se sobresaltó 

y una emoción repentina ahogó su 
respiración. La había reconocido 
por las señas.

Pero se hallaba resuelta a 
todo. Venciendo su turbación se 
encaminó hacia ella.

— ¿Y el doctor? preguntó con 
acento tembloroso, tras ligera incli-
nación de cabeza.

—No le daré razón, gruñó la 
interpelada, con voz desapacible, 
desde su asiento.

La forastera avanzó algunos 
pasos y se miraron cara a cara.

Aquella odiosa mujer tenía la 
cabeza envuelta en obscuro pañuelo 
de seda, lo que le hacía parecer más 
vieja. Su cara descarnada expresaba 
profundo malestar. La joven, domi-
nando su repugnancia adoptó un 
tono más comedido para repetir su 
pregunta.

—Dispense, mi señora; ¿su 
vecino, el doctor habrá salido?

—-No le daré razón, — volvió 
a decir la viuda con voz gruñona; la 
joven fingió contrariedad y descon-
cierto. Examinó una vez más con la 
mirada los corredores del piso alto; 
dijo entre dientes que el doctor no 
tardaría sin duda 

en llegar, puesto que la había citado 
para aquella hora — se lamentó de 
aquel contratiempo, hablando de 
un término que se cumplía y pidió 
permiso para esperarle.

—Aguarde usted si le parece, 
dijo la vieja secamente, señalando 
un asiento y sin moverse del suyo.

La joven entró en el cuarto y 
lo ocupó tímida-mente.

Transcurrieron algunos 
momentos de embarazo y ansiedad 
para la audaz visitante que paseó la 
vista por toda la pieza.

La adornaban unos cuantos 
sillones muy usa-dos y una alfom-
bra descolorida. De repente sus ojos 
percibieron un objeto tirado en el 
suelo, al pie de la silla que ocu-
paba aquella mujer; un objeto que 
la forastera empezó a mirar como 
fascinada: una corneta de latón.

¿Sería suya? Aquella mujer 
despiadada ¿tendría alguna vez un 
rasgo de condescendencia con la 
infeliz criatura?

La viuda entre tanto lanzaba 
sobre ella miradas indagadoras.

 
—Usted ha venido a su pueblo 
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a reclamar... díjole de pronto con 
voz penetrante.

La joven se estremeció.

—Una herencia, se apresuró 
a decir.

—Esto es, una herencia, 
apoyó la vieja irónicamente. No sé 
qué cosas curiosas me ha contado 
mi vecino el doctor del pleito de 
usted.

Y no cesaba de observarla.

— ¿Tiene usted muchos 
parientes? —No tengo a nadie, 
afirmó ella. — ¿No es usted casada?

Soy soltera, iba a decir, pero 
temió que su as-pecto la desmin-
tiera y respondió maquinalmente:

—Soy viuda.

— ¡Viuda! ¡Ay! ¡Como yo! 
Suspiró la vieja, y luego contem-
plándola con interés.

—Pero es usted muy joven, 
dijo. ¿Tiene usted hijos?

—Ninguno.

— ¡Como yo! ¿No es verdad, 
señora, que no hay cosa más triste 
que verse sola en el mundo?

Y su voz, naturalmente dura, 
se dulcificó al lanzar ese lamento.

La forastera trató de cortar 
aquí el interrogatorio que la turbaba 
y preguntó a su vez, por decir algo.

— ¿Está usted enferma? —
Del corazón.

Sin poder contenerse, la joven 
lanzó sobre ella una mirada de odio 
recóndito. “¿Tienen las hienas cora-
zón?” pensó.

Un silencio embarazoso y 
prolongado se siguió a esto. La 
joven, cuyo objeto, al penetrar en 
la casa era indagar, empezó a pensar 
que perdía el tiempo y que lo mejor 
era aguardar al niño en la pulpería 
de la esquina. El rumor de un tro-
pel de personas que pasaban por la 
calle interrumpió su pensamiento 
y de repente rompió a tocar una 
banda de música. Casi al mismo 
tiempo se oyó el ruido estrepitoso 
de unos zapatitos que golpeaban a la 
carrera las baldosas del patio y dos 
pequeños bultos cruzaron hacia la 
calle, rápidos como flechas.

— ¡Julio! — gritó la viuda con 
un vozarrón de trueno, que contras-
taba con su aspecto dolorido.

Petrificado por el terror, uno 

de los dos fugitivos se detuvo en 
mitad de su carrera retrocediendo 
hasta presentarse todo tembloroso.

Era un chiquillo descalzo, 
blanco y rubio, pero era tan sucio y 
desgreñado que apenas podía uno 
formarse idea de su fisonomía.

— ¡Antecristo! — gritó la 
vieja, anonadándolo can miradas 
feroces; eres el primero en alborotar, 

¿dónde está Julio? ¡Vaya usted y trái-
gale por la fuerza! — ¡ahora mismo!

La desconocida, testigo 
mudo de esta escena, vio luego con 
suprema emoción aparecer al otro 
delincuente.

 
Sin sombrero, el cabello y la 

ropa en desorden, pugnando por 

librarse del conductor que le traía a 
empellones, rubio, sonrosado, her-
moso como un serafín, apareció el 
hijo de Julia. Sí, era él; el mismo aire 
arrogante, la misma cabeza, los mis-
mos ojos claros y serenos.

Su corazón latió con violen-
cia. Tuvo impulsos de precipitarse 
hacia él, cogerle en brazos, insultar a 
la vieja y huir... pero el diablillo traía 
tal aire que, sin quererlo, se quedó 
quieta.

Aquella mujer logró sujetarlo 
por la ropa y atrayéndolo hacia sí 
con fuerza lo oprimió entre sus 
brazos; él, siempre forcejeando por 
escapar, pateaba con impaciencia 
gritando:

— ¡Quiero ir tras los soldados!

La viuda al ver que aquella 
cliente del doctor, cautivada sin 
duda por la hermosura del niño; lo 
devoraba con los ojos, se empeñó 
en que la saludara; pero el pequeño 
insolente se negó a ello encogién-
dose de hombros.

—Salúdala, repitió ella, es tu 
tía. La joven se estremeció.

La dueña de casa, sin notarlo, 
se volvió luego hacia ella para expli-
carle sonriendo.

—El llama tías a todas mis 
amigas. Y siguió amonestándolo:

—Eres un malcriado: ¿qué va 
a pensar de ti? También ella tiene 
niños y precisamente uno de tu 
edad que se llama como tú Julie-
cito, pero muy bien educado; no se 
parece a ti. ¿No es verdad señora?

La forastera, aturdida, no 
sabía que pensar de lo que oía- 
¿Sabía aquella mujer lo que decía? 
¿Era casualidad, era ironía?

Como el niño insistiese en 
su porfía, la enferma, haciendo 
un esfuerzo, lo colocó sobre sus 
rodillas y cogiendo con ambas 
manos su hermosa cabeza, lo obligó 
a escuchar.

— ¿No te he dicho que allá en 
la esquina te aguardan unos hom-
bres para robarte?

El chiquitín respondió con un 
gesto de incredulidad.

— ¿No es verdad señora que 
usted los ha dejado ahí, apostados 
aguardando?

La forastera sobresaltada no 
sabía explicarse lo que oía.

El pequeño mostró los puños 
con aire fanfarrón exclamando:
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-¿Y yo?

— ¿Tú? dijo la señora, tú eres 
un muñeco. Por más que te defien-
das, te agarran, te tapan la boca, te 
meten debajo del poncho y te lle-
van lejos, muy lejos... yo me quedo 
desesperada... ¡corro! ¡Corro! tras ti, 
no te encuentro y me muero.

El chiquillo gimió con un 
gesto que quería decir: “¡si prosi-
gues me echo a llorar!”

—Entonces no vayas a la calle.

Esta vez quedó convencido, 
pero en cambio exigió que el otro 
chico, hijo de la cocinera, fuese a 
comprarles rosquetes.

El interés y la viva emoción 
que se pintaban en el rostro de su 

interlocutora, que también era 
viuda y sola, la hacían cada vez más 
expansiva. Su brusquedad y reserva 
de los primeros momentos habían 
desaparecido.

—Mucho he sufrido señora, 
continuó. ¡Si yo le contara mi vida! 
Mi esposo fue un calavera, pero se 
lo aseguro, sólo por ésta criatura, 
siento haber perdido mi fortuna. 
Quisiera para éste todos los tesoros 
del mundo.

Como si comprendiera a 
su protectora, el niño reclinó su 
cabeza contra su pecho con dulce 
abandono. Ella aplicó los labios a los 
sedosos rizos.

Sorpresa, enternecimiento, 
ansia de prorrumpir en un sollozo, 
todo eso sentía la forastera que disi-
mulaba ya apenas.

— ¿Por qué quieren quitár-
melo? — Continuó la viuda — ¿no 
es una crueldad? Esa mujer tiene 
familia, hijos esposo, hermano; yo 
no tengo más que a él en el mundo.

Y al ver que tenaces y abun-
dantes lágrimas empañaban los 
ojos de aquella extraña, dio rienda 
suelta a su ternura y continuó, casi 
sollozando.

—Si eso llegara a suceder, 
no sé qué sería de mí, me volvería 
loca, no me resignaría. Iría tras él 
hasta el fin del mundo; les pediría 
de rodillas que me admitieran en 
calidad de criada, a fin de no sepa-
rarme de él. La forastera no pudo 
más — hizo su oración interior.

— ¡Eso no sucederá! exclamó, 
poniéndose de pie y tendiéndole la 

mano. — Señora, le juro que no 
sucederá.

A aquel arranque la viuda 
miró sorprendida.

—Soy de este pueblo y cono-
zco a esa familia, — dijo la joven 
llorando de ternura — yo hablaré 
con ellos.

Faltó poco para que la pobre 
enferma le besara las manos.

— ¡Ah señora, señora!, 
exclamó; sí hiciera usted eso, ¡cuán 
grande y cuan eterna sería mi 
gratitud!

—Dentro de dos días recibirá 
usted de parte de ellos, una carta 
que la tranquilizará por completo.

Cansado de saborear su 

golosina, el niño había quedado 
dormido. La joven depositó sobre 
su frente un prolongado y amoroso 
beso mezclado de lágrimas y salió 
en silencio.

Estaba anocheciendo.

Cuando el marido, escondido 
en la sombra del zaguán, la vio salir 
enjugándose los ojos, se apresuró a 
consolarla.

— ¿Para qué desesperar?, 
le dijo, — si hoy no se puede, 
mañana...

—Ni mañana ni nunca, dijo 
ella. ¡Ay Antonio!, ¡qué malo es 
juzgar sin haber visto de cerca; esa 
mujer se quedará con el niño, por-
que lo quiere más que nosotros.

— ¡Corazón de mujer! tu 

piedad infinita por los niños será 
siempre...

—Ángel mío -—te dejo 
en paz— estás en brazos de una 
segunda madre.

Fin
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Resumo
Este texto trata da atuação do 

Ministério do Trabalho enquanto 
mecanismo particular de repressão 
voltado especificamente ao âmbito 
do trabalho. Evidências históricas 
foram extraídas da documentação 
gerada pelas Divisões de Segurança 
e Investigações (DSIs) de diversos 
Ministérios e do SNI, e confronta-
das com entrevistas que compõem 
o acervo do IIEP (Intercâmbio, 
Informações, Estudos e Pesquisas) 
e publicações bibliográficas e audio-
visuais selecionadas. Tendo como 
escopo a análise da imanência, obje-
tivou-se o complexo categorial que, 
no diálogo com bibliografia especia-
lizada, explicitou o modus operandi 
da institucionalidade repressora do 
trabalho — e evidenciou que a com-
binação de cerceamento e superex-
ploração da classe trabalhadora era 
determinante para a realização da 
Ditadura do capital. Desde a impo-
sição do bonapartismo brasileiro, 
o controle da classe trabalhadora 
teve fundamental importância 
para os objetivos do capital multi-
nacional e da burguesia brasileira 

atrófica e associada. Visava-se for-
çar a reconfiguração do projeto 
econômico-social, em atendimento 
ao novo programa de acumulação 
capitalista. Planejando impossibi-
litar qualquer mobilização dos tra-
balhadores frente à maximização 
da exploração dual do mais-valor, 
medidas de amplo cerceamento e 
repressão direta foram espraiadas 
através do Ministério do Trabalho 
(MT) por todo território nacional. 
Assim, a ação do MT não o carac-
teriza somente como outro braço 
do SNI, mas foi além, utilizando a 
legislação trabalhista “a contrapelo”, 
ou seja, contra os trabalhadores — 
através da facilitação de demissões 
para um “desemprego punitivo”, de 
intervenções sindicais etc.

Gabriel de Oliveira Ladeira2

Desde a sua 
imposição, a 
Ditadura Bra-
sileira iniciava 
o avanço do 

país em direção ao último estágio 
da entificação de seu capitalismo de 
via colonial, no qual, entre outras 
coisas, “[...] a própria economia (a 
lógica do mercado e da concorrên-
cia) se impõe cada vez mais como 
ideologia hegemônica” (ŽIŽEK, 
2011, p. 10) — o que, diferente das 
vias liberal-burguesas clássicas, 
no caso brasileiro se efetiva, pelas 
débeis limitações de nossa burgue-
sia, de forma atrófica. Embrenha-
dos no aparelho do Estado desde 
as medidas desenvolvimentistas de 
Juscelino Kubitschek, e articulados 
em prol do avanço concreto de suas 
perspectivas, empresários, tecno-
empresários e operadores de uma 
tecnoburocracia encarnavam a ima-
gem de eficiência empresarial como 
sinônimo de excelência em constru-
ção social e nacional — tornando-
-se, “[...] por volta de 1960 [...], a 
força sócio-econômica dominante.” 
(DREIFUSS, 1980, pp. 65-66; 71). 

Como via para efetivação de seus 
interesses, fez-se, de tal composição, 
o bonapartismo brasileiro.

