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“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 revista pasquinagem é 

um projeto coletivo de intelec-
tuais