Verificou-se, assim, o que 
foi trazido por Antonio Gramsci: 
engendradas pelos desdobramentos 
histórico-constitutivos imanentes às 
categorias da intelectualidade, “[...] 
uma ou mais camadas de intelec-
tuais [...]” nascem, para conferir ao 
grupo social que lhe deu origem, 
“[...] homogeneidade e consciência 
da própria função no campo eco-
nômico, de modo que o empresá-
rio capitalista cria, junto consigo, o 
economista, o cientista da economia 
política.” De encontro ao caso bra-
sileiro: pela determinante mediação 
do aparelho do Estado, membros 
econômicos de um grupo social 
foram elevados “[...] à qualidade 
de ‘intelectuais políticos’, isto é, de 
organizadores de todas as funções 
inerentes ao orgânico desenvolvi-
mento de uma sociedade integral, 
civil e política.” (VOZA, 2017, pp. 
430-431). Para além do seu papel 
de assistência às forças golpistas, 
tais intelectuais orgânicos, enquanto 
integrantes tanto da burguesia 
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brasileira atrofiada quanto dos 
grandes setores externos do capi-
tal, compuseram as administrações 
militares no pós-1964 forjando o 
regime que lhes levaria ao astronô-
mico crescimento econômico — o 
qual, por sua vez, viabilizar-se-ia 
a partir da “[...] apropriação dual 
da mais-valia, por meio da polí-
tica salarial arrochante.” (RAGO 
FILHO, 2004, p. 155).

Eis “[...] a natureza bonapar-
tista da dominação de nossos pro-
prietários instaurada a partir do 
golpe de Estado de 1964”: um “[...] 
domínio exercido de modo indireto 
pelo conjunto da burguesia, pelas 
armas, subjugando, castrando ou 
atrelando os poderes legislativo e 
judiciário.” (RAGO FILHO, 1998, p. 
15). A burguesia brasileira, histórica 
e conscientemente subordinada ao 
capital transnacional, extasiada com 
o apoio (financeiro e político/ideo-
lógico) deste último e de seu Esta-
do-Nação de representação máxima 
— os Estados Unidos da América 
—, articulou, neste âmbito, o plano 
estratégico da solução do bonapar-
tismo. O setor militar, convertido 
em braço armado da autocracia 
burguesa, integrando o ambiente da 
intelligentsia golpista, seria respon-
sável pela linha de frente do pro-
cesso. Em síntese, conforme infere 
Francisco de Oliveira, 

[...] Bonaparte, isto é, 

as Forças Armadas, emergem 
como árbitros de uma situa-
ção que politicamente havia 
chegado a um impasse, cuja 
raiz deve ser buscada na assi-
metria entre a diferenciação 
da estrutura social e o seu 
registro, ao nível dos pro-
cessos políticos e, por fim, 
na estrutura do poder, no 
Estado. Bonaparte emerge, 
e Bonaparte tem espada, e 
Bonaparte corta os nós gór-
dios que eram formados pelas 
antigas relações entre o tripé 
das forças produtivas e as 
classes sociais dominadas. 
A história do pós-64 é, pela 
força de Bonaparte, o apro-
fundamento das tendências 
que já estavam anunciadas 
e que já estavam dadas, de 
certa forma, pela configura-
ção estrutural da própria eco-
nomia, isto é, pelo tripé que 
se havia formado. A política 
econômica pós-64 vai ser, de 
um lado, a busca incessante 
de consolidar e aperfeiçoar, 
e sedimentar de forma mais 
acabada, os contornos de 
um controle monopolístico 
da economia brasileira, ao 
nível das forças produtivas e, 
do outro lado, dando novos 
saltos no processo de acu-
mulação, estabelecendo uma 
nova relação do tripé com as 

classes sociais dominadas. 
Esta nova relação é, como 
sempre, em qualquer sistema 
capitalista, uma relação de 
força, mas cuja forma agora 
é diferente. (OLIVEIRA apud 
RAGO FILHO, 1998 p. 16).

Pela força de Bonaparte, isto é, 
do Estado encabeçado pelas Forças 
Armadas, em direto enfrentamento 
às conquistas da classe trabalha-
dora3  durante o período anterior ao 
golpe — com o exemplo emblemá-
tico dos portuários de Santos entre 
os anos de 1960 e 1964 (SILVA, 
1995, p. 174-206) —, portanto, 
seria baixada a repressão cotidiana 
e ostensiva sobre o alvo central da 
Ditadura — do qual está última 
arrancou, com derramamento de 

sangue, a sustentação dos devaneios 
amesquinhados de nossa burgue-
sia conscientemente benevolente 
e vassala de seus senhores estran-
geiros —: os trabalhadores. Não 
por acaso, a institucionalização de 
tais formas de repressão contra a 
“[...] classe operária compreendeu 
desde a [arrochante] política sala-
rial, definida e imposta segundo 
os interesses da burguesia, até a 
repressão policial, desde a insti-
tuição do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) até a lei 
antigreve.” Tratava-se de — através 
de “[...] toda uma sistemática da 
repressão da classe operária que 
se vai desenvolvendo e recriando 
à medida que se põem em prática 
as mais diversas, heterogêneas e 
até mesmo contraditórias medidas 

econômicas, políticas, jurídicas, 
policiais ou outras” — consolidar 
na “[...] prática a economia política 
conveniente ao capital monopo-
lista.” (IANNI, 2019, p. 123).

Conforme indica um amplo 
montante documental4, havia, neste 
contexto de parceria empresa/
Estado para o golpe de classe e na 
subsequente repressão à classe tra-
balhadora, um importante papel de 
mediação e protagonismo voltado 
única e exclusivamente ao universo 
do trabalho — o qual era desempe-
nhado pelo Ministério do Trabalho. 
A atuação do órgão se caracteriza 
por dois momentos: o da imediati-
dade dos eventos referentes a 1964, 
como força de consolidação do 
bonapartismo; e o que se verificou 
sobretudo a partir de fins da década 
de 1960, no qual tal institucionali-
dade integra um papel fundamental 
em meio à consubstanciação efetiva 
em torno do Serviço Nacional de 
Informações (SNI) — agindo, em 
contraste com outros setores, de 
forma particular, consideravelmente 
autônoma, e com a importante 
tarefa de garantir que o universo do 
trabalho se mantivesse subordinado 
ao projeto de acumulação capitalista 
então objetivado. Vejamos, a par-
tir deste ponto, maiores exposições 
acerca da articulação do aparato 
repressivo nestes dois períodos.

1. Formas 

de Articulação da Repressão aos 
Trabalhadores

No primeiro momento do 
golpe, portanto, na imediatidade 
constitutiva do bonapartismo, o 
Ministério do Trabalho (MT) teve 
um importante e fundamental 
papel nas medidas de consolida-
ção do Estado bonapartista. Havia 
a necessidade de efetivamente 
erguer as estruturas que a conspi-
ração visava engendrar. Neste sen-
tido, já se manifestaram, de início, 
formas de repressão que se cons-
tituem como momentos prepon-
derantes durante toda a Ditadura. 
Antes de especificar estas últimas, 
cabe demonstrar as duas nuances da 
articulação repressiva: uma anterior 
à consolidação do aparato de Segu-
rança Nacional; a outra formada 
com a centralização burocrática 
da repressão no Serviço Nacional 
de Informações (SNI). Tal distin-
ção não supõe, de forma alguma, 
a atribuição de maior gravidade a 
uma ou à outra. A diferença é fun-
damentalmente operacional, com 
possíveis implicações no que diz 
respeito à sua eficácia a partir do 
segundo momento. 

De início, destarte, a ação 
repressiva do Ministério do Traba-
lho era abastecida pela informação 
extraída de organismos não neces-
sariamente integrados de forma a 
compor uma totalidade voltada ao 
cerceamento. Setores relativamente 



148 149

difusos foram então direcionados 
à cotidiana atividade de vigilân-
cia e cerceamento, tais como o IV 
Comando Aéreo Regional (COMA-
RIV) e o então já antigo complexo 
DEOPS/DOPS (Departamentos 
Estaduais e Delegacias de Ordem 
Política e Social). Órgãos que 
outrora dedicavam-se às atividades 
de Defesa, combinados a remanes-
centes setores de repressão em perí-
odos anteriores, assim, reuniam de 
forma mais direta as informações 
que posteriormente seriam proces-
sadas pela institucionalidade do MT 
— dedicando-se não à prevenção de 
agressões externas, mas com enfo-
que principal na parte de dentro do 
país, voltando-se à espionagem em 
meio aos trabalhadores. Dentro des-
tes mesmos setores, já havia, desde 
o período de Juscelino Kubitschek, 
repartições dedicadas exclusiva-
mente ao levantamento e análise 
informacionais — estrutura da 
qual se apropriou, posteriormente, 
o Serviço Nacional de Informações 
(SNI).

Após a centralização do 
aparato repressivo, efetivamente 
deflagrada após o Ato Institucio-
nal 5, o SNI se caracterizou como o 
setor único em que todo o aparato 
de informações e espionagem da 
Ditadura estava abrigado — capi-
larizando repartições, escritórios, 
divisões e agências por todas as 
esferas do Estado. Cada delegacia 

teria ligações com um destes orga-
nismos de informação, bem como 
cada Ministro teria seu gabinete 
conectado à Divisão de Segurança 
e Informações (DSI) correspon-
dente ao seu Ministério. Uma forte 
expressão do mecanismo então 
centralizado é o infame complexo 
DOI-CODI (Destacamento de 
Operações e Informações-Centro 
de Operações de Defesa Interna) — 
que congregava, em si mesmo, tanto 
o levantamento de dados quanto a 
execução de operações de guerra 
suja a partir de tais informações. 
Paulatinamente, na base da pirâ-
mide cujo topo era o SNI, junto 
também de delegacias do complexo 
DEOPS/DOPS, estavam centros das 
Forças Armadas que também atua-
vam no mesmo sentido. São elas, o 
Centro de Informações do Exército 
(CIE); o Centro de Informações da 
Aeronáutica (CISA); o Centro de 
Informações da Marinha (Ceni-
mar) — os quais, por sua vez, assim 
como no caso dos órgãos anteriores, 
recebiam constante apoio do setor 
de informações do Departamento 
de Polícia Federal.

A atuação de todo este meca-
nismo abarcava a totalidade da 
sociedade brasileira. Contudo, no 
que diz respeito à repressão espe-
cificamente voltada ao universo 
do trabalho e todas as suas esferas, 
havia uma particularidade: a cen-
tralidade do funcionamento das 

medidas, além do Serviço Nacional 
de Informações, era, ainda mais, o 
Ministério do Trabalho. Se durante 
o processo de levantamento de 
dados ficasse explícito à vigilância 
que o caso em questão dizia respeito 
ao âmbito dos trabalhadores, um 
relatório era imediatamente reme-
tido ao MT — muitas vezes antes 
de ser enviado à Agência Central 
do SNI, em Brasília. Neste sentido, 
toda a documentação não deixa 
margens para dúvida: o universo 
do trabalho, devido à sua centra-
lidade para que fosse concretizado 
o projeto ao qual viria servir o 
bonapartismo, constituía-se como 
o principal alvo da repressão. Era 
preciso, simultaneamente, forjar a 
estrutura e o ambiente necessários 
para a superexploração dos traba-
lhadores e a inviabilização — atra-
vés da legalidade — de suas lutas 
e engendrar um forte aparato de 

monitoramento e vigilância osten-
sivos que viabilizaria a violência 
repressiva contra os que se levan-
tassem, em prol dos seus interesses 
de classe, contra os sofrimentos 
advindos do “modelo brasileiro”. 

Trataremos, a partir desta 
altura, das implicações objetivas de 
tal forma de repressão no cotidiano 
da classe trabalhadora. Respectiva-
mente, serão propostas demons-
trações acerca de quatro categorias 
extraídas da massa documental 
analisada em nossas pesquisa, quais 
sejam, 2) intervenções sindicais em 
suas nuances mais ou menos dire-
tas; 3) demissões por perseguição 
política e outras distintas formas 
de impedimento do acesso ao tra-
balho, voltadas às lideranças mas 
também aos trabalhadores que esti-
vessem voltados ao enfrentamento 
do patronato por seus interesses 

de classe; e, por fim, a 4) violenta 
ofensiva contra greves ou qualquer 
indício de mobilizações deste tipo, 
uma vez que as mesmas configurar-
-se-iam como um direto ataque aos 
objetivos da ditadura do capital. 

2. Formas Direta e Indireta de 
Intervenção Sindical

Para assinalar de forma direta 
tais contrastes, cabe perceber uma 
documentação do ano de 1965, 
durante os primeiros estouros da 
intervenção sindical do bonapar-
tismo. Nele, o quartel general da 
Quarta Zona Aérea — então o 
principal executor de funções que 
posteriormente seriam sistemati-
zadas pelo CISA, conforme já foi 
exposto — descreve os conteú-
dos apresentados por um de seus 
informantes dentro dos sindica-
tos. A documentação trata tanto 
de processos referentes à vigilância 
de eleições quanto de intervenções 
diretas — permitindo uma per-
cepção clara acerca da diferença 
entre ambas. Assim, podem ser 
percebidos os desdobramentos das 
eleições no Sindicato dos Metalúr-
gicos: “segundo informações, o Sr. 
José Euripedes Gonçalves, ex-em-
pregado da VEMAG, associado do 
Sindicato dos Metalúrgicos, compa-
receu à sede [...] a fim de informar 
que apresentará impugnações con-
tra os candidatos 

Octávio Siqueira, Fortunato Mar-
tinelli e Antonio Monteiro.” (Doc. 
1647BR_AN_BSB_VAZ_0137, 
Informe n° 243/QG-4, 05/08/1965, 
p. 1).

A preocupação da repressão 
com a impugnação das candidaturas 
aparenta constituir-se precisamente 
numa possível “ação comunista”. 
Observa-se que neste caso os can-
didatos listados não parecem repre-
sentar, para o aparato repressivo 
de então, uma digressão na linha 
desejada aos sindicatos. “Sabe-se 
que estes elementos não consegui-
ram obter atestados de anteceden-
tes político-social no DOPS.” Ainda 
assim, a preocupação do aparato 
bonapartista direcionava-se ao fato 
de que, por mais que o “[...] pre-
tenso impugnador [...]” não tivesse 
“[...] condições de voto por estar 
atrasado com o pagamento de suas 
mensalidades devidas ao Sindicato 
[...]”, José Eurípedes Gonçalves dizia 
que seria capaz de “[...] conseguir 
vários associados com condições de  
voto para assinarem o requerimento 
de impugnação.” O que é atestado 
uma vez que “alguns observado-
res acham que este associado [José 
Eurípedes Gonçalves] está a serviço 
de comunistas ou de elementos pro-
vocadores.” (Doc. 1647BR_AN_
BSB_VAZ_0137, Informe n° 243/
QG-4, 05/08/1965, p. 1).

Noutros termos, a ausência 
dos atestados de bons antecedentes 
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para os três candidatos parece ter 
simplesmente sido ignorada frente 
às possíveis intenções de José Eurí-
pedes — o que demonstra que, no 
mínimo, a potencial futura direto-
ria não era motivo de preocupação 
como a ação de um possível “comu-
nista” que queria impugná-la. Esta 
conclusão se sustenta pelo simples 
fato de que, o Ministério do Traba-
lho, sobretudo durante o período 
imediatamente posterior ao golpe, 
poderia intervir no sindicato caso 
não houvesse satisfação com a sua 
administração. Mais ainda, esta 
proposição se torna flagrante se 
desdobramentos posteriores acerca 
do mesmo processo forem percebi-
dos: em meio a atritos com o MT 
e os militares causados por boatos 
espalhados dentro do sindicato — 
de que Octávio Siqueira e Fortu-
nato Martinelli deveriam ter seus 
nomes riscados da chapa o órgão 
entraria em intervenção —, o apa-
rato repressivo somente desconside-
rou todas as polêmicas (mesmo os 
maldizeres da prática bonapartista) 
porque “aparentemente, todos os 
grupos e candidatos são contrários 
aos comunistas.” (Doc. 1647BR_
AN_BSB_VAZ_0137, Informe n° 
243/QG-4, 05/08/1965, p. 2).

Outras duas situações, con-
tudo, podem ser verificadas para 
que esteja firme, nestes escritos, a 
natureza da intervenção direta nas 
entidades. Ambas correspondem a 

uma ação mais objetiva. A primeira, 
ainda oriunda da mesma documen-
tação, consiste numa medida de 
“maior adaptação” dos repressores, 
ou seja, num ato mais brando e que 
visa mesclar-se à dinâmica sindical 
do pré-golpe — a uma manifesta-
ção que visa instalar uma impres-
são de normalidade no processo 
(à prática, portanto, mediada pela 
construção da ideologia do traba-
lho que deveria ser engendrada e 
veiculada pelo bonapartismo). A 
segunda, por sua vez, caracteriza o 
caso clássico do intervencionismo 
— cujas nuances mais específicas 
também serão melhor trazidas mais 
adiante. Os dois exames são exem-
plos importantes de uma mescla 
entre as formas diretas e indiretas 
de intervenção. 

Durante o processo eleitoral 
do Sindicato dos Trabalhadores 
em Fiação e Tecelagem de Ame-
ricana, já havia, em tal organiza-
ção, um interventor. O Ministério 
da Aeronáutica expõe, então, “[...] 
que em Americana estão sendo 
preparadas 3 chapas para disputar 
as eleições [...]. Destas, “uma está 
sendo formada pelo interventor, a 
segunda pelo Partido Comunista, 
com Sturari, trabalhando por trás e 
a última por elementos do Círculo 
Operário.” O referenciado “[...] 
interventor, que era ligado aos Cir-
culistas, após sua indicação para a 
interventoria, rompeu com aqueles 

elementos. Adianta-se que a divisão 
dos democratas facilitará a eleição 
dos comunistas.” (Doc. 1647BR_
AN_BSB_VAZ_0137, Informe n° 
243/QG-4, 05/08/1965, p. 2-3). Ou 
seja, percebe-se, aqui, a realização 
de uma intervenção do Ministé-
rio do Trabalho mesclando-se às 
estruturas formais do sindicato. A 
preferência pela candidatura dos 
considerados “democratas” confi-
gura uma bem determinada dire-
triz da nuance bonapartista então 
vigente — a do grupo da Sorbonne.

A sua tônica será a de 
se apresentar como portadora 
dos “ideais revolucionários”, 
que se põem na defesa do 
“desenvolvimento acelerado”, 
a propulsão de uma economia 
capitalista associada aos capi-
tais externos, e, satisfazendo 
a ambição dos governadores 
conservadores que apoiaram 
a escolha de Castello Branco, 
a sinalização da “restauração 

do regime democrático”, 
num prazo determinado; 
“segurança”, basicamente 
a repressão interna, para a 
manutenção da ordem social 
e política, institucionalizan-
do-se a fim de promover a 
caça e rápida erradicação dos 
comunistas, reais e imaginá-
rios. (RAGO FILHO, 1998, p. 
113).

Vê-se, pois, através de tal 
forma de intervenção sindical, 
a expressão marcada do caráter 
bonapartista no castelismo do 
pós-64: “[...] a verdadeira religião 
da burguesia, com a violência sis-
temática desferida aos movimen-
tos de resistência, especialmente 
dos trabalhadores, visando, assim, 
controlar todos os poros da socie-
dade para propiciar altos voos para 
a acumulação capitalista.” (RAGO 
FILHO, 1998, p. 120). Poros estes 
que seriam melhor preenchidos e 

controlados se nuances da forma 
repressiva fossem erguidas estando 
travestidas enquanto meras norma-
lidades democráticas — como se 
objetivou no caso do Sindicato dos 
Trabalhadores em Fiação e Tecela-
gem de Americana. Designar um 
interventor, no entanto, ainda que 
considerando a “manutenção das 
aparências” implicava em ter, den-
tro do corpo administrativo de um 
determinado sindicato ou próximo 
dele, uma fonte de informações que 
viriam a engendrar a ampla base de 
dados do mecanismo de Segurança 
Nacional.

Contradizendo as inferên-
cias de Costa e Silva, que indicava 
uma previsão de “normalização” 
da vida sindical5  no Brasil, pode-
-se perceber, quando da Ditadura 
Médici — em grande medida, é 
verdade, devido à sua mais intensa 
brutalidade grosseira —, amplos 
desdobramentos de direto inter-
vencionismo sindical relaciona-
dos especificamente com o que o 
segundo bonapartista chamou de 
“motivos ideológicos” — o que tam-
bém ocorre em finais da década de 
1970, no âmbito das grandes gre-
ves metalúrgicas. Sobre o primeiro 
contexto, partindo, assim, para o 
segundo caso que exemplifica o 
modus operandi da intervenção per 
se, deve-se considerar os aconteci-
mentos referentes a atritos internos 
ao próprio Estado 

bonapartista. Neste caso, em abril de 
1972, como expõe documentação da 
Divisão de Segurança e Informações 
do MT, o então “[...] Ministro do 
Trabalho e Previdência Social deter-
minou intervenção no Sindicato dos 
Bancários da Guanabara.” (Doc. 
826ac_ace_61850_73, Documento 
de Informações n° 3806/73/04/DSI/
AE/MTPS, 13/10/1973, p. 2).

“Em seguida, por solicitação 
da Delegacia Regional do Traba-
lho da Guanabara, foi instaurado 
inquérito na Polícia Federal com 
a finalidade de apurar a subversão 
que vinha se processando naquela 
Entidade.” Após esta e uma segunda 
tentativa de inquérito, ambas bar-
radas na 2ª Auditoria da Marinha, 
verificou-se que uma mesma pro-
motora, “[...] Dra. Maria José de 
Carvalho Salvador”, foi responsável 
por obstaculizar os procedimen-
tos de intervenção sindical e sua 
subsequente investigação sobre os 
que possivelmente seriam alvo de 
repressão ao serem denominados 
“subversivos”. Tal questão eviden-
cia de forma enfática a manifestação 
teleológica que direciona o aparato 
repressivo às entidades e organiza-
ções do trabalho. Independente-
mente da decisão da promotoria, o 
procedimento deveria seguir — o 
que se relaciona fortemente com 
a velada e consciente conduta da 
Justiça do Trabalho, que era orien-
tada a não proporcionar resoluções 
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aos trabalhadores ou atrasá-las ao 
máximo (além de auxiliar outras 
instâncias que fizessem o mesmo). 
Não importa qualquer obstáculo. 
Não deve haver obstáculos. O 
bonapartismo deve efetivar sua sub-
jugação da classe trabalhadora sem 
que eventuais contradições jurídicas 
interfiram.

Mais ainda, os olhos da DSI 
do Ministério do Trabalho — bem 
como os dos outros aparelhos de 
repressão que se voltavam a estas 
questões — estavam atentos a pos-
síveis recorrências deste tipo de 
prática. Como se vê, “informes 
chegados a esta DSI, de fonte idô-
nea, apontam a Promotora Maria 
José de Carvalho Salvador como 
benevolente, quando se trata de 
processos contra subversivos; e 
que tal fato é do conhecimento dos 
Órgãos de Segurança.” Munido 
de tal informe, portanto, o MT 
recorre à centralidade repressiva 
do bonapartismo — a Agência 
Central do Serviço Nacional de 
Informações —, esperando, após 
a apreciação desta última, poder 
seguir “[...] para as providências 
julgadas cabíveis” (Doc. 826ac_
ace_61850_73, Documento de 
Informações n° 3806/73/04/DSI/
AE/MTPS, 13/10/1973, p. 2) — 
junto de outros conteúdos, foram 
enviadas as duas apreciações feitas 
pelo interventor do Ministério do 
Trabalho no sindicato. Ou seja, só 

era possível tomar como “confiável” 
a manifestação de quem estivesse 
integralmente em sintonia com as 
determinações do bonapartismo; 
qualquer possibilidade de tergiver-
sação que indicasse um escape do 
modelo pelos trabalhadores (por 
mínimo que seja, como neste caso), 
deveria ser vetada.

É por esta razão que, no 
processo de desdobramentos 
administrativos dos sindicatos, 
deveria haver um crivo — sendo 
este engendrado pela própria estru-
tura bonapartista — que determi-
naria o itinerário que seguiriam as 
entidades sob intervenção. O papel 
do interventor, portanto, configu-
rava-se, em grande medida, em 
proporcionar tanto o aval para que 
um determinado sindicato fosse 
“devolvido” a uma diretoria com-
posta pelos trabalhadores da cate-
goria (aqui as aspas correspondem 
ao fato de que, mesmo após o inter-
vencionismo, o monitoramento 
cotidiano era mantido) quanto para 
enviar informes acerca de possíveis 
“facilitações” à classe trabalhadora 
quando membros desta última 
viam-se processados por subversão 
— quando, esperava-se, a Justiça do 
Trabalho deveria agir, sob a égide 
bonapartista, para dificultar que 
funcionários conseguissem qual-
quer estabilidade ou vitória sobre 
seus empregadores numa eventual 
disputa (o que não se distancia tão 

abruptamente de sua natureza con-
ciliadora entre capital e trabalho).

Não só interventores designa-
dos, mas também órgãos chave do 
aparelho de repressão ao trabalho 
atuavam neste mesmo sentido — 
o que os configurava, em grande 
medida, como uma terceira instân-
cia da intervenção direta no meio 
sindical. Um procedimento sobre 
este aspecto é mostrado quando o 
Centro de Informações da Marinha, 
em documentação remetida à Agên-
cia Central do SNI, solicita informa-
ções acerca de um novo presidente 
de entidade sindical. Na ocasião, 
“Walter Menezes, [então] Presi-
dente da Federação Nacional dos 
Portuários [FNP] foi indicado pela 
Confederação Nacional dos Traba-
lhadores em Transportes Marítimos, 
Fluviais e Aéreos, para representar 
a categoria dos marítimos no Con-
selho Consultivo de Ensino Profis-
sional Marítimo.” Frente a isto, foi 
solicitada a “existência de dados 
que contraindiquem a aceitação por 

parte da Marinha de Guerra [...]” 
(Doc. 831ac_ace_66079_74, Pedido 
de Busca n° 0028, 31/01/1974, p. 
1) do referenciado trabalhador 
enquanto porta-voz de sua categoria 
no órgão em questão.

Em resposta às buscas, o SNI 
acionou, como principal fonte de 
suas informações, os seus funcioná-
rios no Rio de Janeiro, os quais esta-
vam cientes de que, dois anos antes, 
em “[...] 14 de junho de 1972, na 
sede da [FNP] [...] teve lugar uma 
reunião, com a presença de repre-
sentantes dos diversos sindicatos 
filiados, onde o Presidente da dita 
Federação deu conhecimento dos 
resultados do Grupo de Trabalho 
que vem examinando os problemas 
trabalhistas dos [...] portuários.” A 
eles foi pedida um relatório sobre os 
“a) assuntos tratados nessa reunião; 
[a] b) reação dos representantes à 
palavra do Presidente da Federação; 
[e] c) outros dados que permitam 
conhecer as motivações espúrias 
no seio da classe dos Portuários.” 

(Doc. 831ac_ace_66079_74, Pedido 
de Busca n° 660/19/72/AC/SNI, 
21/06/1972, p. 3). 

Após o amplo levantamento 
biográfico de Walter, além de suas 
comprometedoras inferências na 
reunião de 1972, ficou constatada, 
entre outras coisas, que, “em 1966, 
com representantes da Organização 
Regional Interamericana (ORIT), 
recusou-se a assinar nota, em que 
ficaria decretado o boicote a navios 
que comerciavam com Cuba”. Mais 
ainda, o trabalhador portuário 
havia, ainda, sido “[...] conside-
rado militante do PCB no IPM da 
orla marítima (Delegação 8954) e 
indiciado por subversão [...].” (Doc. 
831ac_ace_66079_74, Documento 
de Informações n° 0184/19/AC/74, 
21/02/1974, p. 13). Naturalmente, 
um trabalhador, guiado por tais 
concepções ideológicas nefastas, 
não poderia representar sua cate-
goria à frente de um cargo cuja 
palavra final para o desígnio par-
tia do Cenimar. Configura-se, para 
este caso, uma ação de intervenção 
direta devido à evidência de que, em 
determinadas posições sindicais, a 
decisão última para a escolha de um 
representante de trabalhadores em 
entidades de escala nacional seria 
feita por um órgão repressivo espe-
cífico — responsável direto pelo 
âmbito de atuação profissional 
delas. 

N e s t e 

sentido, a articulação da repressão 
para a intervenção direta, como se 
vê, podia mover-se por três itinerá-
rios: I) um interventor poderia ser 
designado para atuar entre os pró-
prios trabalhadores, participando de 
eleições manipuladas ou fraudadas 
e chegando à diretoria do sindicato 
por um processo eleitoral fictício; 
II) seria destituída a administração 
eleita pelos trabalhadores e, em seu 
lugar, baixado um time de interven-
tores que tomaria o seu lugar por 
tempo indeterminado — medida 
esta que a) foi utilizada imediata-
mente após ao golpe, para dar con-
tinuidade às aspirações deste último 
silenciado os trabalhadores. orga-
nizados; b) podia servir de alterna-
tiva caso fracasse a tentativa mais 
branda de manipular o itinerário da 
organização via eleição ilusória; c) 
servia como ação imediata, utilizada 
em casos de greves ou insurgências 
mais diretas do movimento sindi-
cal —; e, por fim, III) havia casos 
fixos, para organizações de ampli-
tude nacional, objetivando impedir 
uma possível reconstituição de um 
“Comando Geral dos Trabalhadores 
(CGT)”, a necessidade instituciona-
lizada de que um dos braços diretos 
da repressão (CIE, CISA, Cenimar, 
etc.) aprovasse individualmente a 
escolha do representante de cada 
consenso sindical — aprovação 
esta que resultaria das conclusões 
proporcionadas pela ampla base de 
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dados voltada ao cerceamento do 
universo do trabalho, no SNI e na 
DSI do Ministério do Trabalho.

3. “Desemprego Punitivo”: 
Demissões Políticas e Impedimento 
de Acesso ao Trabalho

O momento mesmo do golpe 
caracterizou-se pela repressão 
direta e violenta aos trabalhadores 
— tanto urbanos quanto rurais. Não 
há precisão no que diz respeito às 
proporções, visto que muitas das 
formas de opressão não passam por 
processos registro. Contudo, no que 
diz respeito ao MT enquanto meca-
nismo repressor, a burocracia esta-
tal forneceu um vasto material que 
expressa detalhadamente as formu-
lações cotidianas do cerceamento 
do universo do trabalho. No dia 9 
de abril de 1964, o autointitulado 
Comando Supremo da Revolução 
baixou o Ato Institucional 1. Seu 
Artigo 7° expressava que ficariam 
suspensas, desde aquela data, “[...] 
por seis (6) meses, as garantias cons-
titucionais ou legais de vitaliciedade 
e estabilidade” — destacando que, 
“mediante investigação sumária 
[...], os titulares dessas garantias 
poderão ser demitidos ou dispensa-
dos, ou ainda, com vencimentos as 
vantagens proporcionais ao tempo 
de serviço, postos em disponibi-
lidade, aposentados, transferidos 
para a reserva ou reformados [...].” 

(Doc. 09/04/1964, Ato Institucional 
1, p. 1.). Estava autorizada, assim, 
a demissão em massa de qualquer 
trabalhador enquadrado nas prerro-
gativas estabelecidas pelos golpistas.

Sobretudo no que diz respeito 
ao serviço público, esta primeira 
medida institucional, executada 
primordialmente pelo Ministério 
do Trabalho, seria responsável por 
iniciar uma espécie de “limpeza ide-
ológica” entre os trabalhadores. Só 
teria acesso ao emprego em setores 
estatais quem passasse pelo crivo 
do bonapartismo, ou seja, quem 
não ousasse compor, junto de seus 
pares, uma organização que promo-
vesse enfrentamento ao projeto do 
capital atrófico e limitado da bur-
guesia brasileira e seus pares inter-
nacionais. Numa palavra, portanto, 
qualquer servidor público poderia 
ser demitido se assim quisesse o 
chamado “Comando Supremo da 
Revolução” — o que seria mantido 
após a posse do primeiro ditador, 
sendo este último, munido pela 
legalidade do MT, o encarregado 
de assinar as demissões em massa. 
Esta medida, para as presentes 
discussões, teve um efeito impor-
tante para que se estruturasse o 
aparato repressivo consolidado ao 
final da década de 1960: tratava-se 
de preparar o corpo estatal para 
que nele se instalasse o bonapar-
tismo — para que pudessem ser 
construídas as institucionalidades 

especificamente bonapartistas. Mais 
ainda, para além de suas reverbera-
ções imediatas, este Ato Institucio-
nal seguiu gerando monitoramentos 
e investigações da mesma natureza 
por muito mais que os seis meses 
anunciados no texto. 

É o que se percebe no informe 
enviado pela Divisão de Segurança e 
Informações do Ministério do Tra-
balho à Agência Central do SNI. 
Nele, a referenciada DSI anexou a 
informação fornecida pelo Insti-
tuto Nacional de Previdência Social 
(INPS) acerca de seu funcionário, 
Osman Vaz. Este órgão, por sua 
vez, assim como outros organismos 
menores subordinados às institu-
cionalidades ministeriais, possuía 
sua própria Assessoria de Infor-
mações — responsável por tarefas 

similares às desempenhadas pelas 
DSIs dentro dos ministérios. Assim, 
foi informado que o servidor do 
INPS, àquela altura “[...] ocupando 
a função de Agente do Instituto na 
cidade de Ipamerí – Goiás, [estava] 
enquadrado no art. 7° do Ato Insti-
tucional de 9 de abril de 1964 [...].” 
Mais ainda, foi esclarecido pelo 
Instituto “[...] na ficha funcional 
do servidor não há nenhum registro 
com referência ao inquérito e que 
não foram tomadas providências 
administrativas contra o nominado” 
— apontando que o processo acerca 
de Osman pode ser encontrado na 
“[...] 4ª RM, com sede em Juiz de 
Fora – Minas Gerais [...]” (Doc. 
830ac_ace_65687_73, Informe n° 
01/73, 01/02/1973), região à época 
responsável por Goiás.

A inquietação acerca da exis-
tência do processo sobre Osman 
não expressa somente a constata-
ção de que alguém passou pelo filtro 
do AI-1, mas também demonstra 
a existência de procedimentos de 
revisão dos funcionários do setor 
público afim de diminuir qualquer 
margem de erro de políticas ante-
riores. Pode-se perceber tal questão 
com maior precisão na documenta-
ção gerada pela Agência Central do 
Serviço Nacional de Informações, 
na qual é exposto que “um processo 
de subversão e corrupção, do ano 
de 1967, no qual o Governador do 
Estado enquadrou Osman Vaz, foi 
devolvido ao 6° BC Ipamerí, Goiás, 
sem solução.” Mais adiante, o cen-
tro da repressão nacional expõe que, 
em função se verificar que “[...] o 
Governador do Estado de Goiás dei-
xou de punir Osman Vaz, por este 
ser funcionário público federal [...], 
o referido processo foi remetido [ao 
SNI] solicitando providências [...].” 
(Doc. 830ac_ace_65687_73, Docu-
mento de Informações n° 0111/17/
AC/74, 29/01/1974, p. 14).

A totalidade deste corpo 
documental permite apreender o 
significado das ditas “providên-
cias” como sendo, no mínimo, uma 
mudança compulsória de Osman 
de sua posição ou, como constava 
no AI-1, a sua demissão — desta 
vez com o aparato legal em torno 
do Ministério do 

Trabalho esforçando-se para cate-
gorizar tal medida como oriunda 
de “justa causa”.  O funcionalismo 
do MT, no entanto, estava sujeito a 
exames detalhados que são razoa-
velmente incomuns entre os casos 
de outros trabalhadores. O robusto 
número de páginas de uma docu-
mentação que trata de demissões 
mediadas pela repressão em outros 
setores — ainda que estes estejam no 
âmbito público — em geral caracte-
riza-se pela ampla tramitação entre 
os diversos órgãos repressivos. Con-
forme o caso, dependendo de sua 
posição hierárquica junto ao apa-
rato do MT — sobretudo no que diz 
respeito às suas relações e conexões 
dentro do organismo —, um deter-
minado funcionário poderia dis-
por de amplas contestações às suas 
investigações, ainda que tal argu-
mento contraditório não estivesse 
baseado nos decretos bonapartistas 
e evidentemente sugerissem que os 
mesmos fossem ignorados de forma 
velada — o que dificilmente se 
daria, por exemplo, com trabalha-
dores de chão de fábrica ou que por 
qualquer outra razão não pudessem 
dispor de tais vínculos.

Para estes últimos, a própria 
organicidade da cooperação entre 
os patrões, em grande medida via-
bilizada pelo aparato ministerial, 
que veiculava listas sujas com o 
nome de trabalhadores por todo o 
território nacional, se encarregava 
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do cerceamento do universo do 
trabalho. “Na Justiça do Trabalho 
também tramitavam processos, 
através dos quais os ex-acusados 
de subversão tentavam garantir seus 
direitos empregatícios”. Iradil San-
tos Melo, no ano de 1964, poucos 
meses após o golpe, foi demitido 
pela Companhia Docas de Santos 
“[...] sob a alegação de ter paralisado 
a descarga do navio Santa Tereza, 
em fevereiro daquele ano.” Como 
espécie de compensação pelo seu 
sofrimento, sob a cínica roupagem 
de atenção governamental, o tra-
balhador recebeu, em 1973, “[...] 
apenas uma indenização simples da 
empresa, já que a Justiça negou seu 
direito à estabilidade no emprego.” 
(MELO, 1995, p. 114). Sobre este 
aspecto, Iradil conta mais especifici-
dades dos nove anos que viveu difi-
culdades de inserir-se no mercado 
devido ao desemprego punitivo ao 
qual era fadado pelas reverberações 
da repressão. Ao buscar trabalho em 
outras companhias da região de 
Santos, o ex-portuário vivia uma 
perseguição velada que fazia com 
que ninguém o contratasse:

Eu compareci à área da 
Cosipa e procurei o escritório 
da empresa. O recepcionista 
me mandou voltar no dia 
seguinte com os documen-
tos que automaticamente 
estaria acertado o emprego. 
No dia seguinte, cheguei lá e 

disseram que a vaga já estava 
preenchida. Mas eu conver-
sei com pessoas da empresa 
e tomei ciência de que não 
havia sido preenchida vaga 
nenhuma. Então concluí que 
a orientação que eles tinham 
era a de que aqueles elemen-
tos que pertenceram a sindi-
catos deveriam encontrar as 
portas fechadas em qualquer 
emprego. Não adiantava. As 
portas estavam fechadas. 
(MELO, 1995, p. 114).

Uma empresa de economia 
mista que, como já trouxemos, 
foi diretamente beneficiada pelo 
bonapartismo, portanto, ao demitir 
seus operários — que, deve-se dizer, 
tiveram suas lideranças presas e tor-
turadas imediatamente após o golpe 
—, repassava às suas semelhantes 
informações sobre os seus operá-
rios. Ao mesmo tempo, o grande 
mecanismo de vigilância em escala 
nacional, ao reunir dados sobre 
seus trabalhadores, cultivava uma 
ampla rede de contatos que inte-
ragia diretamente com as articula-
ções protagonizadas exclusivamente 
pelo empresariado. Sobre isto, são 
cristalinos os vínculos expostos 
nas aberrantes atas de reuniões do 
Centro Comunitário de Segurança 
do Vale do Paraíba (CECOSE-VP) 
— verdadeiras veias abertas da tota-
lidade que pariu o bonapartismo: a 

repressão do aparelho de Estado e 
o conluio entre burguesia brasileira 
amesquinhada e o grande capital 
multinacional.

Em documentação do Minis-
tério da Aeronáutica, a Seção de 
Informações da Escola de Especia-
listas da Aeronáutica — e, portanto, 
o braço do grande aparato repres-
sivo que dedicou parte expressiva 
de sua atenção ao achatamento dos 
trabalhadores —, relata ao Cen-
tro de Informações da Aeronáu-
tica (CISA) que, “[...] atendendo 
convite do Chefe da Segurança da 
Indústria Villares S/A, participou 
pela primeira vez da Reunião do 
Centro Comunitário de Segurança 
do Vale do Paraíba [...].” (Doc. 
VAZ_264.164, Informação n° 
042/SIS/EEAER/83, 18/07/1983, 
p. 1). Como se faz evidente na 

continuidade do informe, a “reu-
nião” era, em verdade, praticamente 
um grande evento de organização 
de iniciativa única e exclusivamente 
empresarial em que se reuniam 
os chefes de segurança interna de 
diversas companhias (nacionais e 
internacionais; estatais e privadas) 
para trocar confidências sobre seus 
trabalhadores — e passar informa-
ções privilegiadas à repressão neste 
processo:

[A reunião era] com-
posta por elementos de 
segurança e informações de 
grandes Empresas da região, 
destacando-se entre elas: 
Avibras S.A.; Caterpillar 
S.A.; Confab S.A.; Embraer 
S.A.; Engesa S.A.; Rhodia 
S.A.; Ford S.A.; Ericson S.A.; 
F.N.V. S.A.; General Motors 

S.A.; Petrobras S.A.; Johnson 
S.A.; Kodak S.A.; Phillips 
S.A.; Telesp S.A.; Villares S.A.; 
Volkswagen S.A.; Embrape 
S.A. e Vibasa S.A., além de 
várias Unidades do Exército, 
do Centro Técnico Aeroes-
pacial e das Polícias Militar, 
Civil e Federal, representadas 
pelos respectivos Chefes dos 
OIs [Órgãos de Informações]. 
(Doc. VAZ_264.164, Infor-
mação n° 042/SIS/EEAER/83, 
18/07/1983, p. 1).

Chega-se, assim, à face efeti-
vamente privada do grande apare-
lho de repressão ao trabalho. Todos 
os centros de informação até este 
ponto discutidos estavam, àquela 
altura, acompanhando as reuniões 
do CECOSE-VP. O CIE, o CISA, o 
Cenimar, órgãos de policiamento 
político civil como o Complexo 
DEOPS/DOPS, a Seção de Informa-
ções da Polícia Federal. Todos. Era 
através destas reuniões, por exemplo 
— além de outras empreitadas pró-
prias —, que a Volkswagen entre-
gava seus trabalhadores à repressão 
do bonapartismo. As empresas pri-
vadas, por sua vez, munidas de sua 
livre vontade e iniciativa — o que 
em nossa análise pode ser traduzido 
como uma motivação diretamente 
conectada ao compromisso de tais 
companhias com o golpe e a solução 
bonapartista, à 

teleologia das burguesias associadas 
—, tornavam seus setores internos 
de segurança em verdadeiros siame-
ses das DSIs ministeriais e de outros 
organismos congêneres. Era deles a 
responsabilidade de fiscalizar, den-
tro e fora das fábricas, o cotidiano 
dos trabalhadores — e prontamente, 
junto de toda a estrutura nacional, 
partir para o achatamento de qual-
quer movimento. 

Mais ainda, como era de 
se esperar, tal conluio garantia o 
desemprego de trabalhadores que 
fossem despedidos por motiva-
ções políticas, repassando, nestes 
encontros, tal informação às outras 
empresas para que estas não con-
tratassem determinados operários 
— e podendo contar, é claro, com o 
apoio do aparato legal do Ministério 
do Trabalho para retardar e inviabi-
lizar eventuais recursos, e, através 
do seu próprio aparato de informa-
ções, acabar disseminando, a outras 
companhias, nomes de trabalhado-
res “subversivos”, como no caso de 
Iradil. Sobre isto, há o depoimento 
do ex-funcionário da Volkswagen 
demitido após participar de greves, 
Expedito Soares, em Audiência 
Pública, na Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo:

[. . .]  no meu caso, 
fui demitido, assim como 
vários. E depois disso tam-
bém circulou, a partir da 
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Volkswagen, uma lista negra 
onde vários nomes de vários 
companheiros constou-se. 
[...]. Quando eu saí de lá [da 
Volkswagen] eu fiquei quase 
um ano desempregado. Eu 
tive que trabalhar de garçom 
para sobreviver com meus 
três filhos na época e minha 
mulher, e a gente teve uma 
tremenda dificuldade. Por-
que eu fazia teste de trabalhar 
em outra empresa e imedia-
tamente aquela vaga era pre-
enchida. Eles diziam que eu 
não tinha condição de traba-
lhar e era sumariamente [...] 
e naquela época, tinha muita 
oferta de emprego, porém a 
gente não conseguia entrar 
na empresa e se fixar. Por 
exemplo, na última empresa 
que eu trabalhei, na década de 
80, foi a Arteb. Fiz todos os 
testes admissionais e na hora 
que era para mim começar a 
trabalhar ele falou: “Olha, já 
preencheu a vaga”. Era a lista 
negra que chegou lá. (SOA-
RES, 2015, p. 14).

É surpreendente a simila-
ridade com o caso de Iradil, em 
Santos. Verifica-se, portanto, no 
confronto destes relatos com todo 
o aparato documental, este impor-
tante aspecto do procedimento 
repressivo de impedimento do 

acesso ao trabalho: a articulação 
entre o empresariado e o Estado 
bonapartista voltado à repressão do 
trabalho — o que é, pode-se dizer, 
uma operação específica do Minis-
tério do Trabalho (ainda que atra-
vés da mediação de todo o resto 
do Serviço Nacional de Informa-
ções) — gerava,  tanto no âmbito 
do funcionalismo público quanto 
em empresas privadas, uma ação 
específica voltada diretamente ao 
controle ostensivo  da casse traba-
lhadora. Era engendrado, por este 
complexo itinerário, o que aqui 
chamamos de desemprego puni-
tivo — um dos alicerces constitu-
tivos da ideologia do trabalho que 
visava castrar e pôr fim a qualquer 
resistência dos trabalhadores às 
consolidações do bonapartismo. 

 Da mesma forma que Expe-
dito, foi fadado à punição do 
desemprego, por ter tomado parte 
em mobilizações grevistas que se 
espalharam pelo ABC Paulista em 
fins da década de 1970, o então ope-
rário José Ferreira. Em seu depoi-
mento, também na já referenciada 
Audiência na ALESP, o trabalha-
dor conta que havia chegado ao 
seu conhecimento “[...] uma lista 
vinda do DOPS que várias empre-
sas daquela cidade, São Bernardo 
do Campo, tinham mandado para 
o DOPS, todo o órgão de repressão 
[...].” Nela, estavam todos os traba-
lhadores, “[...] aqueles militantes, 

que procuravam se organizar por 
garantia de emprego, por melho-
res salários [...], que são aquelas 
pessoas que não arrumariam mais 
emprego no Brasil.” Ao continuar 
seu relato, José expõe que fora man-
dado embora no dia 12/05/1980, e 
acrescenta: quem foi demitido no 
mesmo dia, “[...] quando terminou 
nossa greve em SBC de 41 dias, tava 
condenado a não conseguir mais 
emprego... Precisei trocar docu-
mento e tudo mais para conseguir 
novo emprego [...].” (FERREIRA, 
2015, p. 14-15).

Os componentes da classe 
trabalhadora deviam obedecer 
e trabalhar. Só. E, se quisessem 
poder trabalhar, deveriam fazê-lo 
conforme era determinado pela 

Ditadura do Capital. Se constassem 
em algumas das formas de vigilân-
cia cotidiana — sobretudo se fossem 
lideranças de seus pares —, corriam 
o risco de, conforme as leis, serem 
colocados em  disponibilidade, para 
o caso de funcionários públicos, ou, 
como coloca o jargão da empresa 
privadas ao ser um pouco menos 
hipócrita — mas não menos des-
pótico —, serem dispensados. Em 
meio aos distintos itinerários de 
impedimento de acesso ao trabalho, 
verifica-se, no entanto, um ponto de 
convergência: o Ministério do Tra-
balho estava a serviço de efetivar a 
repressão — assim como sua justiça, 
que iria ser conivente com tais for-
mas de perseguição. Como forma 
visceral de repressão, mirava-se no 
elemento fundante da sociabilidade: 

o trabalho. Não haveria trabalho 
para quem se mobilizasse. Não 
deveria haver, destarte, qualquer 
possibilidade de sociabilidade para 
quem ousasse afrontar a ditadura do 
capital. A estes restaria somente, por 
meio do desemprego, a miséria e a 
decomposição da forma de ser em 
sua forma mais extremada e destrui-
dora. Mais ainda, quando se recorda 
o contexto de superexploração aca-
chapante, percebe-se que a classe 
trabalhadora estava sem saída: ou 
estaria submetida às violências no 
trabalho, ou iria perecer fora dele 
— sendo praticamente impossível 
a recusa às explorações visto que 
qualquer trabalho é melhor que o 
desemprego.

4. Repressão Direta às Greves

Os próximos escritos carac-
terizam-se como detentores de 
algum contraste com a tônica que 
conduziu todas as nossas exposições 
até este ponto, qual seja, respecti-
vamente, a interação harmônica 
entre as diversas parcelas do apa-
rato repressivo; sua ação e operação 
enquanto mecanismo de vigilância 
dos poros cotidianos do trabalho  
(distribuído em frentes constituti-
vas deste último); e a intervenção 
direta, controladora e repressiva na 
vida dos trabalhadores (também em 
esferas preponderantes que engen-
dram a totalidade 

da repressão). Em suma, tratamos, 
até aqui, do mecanismo repres-
sor viabilizado pelo Ministério 
do Trabalho. Neste último tópico, 
contudo, verifica-se, em primeiro 
lugar, manifestações flagrantes do 
colapso dos alicerces bonapartistas 
da repressão institucionalizada. A 
análise foi composta não totalmente 
sobre como interferiu o apare-
lho repressivo, mas em como este 
último tentava reprimir, e, em meio 
a êxitos débeis, via-se inerte frente à 
erupção de protagonismo da classe 
trabalhadora. Como nas palavras de 
J. Chasin, ainda durante o bonapar-
tismo, ou seja, no imediato calor da 
hora, “as máquinas param, germina 
a democracia!”:

[...] nos últimos 15 anos 
[texto originalmente escrito 
em 1980], estivemos submer-
sos ao historicamente velho, 
que se reproduziu de forma 
veloz e ampliada, inchou e 
se estendeu por toda parte. 
As vistas ficaram enevoadas, 
e a bruma que se formou 
tem dificultado a percepção 
de reemergência do efetiva-
mente novo, ao passo que não 
pouco galho seco tem sido 
tomado por ele. Confusões 
se estabeleceram, inversões 
foram criadas, convicções 
insustentáveis se cristaliza-
ram, debilitamentos de toda 
ordem se viram efetivados. 
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E a tudo isso, agora, paga-se 
ônus pesado. Os descaminhos 
cobram seus tributos, quando 
a própria força da realidade 
se põe a resgatar e a levar 
adiante a construção do con-
creto e verdadeiro. (CHASIN, 
2000, p. 80).

O trato do âmbito das greves, 
portanto, admite, sobretudo devido 
às suas grandes proporções ao final 
da década de 1970 — contexto em 
que a documentação analisada está 
concentrada —, um aparato repres-
sivo temeroso e sem toda a força 
acachapante que demonstrara na 
ação contra outras particularida-
des. A repressão poderia agir para 
impedir que houvesse movimentos 
grevistas — valendo-se de todos 
os braços que buscamos expor até 
este ponto. Contudo, frente a um 
estouro de paralisações de catego-
rias chave do operariado cuja supe-
rexploração garantiu o “milagre”, 
sendo as mesmas sustentadas por 
sindicatos que se mantinham firmes 
em torno dos seus imediatos inte-
resses e necessidades de classe, não 
havia possibilidade efetiva de ação 
para a aparelhagem repressiva:

as greves de 78 e 79, 
vitoriosas já pelo simples fato 
de terem acontecido, eram 
a negação viva de algumas 
concepções que grassavam 

no interior das oposições: 
as “especulações esponta-
neísmo” e a separação entre 
luta econômica e luta polí-
tica, já que, tendo a reivin-
dicação salarial por alvo, o 
movimento paredista obteve 
resultados políticos em diver-
sos níveis: derrubou de fato 
a lei de greve e alterou a cor-
relação de forças, até então 
francamente favorável à dita-
dura e sua transição pelo alto, 
ao pôr em xeque um de seus 
pilares: o arrocho salarial, a 
superexploração da força de 
trabalho. Ultrapassando em 
muito os partidos políticos, o 
movimento dos trabalhado-
res questionou o sistema de 
produção responsável tanto 
pela iníqua distribuição de 
renda quanto pela autocracia. 
(COTRIM, 2000, p. XV).

Um exemplo anterior, por-
tanto, pode dar importantes dimen-
sões acerca de tal disparidade no que 
diz respeito à considerável impotên-
cia do bonapartismo quando ame-
açado em seus cernes essenciais e 
sua mais forte capacidade de ação 
quando mais bem-sucedido em sua 
tentativa de entupir, com sua ide-
ologia, as artérias da sociabilidade 
do trabalho. É conhecida a greve 
dos operários ocorrida em Osasco, 
no ano de 1968 — uma das únicas 

insurgências efetivas ocorridas 
antes das grandes mobilizações do 
ABCD. Em documentação recebida 
da Divisão de Segurança e Investi-
gações do Ministério do Trabalho, 
órgãos do Ministério da Aeronáu-
tica encaminham, “[...] em anexo, 
cópias de documentos que elucidam 
aspectos particularizados sobre a 
greve de operários de Osasco, São 
Paulo, pelos quais se verifica a atu-
ação dos setores patronal, operário, 
estudantil e clerical.” (Doc. 1677BR_
AN_BSB_VAZ_053_0124, Informa-
ção n° 235/EMAER, 05/08/1968, p. 
1).

Como era recorrente na prá-
tica de diversas empresas — deve-se 

reforçar: públicas ou privadas; 
nacionais ou estrangeiras —, a 
Companhia Brasileira de Mate-
riais Ferroviários S.A. (Cobrasma 
S.A.) remeteu, ao Departamento de 
Ordem Política e Social (DOPS), 
um detalhado relatório acerca da 
greve ocorrida em sua fábrica de 
Osasco. Como se pode perceber na 
documentação referente a greves no 
caso Volkswagen, a COBRASMA, 
a partir de sua diretoria, prepa-
rou, para o aparato repressivo, um 
ofício especificando os desdobra-
mentos ocorridos durante a ocu-
pação dos domínios da empresa. 
Chama atenção que, nos escritos 
dos empresários, a palavra “gre-
vista” se assemelha a qualquer 

outra denominação pejorativa 
associada à criminalidade: “alguns 
grevistas, [no] início [da] opera-
ção policial, tentaram abrir uma 
bomba de gasolina, fechada a 
cadeado, enquanto outro segu-
rava uma bomba na mão. Essa 
bomba fica ao lado do prédio em 
que se encontravam os reféns, que 
ouviram vozes ordenando pôr 
fogo.” (Doc. 1677BR_AN_BSB_
VAZ_053_0124, Informação n° 
235/EMAER, 05/08/1968, p. 3).

Os imprevisíveis e maléfi-
cos grevistas pensavam, como se 
vê, em atear fogo em seus colegas 
de trabalho. Um ato bárbaro que 
só poderia ter origem em tal ação 
criminosa: a greve. Em seguida, 
também foram listados 14 tra-

balhadores que “[...] participaram 
ativamente da greve, liderando o 
movimento e incentivando colegas 
[...], [além de] outros que somente 
poderão ser identificados quando 
retornarem ao trabalho.” (Doc. 
1677BR_AN_BSB_VAZ_053_0124, 
Informação n° 235/EMAER, 
05/08/1968, p. 3-4). Como de cos-
tume nos casos de elaboração de 
listas sujas, é fornecida informação 
privilegiada acerca da função de 
cada um dos operários da fábrica 
— junto, é claro, do endereço resi-
dencial de cada um dos envolvidos, 
caso o Departamento de Ordem 
Política e Social quisesse ser pou-
pado do trabalho 

de investigar onde vivem os seus 
próximos possíveis alvos de tor-
tura física e psicológica. À luz dos 
exemplos tratados anteriormente, é 
provável, ainda que lideranças de 12 
sindicatos tenham se reunido com 
o Ministério do Trabalho (Doc. 
1677BR_AN_BSB_VAZ_053_0124, 
Informação n° 235/EMAER, 
05/08/1968, p. 6) para tratar da 
greve dos operários da Cobrasma 
— munidos, também, do apoio cle-
rical liderado pelo Padre Antonio 
Almeida Soares (que se tornou, 
devido a este engajamento, visado 
repressão (Doc. 1677BR_AN_
BSB_VAZ_053_0124, Informa-
ção n° 235/EMAER, 05/08/1968, 
p. 8-10)) —, que os trabalhadores 
grevistas tenham encontrados fortes 
dificuldades para conseguir novos 
empregos.

 A repressão foi brutal. Bru-
tal, deve-se dizer, de forma propor-
cional à superexploração latente 
na Cobrasma — que, além de seus 
4.000 operários, tinha, entre todos 
os funcionários, de forma cons-
ciente, diversos garotos menores de 
idade (partindo desde os 14 anos). 
Àquela altura, a empresa “[...] aufe-
ria montantes milionários de lucros: 
12,36 milhões de dólares em 1967 e 
19,65 milhões de dólares em 1968. 
Ainda assim, mantinha a política 
de arrocho salarial como forma de 
potencialização de seus lucros e 
exploração da taxa de mais-valor.” 
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(DE MOURA, 2015, p. 135). Em 
seus mais de três dias de duração, o 
movimento foi capilarizado e con-
tou com ampla aderência de traba-
lhadores de diversas outras fábricas 
da região que, como colocou o ope-
rário Octaviano, da Brown Boveri, 
decidiram “[...] entrar em greve em 
solidariedade a nossos companhei-
ros da Cobrasma.” (OCTAVIANO 
apud. DE MOURA, 2015, p. 150). 
Neste desdobrar, contudo, fez-se 
a ação intensa da repressão. Sobre 
isto, conta José Ibrahim (uma das 
lideranças operárias identificadas 
pela empresa na lista suja enviada 
ao DOPS):

No terceiro dia, nos 
reunimos para tentar arti-
cular um esquema de orga-
nização nos bairros. A greve 
continuava, mas não se tinha 
alastrado. A cidade estava 
ocupada, o interventor 
tomara posse no Sindicato 
e passou o dia inteiro anun-
ciando que o movimento 
havia terminado e que os ope-
rários deviam voltar ao traba-
lho. No quarto dia começou 
o refluxo. Cerca de 50% do 
pessoal voltou ao trabalho. A 
partir daí praticamente per-
demos o controle do movi-
mento. Estávamos sendo 
procurados pela polícia, não 
podíamos circular em Osasco. 

Entretanto, a greve continuou 
por mais um dia, a partir do 
qual 80% dos operários retor-
naram às fábricas. (IBRAHIM 
apud. DE MOURA, 2015, p. 
152).

O desfecho deixou, com o 
sucesso da repressão à greve, diver-
sos trabalhadores desempregados. 
Pode-se observar, neste caso, uma 
intervenção do Ministério do Tra-
balho em harmonia com os órgãos 
de policiamento político e coerci-
tivo: em uma unidade, o DOPS vol-
tou-se à perseguição das lideranças 
capturadas pela Cavalaria Militar 
já na invasão da fábrica ocupada 
pelos trabalhadores — enquanto a 
burocracia institucional cuidaria de 
garantir a demissão dos envolvidos 
e a pronta intervenção sindical que 
contribuiria para a desarticulação 
da greve. Conforme relata Joaquim 
Miranda, então operário da Bra-
seixos (também paralisada pelos 
seus operários em solidariedade 
aos grevistas da Cobrasma), “nessa 
altura, uns 50 trabalhadores da 
Cobrasma já tinham sido presos... 
E no dia 18, foi bem mais uns 50 
presos... Repressão teve, a cavalaria 
entrou dentro da Cobrasma, gente 
pulando o muro de noite... Eu não 
estava lá dentro, mas ouvi falar... 
Então a repressão foi fortíssima.” 
(MIRANDA apud. DE MOURA, 
2015, p. 151).

Vê-se, assim, que o aparato 
repressivo pesou fortemente sobre 
a greve iniciada na Cobrasma. “O 
sindicato dos metalúrgicos sofreu 
intervenção e Osasco, durante uma 
semana, se converteu em uma praça 
de guerra. A greve não resistiu ao 
quinto dia. José Ibrahim caiu na 
clandestinidade, mas Zequinha, 
líder dos operários da Cobrasma, 
não escapou de três meses no 
DEOPS, castigado pelo cárcere e 
pela tortura” (GORENDER, 1987, 
p. 144), como expõe Jacob Goren-
der. Observa-se, aqui, a repressão ao 
trabalho em seu mais intenso vigor: 
tendo a informação a este respeito 
sido centralizada na DSI do Minis-
tério do Trabalho — além de ter 
sido encaminhada, posteriormente, 
ao coração da base de dados do apa-
relho repressivo: o SNI —, dezenas 
de trabalhadores estavam, após o 
achatamento promovido pelo peso 
repressivo ao seu levante, fadados 

ao desemprego punitivo — além 
de terem minadas, pelo interven-
cionismo, as suas possibilidades 
de organização sindical, e, é claro, 
serem submetidos à vigilância coti-
diana e à permanente perseguição 
de suas lideranças. Tudo isto em 
meio, deve-se sempre recordar, à 
superexploração do seu trabalho e 
subjugação de sua classe. 

O bonapartismo, ao menor 
sinal de que poderia haver uma 
greve, passou a direcionar-se à 
atuação preventiva. Naturalmente, 
qualquer forma de organização 
dos trabalhadores, ainda que mui-
tas vezes restrita a socializações 
que não vislumbravam erguer uma 
mobilização grevista ou sequer pos-
suíam algum caráter reivindicatório 
claro, passou a ser percebida como 
uma greve em vir-a-ser — tal era 
a preocupação em manter cada 
esfera da produção em constante 
funcionamento. O objetivo era 
claro. Todas as ações da repressão, 
e, sobretudo, as que visavam impe-
dir que greves fossem deflagradas, 
ali estavam para a consolidação 
e manutenção da teleologia que 
engendrou o bonapartismo: os vis-
lumbres do capital atrófico. Como 
bem analisou o operário Lúcio Bel-
lentani: “[...] qual era a preocupação 
das empresas? Lucro! A hora que o 
lucro delas, por causa de uma greve, 
por causa de um movimento, por 
causa de uma... do início de uma 

organização política dentro das suas 
unidades, é que ela vinha e intervia 
para garantir esse lucro.” (BELLEN-
TANI, 2017, 4 min. e 50 seg.).

 A história de Lúcio6, por este 
prisma, demonstra de forma cate-
górica o esforço bonapartista em 
conter qualquer indício de greve 
— permitindo, em plena harmonia 
com os outros casos já expostos até 
aqui, uma imagem objetiva do que 
significava o conluio entre o empre-
sariado e o Estado para trabalha-
dores que buscassem se organizar.  
Como conta o ex-operário, “[...] 
até ’72... a gente já em ’72, quando 
eu caí... já distribuía algo em torno 
de 350 Vozes Operárias lá dentro 
da fábrica [...]” (BELLENTANI, 
2017, 1 min. 48 seg.) — o que já 
foi suficiente para que Lúcio fosse, 
posteriormente, preso e torturado. 
O bonapartismo, temeroso de que 
quaisquer formas de imprensa alter-
nativa circulassem amplamente e 
permitissem maiores possibilida-
des de articulação de greve, bus-
cava todas as formas que dispunha 
para inviabilizar tal circulação. Tal 
preocupação fazia-se presente tanto 
no caso do amplo mecanismo de 
repressão do Ministério do Traba-
lho (Doc. 804BR_AN_RIO_TT_0_
MCP_PRO_1455, Informação n° 
695/78/DSI/MJ, 30/08/1978, p. 3) 
quanto em parcelas mais localiza-
das, como o Departamento de Segu-
rança Interna da 

Volkswagen e outros.
Estes procedimentos se arras-

taram pela década de 1970, assim 
como os receios que os condu-
ziam. Contudo, a confluência entre 
o reaparecimento do movimento 
operário em intensa articulação e 
mobilização, a partir, sobretudo, 
de 1978, e a falência da solução do 
bonapartismo possibilitou que a 
rebeldia do trabalho pudesse fazer 
frente ao aparato da repressão. “No 
Brasil, tanto nos anos que prece-
deram o golpe de 1964 quanto na 
derrubada da ditadura militar, o 
papel das reivindicações operárias 
foi decisivo.” (SARTORI, 2014, p. 
124). Sobre o papel da insurgência 
operária na derrocada da estrutura 
bonapartista, José Chasin esclareceu 
que

[. . .]  o movimento 
democrático de massas tra-
balhadoras traz consigo uma 
dimensão decisiva, histori-
camente nova: atua direta-
mente sobre a organização 
material de toda a estrutura 
social. Sua reemergência não 
é apenas, consequentemente, 
uma pura ampliação numé-
rica das hostes alinhadas na 
oposição, mas eleva e muda 
acentuadamente a qualidade 
desta, na luta contra o estado 
de exceção e pela constru-
ção da democracia. Queira 
ou não queira, saiba ou não 
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saiba, o movimento de mas-
sas dos trabalhadores põe 
em xeque toda a razão de ser 
da ditadura, abala a possi-
bilidade de existência desta 
e aponta imperativamente 
para a necessidade de um 
programa econômico alter-
nativo. (CHASIN apud SAR-
TORI, 2014, p. 124).

Demonstrações objetivas do 
efeito dos levantes das massas ope-
rárias contra a sua superexploração 
no aparato repressivo podem ser 
percebidas no informe produzido 
pela Divisão de Segurança e Infor-
mações do Ministério da Justiça 
— enviada pelo Ministério do Tra-
balho — acerca de “reunião reali-
zada aos 4 de junho de 1978, [na 
qual] a Frente Nacional do Traba-
lho (FNT) aprovou documento de 
solidariedade aos trabalhadores que 
paralisaram as atividades reivindi-
cando aumento salarial.”

 (Doc. 803BR_AN_RIO_
TT_0_MCP_PRO_1368, Informe 
n° 050/78/DSI/MJ, 03/07/1978, p. 
3). 

De imediato, tal documenta-
ção demonstra indícios preliminares 
da preocupação do bonapartismo 
com uma entidade de amplitude 
nacional demonstrando solidarie-
dade às movimentações metalúr-
gicas em São Paulo e em Osasco 
— o que, além de expressar uma 

assumida transgressão ao econo-
micismo a que os sindicatos deve-
riam se autocondenar conforme a 
norma bonapartista (visto que ações 
de solidariedade eram vetadas pela 
lei antigreve), também demonstra 
evidentes desdobramentos da cons-
ciência dos trabalhadores acerca de 
sua exploração. 

Pode-se perceber esta parti-
cularidade na carta da Assessoria 
de Assuntos Sigilosos do Ministério 
da Justiça ao chefe de gabinete do 
ministro: era sabido que o cerne das 
reivindicações estava, sobretudo, no 
aumento salarial. Mais ainda, sabia-
-se bem que uma demonstração de 
solidariedade de um órgão nacional 
a este tipo de mobilização expres-
sava, em tempos que impediam 
formal e ostensivamente tal atitude, 
uma verdadeira erupção de sociabi-
lidade do trabalho — a mesma que 
a repressão ambicionava, em todas 
as suas esferas, obstruir o máximo 
possível e até mesmo castrar. Como 
expressa o assessor, “o documento 
vindicatório está vazado nos já pro-
verbiais jargões dos comunistas, 
assim incluindo: ‘com as máquinas 
paradas, as vozes dos trabalhado-
res são sempre ouvidas. Unidos os 
trabalhadores conseguem o que a 
lei garante e até um pouco mais. 
Desunidos não conseguem nem o 
que está na lei’.” Alarmados por tais 
demonstrações vivas de conscienti-
zação, os agentes prosseguiram com 

o arquivamento da documentação 
na dita Assessoria e a difundiram ao 
Ministério do Trabalho e ao Centro 
de Informações do Departamento 
de Polícia Federal, “[...] que mais de 
perto [devem] conhecer do assunto 
[...].” 

(Doc. 803BR_AN_RIO_
TT_0_MCP_PRO_1368, Proc. 
MJ-100 481S/78 (Informe 050/78/
DSI/MJ), 05/071978, p. 8).

Assim, o aparato repressivo 
matinha seus procedimentos de 
rotina. Como no caso anteriores da 
Cobrasma, da Volkswagen e tantos 
outros, foram identificadas as par-
ticipações chave “durante o movi-
mento grevista dos metalúrgicos do 
ABCD Paulista levado a termo no 
mês de março de 1979 [...].” Nesta 
ocasião, o Centro de Informações 
da Aeronáutica recebia um informe 
da Agência Central do SNI, no qual 
consta que

[...] também as empre-
sas de transportes cole-
tivos desses municípios 
desses municípios entraram 
em greve. Para que essa ação 
tivesse êxito, os condutores de 
veículos rodoviários e anexos 
do ABCD formaram uma 
comissão de greve integrada 
pelos seguintes indivíduos: 
Rubens do Carmo Alves, 
residente na Rua Santa Cecí-
lia, 100, em São Bernardo do 

Campo, funcionário da Trans-
bus; Oswaldo C. Cruz Júnior, 
residente na Rua Batatais, 27, 
em São Bernardo do Campo, 
funcionário da Viação ABC; 
Dorival Dolcuce, residente na 
Rua Príncipe Humberto, 412, 
em São Bernardo, funcionário 
da Viação Cacique; Francisco 
Antônio Batista, residente na 
Rua Romildo Auola, 68, em 
São Bernardo do Campo, fun-
cionário da Viação Cacique; 
Pedro Jerônimo Neto, resi-
dente na Rua São Roque, 181, 
em São Bernardo do Campo,  
funcionário da Viação Caci-
que. (Doc. 1149br_an_bsb_
vaz_034_0191, Informe n° 
0115/CISA-RJ, 21/05/1979, 
p. 1).

Eis um exemplo literal e inte-
gral de uma lista suja, seguindo o 
mesmo padrão de todas as que 
foram aqui mencionadas anterior-
mente. A documentação acima não 
contém nada além deste informe. 
Tratava-se somente de identificar 
os responsáveis por paralisar seto-
res chave para que a greve fosse 
bem-sucedida — possivelmente 
para que maiores providências 
viessem a ser tomadas. Por este 
procedimento, diversas mobiliza-
ções anteriores foram reprimidas 
— bem como através do qual inú-
meros trabalhadores foram fadados 

à miserabilidade do desemprego, à 
perseguição política, à tortura, e, às 
últimas consequências do bonapar-
tismo: ao seu assassinato pelas mãos 
dos torturadores. Um aspecto, no 
entanto, caracteriza-se como for-
temente contrastante no contexto 
agora em questão: ainda que estes 
trabalhadores tenham sido subme-
tidos a crueldades ainda maiores 
que sua superexploração cotidiana, 
o movimento grevista seguiu — o 
enfrentamento foi em frente.

Por tal continuidade, e, sobre-
tudo, devido à crescente dimensão 
que tomara a onda reivindicatória, 
o aparato repressivo demonstrava-
-se inseguro no que diz respeito à 
sua capacidade de contenção dos 
trabalhadores. No dia seguinte ao 
informe acerca dos trabalhadores 
do ABCD Paulista, o mesmo CISA 
recebia a documentação, difundida 
pelo Centro de Informações da 
Marinha, “[...] que retrata a situa-
ção vivida dentro do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Santos e na própria 
COSIPA, nos dias que antecederam 
à aceitação do reajuste salarial dos 
empregados daquela empresa.” 
Enfatiza-se, mais ainda, com algum 
tom de impotência e surpresa, “[...] 
a perfeita organização conseguida 
pela direção do Sindicato [...] 
na condução das reivindicações, 
conseguindo aglutinar a grande 
maioria dos trabalhadores cosi-
panos, os quais 

se mantiveram unidos sob a dire-
ção forte do Sindicato, que é sabi-
damente de esquerda.” (Doc. 
1153br_an_bsb_vaz_125a_0056, 
Encaminhamento n° 0060/CISA-
-RJ, 22/05/1979, p. 1). Como se vê, 
o relatório mais parece um lamento; 
é como se a repressão estivesse 
desiludida que, mesmo após todas 
as suas construções, ela pudesse 
ter sua eficácia varrida por fortes 
mobilizações de trabalhadores que, 
ao tocarem na essencial organização 
material da sociedade, colocariam 
em xeque o bonapartismo.

Era flagrante, até mesmo para 
os alicerces bonapartistas, que, “com 
a entrada dos trabalhadores na cena 
histórica, valendo-se da arma da 
greve [...], a luta meramente rei-
vindicatória agia como um explo-
sivo [...].” Isto se dava porque tal 
mecanismo de reivindicação “[...] 
se transformava em ato político, na 
imediatidade, uma vez que feria os 
pilares da acumulação monopolista 
subordinada, a política salarial, a 
política de superexploração da força 
de trabalho” (RAGO FILHO, 1998, 
p. 382), enfim, os sustentáculos da 
solução do bonapartismo. A repres-
são agia. Trabalhadores continua-
vam a ser presos e torturados. Mas 
não havia mais forma de conter o 
que se instalara; lutar por condi-
ções mínimas de trabalho e de vida 
havia se tornado, necessariamente, 
enfrentar o regime — confrontar o 
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braço armado da autocracia bur-
guesa. A burocracia era acionada, 
mas não podia mais abarcar o espí-
rito que havia sido engendrado 
entre a classe trabalhadora.

Considerações finais

O encaminhamento de uma 
conclusão acerca das descrições 
anteriores vai de encontro às pro-
posições de György Lukács em 
sua Grande Ontologia, qual seja, 
“somente o trabalho tem, como 
sua essência ontológica, um claro 
caráter de transição: ele é, essen-
cialmente, uma interrrelação entre 
homem (sociedade) e natureza, 
tanto inorgânica (ferramenta, maté-
ria-prima, objeto do trabalho, etc.) 
quanto orgânica [...].” (LUKÁCS, 
2013, p. 44). É por tal aspecto fun-
damental que a repressão ao traba-
lho pelo bonapartismo, portanto, 
caracteriza-se como um ponto 
primordial para que este último 
pudesse dar seguimento aos seus 
projetos. Somente a partir do con-
trole do trabalho é que se poderia 
erguer, pela mediação bonapar-
tista, a lógica de estrutura da vida 
material que viesse a satisfazer os 
vislumbres da burguesia brasileira. 
É no cerceamento ostensivo do 
trabalho que reside a possibilidade 
de se construir o êxtase autocráti-
co-burguês — mas é também pela 
centralidade do próprio trabalho 

que os seus sujeitos, isto é, a classe 
trabalhadora, pode forçar uma rup-
tura com a estrutura forjada para a 
sua subjugação.

Por tal caráter fundante do 
trabalho, destarte, a repressão neces-
sitou estar concentrada de forma 
rígida e abrangente no cotidiano 
da sociabilidade da classe trabalha-
dora. Era preciso saber o itinerário 
das relações de classe. E, para este 
fim, o monitoramento fundado 
no dia-a-dia voltou-se sobretudo 
às entidades e organizações que 
poderiam, se deixadas à sua cons-
tituição orgânica pelos membros 
da classe, como há muito, dadas as 
devidas proporções, vinha sendo 
feito, vir a expressar os anseios os 
trabalhadores. Os olhos e ouvidos 
do aparato repressivo deveriam 
estar cientes de quaisquer palcos 
de discussões e deliberações acerca 
dos interesses dos trabalhadores. 
Pela apreensão de tal informação, 
seria possível direcionar o itinerá-
rio eleitoral de sindicatos conforme 
os interesses do bonapartismo sem 
que este necessitasse chegar, mui-
tas vezes, a uma intervenção direta: 
sendo a chapa eleita inofensiva, ou 
seja, se não tocasse nos pilares sus-
tentadores do regime (a totalidade 
ambicionada pela burguesia atro-
fiada, exclusivista e amesquinhada), 
não havia qualquer necessidade 
de intervir; mais ainda, era possí-
vel antes de atingir as vias de fato, 

abrandar o papel do interventor e 
buscar introduzi-lo ao que deveria 
ser um processo eleitoral orgânico 
— mas estava recheado de mani-
pulações indiretas mediadas pela 
ampla penetração da vigilância na 
vida sindical.

A sociabilidade do trabalho, 
como em todas as outras esferas, 
deveria ser a que o regime, e, por 
conseguinte, que a sua lógica admi-
tisse. Criar-se-ia, assim, o trabalha-
dor ideal: moldado por protocolos, 
preocupado, em primeiro lugar, 
com a excelência ao desempenhar 
suas funções, e escravo das leis que 
lá estariam somente para a sua pro-
teção e segurança — sem qualquer 
possibilidade de conceber formas 
“violentas” de se fazer ouvir. Este 
trabalhador tinha forte cumpli-
cidade com o seu empregador, e 
deveria admirá-lo — visto que ele 
é quem lhe dera a oportunidade de 
contribuir para o que efetivamente 
faz caminhar a passos largos a nossa 
sociedade: o capital. Este último, é 
claro, por esta lógica, gera o traba-
lho. E, ao gerar o trabalho, admite, 
sem dúvidas, que sejam feitas as 
suas proposições por melhores con-
dições para trabalhar — desde que, 
é claro, estas sejam oriundas de um 
sindicalismo autêntico e dinâmico, 
em sintonia com os saltos de racio-
nalidade técnica proporcionado 
pelas maravilhas do progresso pelo 
mercado.

Infelizmente, nem todos com-
preenderam bem as maravilhas 
desta visão. Há, é inevitável, os que 
insistem na insatisfação — como se 
nunca nada estivesse bom. O país 
crescia por volta de 10% ao ano no 
auge do “milagre”. Como é possí-
vel que haja descontentamentos 
com estatísticas e índices de mer-
cado tão esplêndidos. Para estes, 
como José Ibrahim, Lúcio Bellen-
tani, Expedito Soares, Iradil Santos 
Melo, Heinrich Plagge, e outros 
elementos que ousassem contradi-
zer o progresso irrefutável do Brasil 
bonapartista, viria a repressão pelo 
trabalho. A começar pelos próprios 
funcionários da repressão veiculada 
pelo Ministério do Trabalho: quem 
simpatizasse com os pseudotraba-
lhadores subversivos — visto que 
autênticos trabalhadores jamais 
optariam pela baderna, é claro —, 
poderia somente dizer adeus ao tra-
balho. A começar pelo Ato Institu-
cional 1, o funcionalismo público 
devia passar por grandes proces-
sos de exoneração para eliminar 
presenças que pudessem provocar 
desvios ao caminho da “revolução”. 
Se seis meses não fossem suficien-
tes para uma erradicação completa 
da praga subversiva embrenhada 
no aparelho de Estado — desprezí-
veis remanescentes da “República 
Sindical” —, que os funcionários 
em questão fossem colocados “em 
disponibilidade” permanentemente, 

sem jamais poder retornar ao cargo 
em que chegaram por concurso 
público.

Ficou flagrante: quem não 
se mostrasse como um verdadeiro 
trabalhador, aquele que realmente 
“veste a camisa da companhia” e 
respeita aqueles que lhe proporcio-
naram seu meio de vida — seus lou-
váveis patrões —, que deixasse de 
trabalhar. Era claro: o desemprego 
não seria, obviamente, buscado 
voluntariamente pelo trabalha-
dor — mas viria calmamente ao 
seu encontro, nos braços excelen-
tes e virtuosos do Ministério do 
Trabalho. Se trabalhasse em uma 
empresa privada, seria assegurado, 
à empresa, o direito de demitir sem 
justa causa e precisar somente pagar 
uma irrisória indenização simples 
que ajudaria o novo desempregado 
por no máximo alguns dias — ou 
meses, se a quantia fosse muito 
bem economizada. Mais ainda, o 
trabalhador que não tivesse a visão 
correta da realidade — a visão do 
bonapartismo, dos grandes mono-
polistas da burguesia brasileira atro-
fiada, da ideologia do trabalho —, 
estaria condenado ao ostracismo 
por não poder mais inserir-se na 
aprisionada sociabilidade propor-
cionada, sobretudo e em primeiro 
lugar, pelo universo das interações 
do trabalho.

O impedimento de acesso 
a o  t r a b a l h o , 

portanto, configurava uma das 
medidas efetivas centrais da repres-
são veiculada pelo MT. Ao minar 
a sociabilidade dos trabalhadores, 
fadavam estes à humilhante condi-
ção de inepto — e garantiam, ao dis-
seminar suas informações junto de 
seus congêneres empresariais, que 
haveria extremas dificuldades para 
que se concretizasse uma nova con-
tratação. Em sintonia, os sindicatos 
em que não fosse possível impor 
os “bons caminhos” de comporta-
mento, passariam a estar em direto 
controle do Ministério do Trabalho, 
que nomearia um interventor por 
tempo indeterminado, até que não 
houvesse mais indícios de uma efe-
tiva mobilização de classe por parte 
dos associados ou, em pior cenário 
para a Ditadura, quando chegasse 
a falência da solução do bonapar-
tismo. Em seu auge, a ditadura do 
capital, frente às greves, pesaria 
sua repressão direta e torturaria 
as lideranças de movimentos desta 
natureza. Quando veio, entretanto, 
a onda desencadeada em fins da 
década de 1970, a espinha dor-
sal do regime estava em risco — e 
quem efetivamente assistiu, ainda 
que de forma ativa, é verdade, que 
fosse conduzida, pelas massas, a luta 
política contra o regime, foi precisa-
mente o aparato repressivo.  

Houve ação. Os procedi-
mentos de sempre foram repeti-
dos. As estruturas do cotidiano 
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eram vigiadas. As lideranças eram 
detalhadas, presas e torturadas. 
Os sindicatos, caso estimulassem 
a greve, eram colocados sob inter-
venção do Ministério do Trabalho. 
Os trabalhadores grevistas eram 
presos, demitidos, tinham seus 
nomes listados e repassados entre 
as empresas privadas e estatais — 
bem como por todo o aparelho de 
repressão, através da mediação do 
MT — e encontravam dificulda-
des em encontrar novos empregos. 
Entretanto, não houve hesitação da 
classe — que, ao questionar direta-
mente a sua superexploração pelo 
arrocho salarial, pela instabilidade e 
por todos os outros pilares que sus-
tentavam a ditadura da burguesia 
limitada do Brasil, pararam o país 
e impuseram suas necessidades. A 
greve, sobretudo naquelas propor-
ções, era fatal para o bonapartismo. 
As massas foram determinantes 
tanto para que houvesse o golpe, 
em 1964 — desencadeado pelos 
temerosos componentes do con-
luio entre o capital atrófico, o cen-
tro capitalista multinacional e os 
militares a eles siameses —, quanto 
para fosse desencadeado, desde fins 
da década de 1970, o desmonte do 
bonapartismo.  

Por serem os elementos que 
integram a categoria fundante de 
nosso organismo humano-socie-
tário, foram o principal alvo da 
repressão bonapartista. Tiveram de 

ser controlados até a última instân-
cia pois, ao mesmo tempo, eram os 
que poderiam proporcionar a efe-
tivação do projeto que deu início 
ao bonapartismo — sendo covarde 
e brutalmente superexplorados e 
reprimidos — e caracterizavam-se 
como os que, em revolta, poderiam 
conduzi-lo ao seu desmonte (como 
o fizeram, apesar da transição tran-
sada). O Ministério do Trabalho, 
destarte, constituiu-se, de 1964 a 
1985, como mecanismo de cerce-
amento responsável por garantir a 
subordinação passiva do trabalho 
vivo aos mandos do capital multina-
cional e da burguesia subserviente 
e associada do Brasil — integrando, 
dentro de si, tanto medidas de 
estruturação social corresponden-
tes a este projeto quanto a repressão 
que iria efetivá-lo à força.
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1.   Este texto é uma versão 

revisada e ampliada de outro traba-
lho escrito, enviado para publica-
ção nos Anais do VII Simpósio de 
Pesquisa Estado e Poder – “Direitos, 
democracia e lutas sociais em tem-
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sidade Estadual do Oeste do Paraná 
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recortes extraídos do relatório final 
de Iniciação Científica entregue à 
Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP), elaborado no 
período de agosto de 2018 a agosto 
de 2019, e sob o título de “O Minis-
tério do Trabalho como Mecanismo 
de Cerceamento da Classe Traba-
lhadora na Ditadura Brasileira 
(1964-1985)”.

 2.  Graduando em História 
(Bacharelado) pela Pontifícia Uni-
versidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP).

 3.  Para toda a extensão deste 
texto, o sentido de classe trabalha-
dora será empregado em sua forma 
ampliada, qual seja, a de referenciar 
a classe-que-vive-do-trabalho, par-
tindo da percepção de que a con-
dição de trabalhador é engendrada 
pela posição do indivíduo enquanto 
assalariado.

4.   A partir deste ponto, 
serão expostas sínteses conclusivas 
expressas pela documentação anali-
sada detalhadamente na íntegra do 
projeto intitulado “O Ministério 
do Trabalho como mecanismo de 
cerceamento da classe trabalhadora 
na Ditadura Brasileira (1964-1985)”.  
Em referência aos documentos aqui 
citados, será utilizada a sigla “Doc.”, 
seguida da nomenclatura digital do 
dossiê, o registro oficial do docu-
mento mencionado e de sua página 
exata no arquivo em PDF. A infor-
mação completa a respeito de todo 
o material constará ao final do pre-
sente trabalho escrito, no campo 
denominado “Fontes”. 

 5.  “Costa e Silva: Ao tratar 
das questões relacionadas com a 
vida sindical, o governo orientou-se 
no sentido de estruturar os sindi-
catos em termos de absoluta inde-
pendência e responsabilidade no 
cumprimento de seus fins específi-
cos. Quando chamado a neles inter-
vir, nos termos da lei, o fez quase 
sempre com visitas a proporcionar-
-lhes condições para atuar como 
autênticos órgãos de classe, elimi-
nando fatores de perturbação de 
seu funcionamento. As interferên-
cias, porém, têm sido transitórias, 
e apenas pelo mínimo essencial, 
cuidando-se por devolver a autono-
mia à entidade o mais prontamente 
possível. Ressalte-se que o número 
de sindicatos sob intervenção, que 

atingiu 425 no período posterior ao 
movimento de março 1964, redu-
zem-se a 42 em 31 de dezembro 
de 1967, ou seja, menos de 1% das 
entidades sindicais existentes no 
país, apontando-se ainda que não 
chegam a 10% desse total as inter-
venções por motivos ideológicos. 
Objetivando a plena normaliza-
ção desse setor, ultima-se portaria 
reguladora das eleições sindicais, 
com base inclusive em sugestões 
das várias categorias profissionais e 
econômicas através de seus órgãos 
de cúpula.” (COSTA e SILVA apud 
IANNI, 2019, p. 122). 

6.   Lúcio Antônio Bellentani 
nasceu no dia 30 de novembro de 
1944, na cidade de Birigui, no inte-
rior de São Paulo. No ano de 1964, 
começou a trabalhar como operário 
da Volkswagen do Brasil, na fábrica 
de São Bernardo do Campo. Neste 
período, iniciou sua militância junto 
ao Partido Comunista Brasileiro 
e teve, como principal âmbito de 
atuação, o meio sindical e dos tra-
balhadores metalúrgicos das gran-
des companhias do ABC Paulista. 
Encarregava-se, sobretudo, da dis-
tribuição de folhetos com informes 
e denúncias acerca da superexplo-
ração do trabalho e da ação repres-
siva do Departamento de Segurança 
Interna da VW contra seus tra-
balhadores. Por este motivo, foi 
preso, dentro da fábrica, por volta 
das 23h do dia 

29 de julho de 1972, numa imunda 
cooperação entre o Coronel Adhe-
mar Rudge (chefe de segurança da 
Volkswagen) e agentes da Delegacia 
de Ordem Política e Social de São 
Paulo — que começaram a espan-
cá-lo dentro das dependências da 
montadora alemã, no escritório da 
chefia, e posteriormente o seques-
traram ao DOPS, no centro de São 
Paulo, onde deram continuidade 
aos procedimentos de tortura, com 
choques elétricos e pau de arara. 
O trabalhador seguiu com sua luta 
junto a outros operários, criando 
um Sindicato para aposentados 
reprimidos da mesma forma e par-
ticipando da elaboração da Petição 
levada ao Ministério Público Fede-
ral, em São Paulo. Lúcio faleceu no 
dia 19 de junho de 2019, antes de 
completar 75 anos



172 173

Franz encontrava-se 
bastante doente em 
1924. O médico,  
ciente da tendên-
cia suicida do 

paciente, recomenda férias num 
ambiente físico e cultural distinto: 

- Vá para o Rio de Janeiro. 
- Brasil? o que farei naquele 

país distante e primitivo. 
- Passe uns dias por lá.  O 

clima quente, a paisagem exube-
rante serão um contraponto a essa 
atmosfera cinza e sombria daqui. 

- Pois é exatamente isto que 

me agrada em Baviera.
Franz saiu do consultório 

reticente. Pisava descuidado pelas 
calçadas vazias e sujas da cidade. 
Decidiu aceitar a proposta. Quem 
sabe em meio à selva conseguisse 
escrever uns 3 contos que não lhe 
saíam da cabeça. 

Teve coragem para enfren-
tar o pai e pediu-lhe um emprés-
timo para as despesas de viagem. 
O medo daquele homem frio e 
distante permanecia. O pai pare-
ceu fitar-lhe com o desprezo usual 
e mesmo assim 

abriu a velha gaveta da loja e lhe 
passou um grande maço de marcos. 
Franz agradeceu e se despediu. Dois 
estranhos. 

Dias depois descia no Rio de 
Janeiro. Assustou-se com o tamanho 
da cidade. Irritou-se com as cores 
vibrantes por todos os lados. Aquele 
povo esquisito se vestia com trajes 
coloridos e carregavam um sorriso 
nos lábios. Estranhos. Franz des-
ceu num hotel que Ottla explicou 
ter o nome de “glória”. Otimismo 

O ALEMÃO QUE VISITOU O RIOO ALEMÃO QUE VISITOU O RIO  

FREDERICO MORIARTY

juvenil naquela terra sem cultura, 
ele pensou. 

- Boa tarde seu Franz. Num 
alemão forçado. 

- Boa tarde. Pode me dar as 
chaves do quarto e pedir por favor 
para que ninguém me atrapalhe ou 
faça barulho. Estarei trabalhando. 

- Certo, seu Franz. Mas é 
carnaval...

Ele recebeu a sugestão com 
desconhecimento. Olhou para o 

gerente e o viu com os bracinhos 
curtos que dançavam sobre um 
paletó marrom segurando as chaves 
do quarto. Pensou em Samsa ime-
diatamente. Subiu as escadarias do 
hotel, com um tapete de horríveis 
flores e arabescos vermelhos, laran-
jas e muitos detalhes dourados. 

Fechou-se num quarto de 
número 26. Havia uma cama de fer-
ros no meio do ambiente, um armá-
rio imenso de madeira à direita e 

uma pequena escrivaninha com 
um espelho ao centro colocada na 
parede oposta à cabeceira da cama. 
Ao lado direito uma janela. Franz 
começou a desembestar a tossir. Foi 
até a janela e começou a fechar as 
cortinas de cor rubra. Subiu-lhe aos 
ouvidos um batuque distinto, uma 
gritaria em algazarra, tiros de pól-
vora e muita luz vindo da rua. Aos 
poucos ele avistou um cortejo dan-
çando e cantando vindo em direção 
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ao hotel.  Cerrou as cortinas, mas 
o barulho cresceu. Sentou-se de 
forma metódica na cadeira e pos-
-se a escrever “ Cara Melinda...”. E 
o som era ensurdecedor. Torturava 
os ouvidos de Franz. Ele tirou o 
relógio do bolso. Conferiu-o 20, 30 
e 50 minutos depois. O barulho não 
parava. Franz passou a maldizer o 
médico. Resolveu descer as escada-
rias do hotel. Iria reclamar com o 
gerente. 

- Esse barulho – e no saguão 
o corpo de Franz tremia em meio à 
batucada.

- É nosso carnaval seu Franz. 
- Demora a acabar?
- Quatro dias...
Franz desesperou-se. Nessa 

hora entraram dois sambistas e três 
mulheres fantasiadas. Todos numa 
alegria sem fim. Franz ttraçou um 
veredito de um a um. Mas eis que 
na segunda mulher ele paralisou. 
Era uma mulher de pele escura que 
brilhava naturalmente.  Estava com 
uma bermuda um pouco acima do 
joelho e equilibrava as pernas sobre 
saltos bem finos. A cintura era 
visível, torneada, volumosa.Sobre 
os seios fartos cobriam-se apenas 
uma parte. Franz viu a boca ardente 
daquela mulher. Os cabelos longos, 

enrolados que ele jamais vira em 
outra mulher. Movimentava o corpo 
o tempo todo e Franz notou que 
havia uma sincronia entre os pas-
sos daquela deusa e a música tocada 
pelos sambistas. A estupefacção dele 
chamou a atenção do grupo.

- O alemão gamou na Maria 
Rita!

Ela simpatizou com Franz. 
Acelerou os passos e começou a 
requebrar com os olhos no alemão. 
O grupo conversou com o gerente 
mais um pouco e dirigiram se para 
a saída. O líder do grupo virou sor-
rindo para Franz.

- Venha conosco, Alemão ! 
Maria Rita o convidou com 

os olhos. Franz tímido, rejeitou.O 
grupo saiu cantando e dançando. 
Por horas a cantoria continuou. 
Mas ele esqueceu-se da iirritação. 
No quarto só havia espaço para a 
mulher de ébano. 

No dia seguinte, Franz des-
ceu para o saguão ao ouvir a pri-
meira batucada. Sentou-se no sofá 
de couro escuro. Em pouco tempo 
a comitiva do dia anterior entrou 
no hotel. 

- Alemão!!! 
Era Toninho, o líder dos sam-

b i s t a s . Franz 

se desesperou ao não ver Maria Rita.  
- Calma Alemão, ela está 

vindo...disse Toninho
Ao entrar no hotel, Franz 

levantou-se. 
- Vou com vocês! 
Toninho tirou-lhe a gravata 

borboleta, o paletó e desabotoou-
-lhe a camisa. Olhou para Franz e 
aprovou. Saíram pelas ruas do Rio

À mesma hora do segundo 
dia, Franz os aguardava. Descobriu 
que os brasileiros são impontuais. 
Atrasaram 43 minutos. Mas tudo 
mudou quando Maria Rita entrou 
de roupas da cor esmeralda. Franz 
já estava de blusa desabotoada.

- Tá pensando o que, Ale-
mão?! Feio assim...

Levou Franz ao banheiro. 
Deu-lhe as alpargatas para os pés, 
a calça branca e uma camisa listrada 
azul e branca.

- Veste isso, Alemão.
Ao entrar no saguão, Maria 

Rita se encantou com o alemão de 
marinheiro. Deu-lhe um beijo no 
rosto. E saíram pelas ruas do Rio.

No quarto dia o marinheiro e 
sua deusa trocaram beijos de amor. 
Franz aprendeu até a cantar algu-
mas músicas. A vida podia ser boa, 
ele pensou. .

No quinto dia o levaram à 
igreja, depois tomar umas cervejas. 
Franz só queria se enroscar nos bra-
ços de Maria Rita.

No sexto dia Franz acompa-
nhou-os numa roda de samba no 
Olaria. O alemão virou destaque. 
Subiu no palco e ameaçou uns pas-
sos com Maria. 

No sétimo dia Franz foi 
levado à praia. 

- Alemão do céu, como você é 
branco! Toninho Morria de rir com 
o amigo.

À noite Franz não dormiu no 
hotel. Terminou a noite nos braços 
de Maria Rita. 

No oitavo dia Toninho veio 
com mais 3 amigos. Todis vestiam 
uma camisa branca, com uma faixa 
preta diagonal e a cruz de Malta no 
peito. Deu uma para Franz vestir.

- Alemão, vamos ao fute-
bol. Hoje você vai conhecer o 
time da terra, o Vasco da Gama... 
percebeu a tensão de Franz...
Calma amigo, depois deixa-
mos você na casa de Maria Rita.  
Franz aceitou. Sentou-se em São 
Januário, viu gols do Vasco. Foi 
abraçado e beijado  com paixão por 
Toninho e os amigos a cada gol e 
quando o jogo terminou. Acabou a 

noite no quarto quente e vibrante 
de Maria Rita. 

No nono e último dia ele 
teve de voltar ao quarto. Maria Rita 
fora embora cedo. Triste. Chorosa. 
Sabendo que jamais veria seu Fran-
zinho outra vez. Franz sentou-se 
no banco. O caderno aberto trazia 
“ Cara Melinda...”. Franz rasgou o 
papel e ficou horas pensando e não 
conseguiu colocar nada no papel. 
Mais uma vez fracassara. Acordou 
cedo, colocou o terno escuro, a 
gravata borboleta  escura. Vestiu-
-se de Boêmio mais uma vez. Tirou 
do bolso o lenço colorido com o 
perfume de Maria Rita e colocou 
no bolso em destaque.  Desceu 
ao saguão. O gerente  abraçou-o 
efusivamente. 

- Volte sempre!! O Rio sem-
pre o receberá de braços abertos,  
Alemão. 

Franz pegou um táxi e viu o 
Céu cinza do Rio. As calçadas escu-
ras. No aeroporto só enxergava as 
pessoas sorumbáticas. Sentou-se na 
sala de espera desanimado. Ouviu 
um grito.

- Ô Alemão!
Virou -se e viu Toninho, os 

vascaínos, meia dúzia de sambistas 
que fez amizade, 

as amigas de Maria Rita e, claro, 
sua deusa negra. Sorrindo como 
um arco-íris. O grupo trouxera ins-
trumentos de batuque e improvisa-
ram o samba do alemão – letra do 
Toninho, ele soube a seguir. Havia 
ainda uma faixa com dizeres de 
amizade, amor, volte logo, assinado 
por todos. O grupo fez um círculo 
em volta dele. Trocou o mais quente 
dos beijos com Maria Rita.  Logo 
depois lhe deram um abraço  cole-
tivo. Franz chorou, pela primeira 
vez na vida, de alegria. Deu o último 
beijo na amada e partiu de volta à 
Europa. 

Desceu num dia frio, chu-
voso, as pessoas desanimadas e 
solitárias  andando pelo aeroporto. 
Todos vestindo as mesmas roupas 
escuras. Todos com desesperança 
nos olhos. Sentou-se numa cadeira 
do saguão, tirou o papel e a caneta 
e escreveu:

Querido Max, meu último 
pedido: “Tudo que eu deixo para 
trás... na forma de diários, manus-
critos, cartas (minhas e de outras 
pessoas), esboços, e assim por 
diante, deve ser queimado sem ser 
lido”

F.Kafka
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No fundo de mim mesmo…
No fundo de mim mesmo
eu sinto qualquer coisa que fere minha carne,
que me dilacera e tortura …

… qualquer coisa estranha (talvez seja ilu-
são),
qualquer coisa estranha que eu tenho não sei 
onde
que faz sangrar meu corpo,
que faz sangrar também
a Humanidade inteira!

Sangue.

Sangue escaldante pingando gota a gota
no íntimo de mim mesmo,
na taça inesgotável das minhas esperanças!
Luta tremenda, esta luta do Homem:
E beberei de novo – sempre, sempre, sempre 
–
este sangue não sangue, que escorre do meu 
corpo,
AMILCAR CABRAL

este sangue invisível – que é talvez 
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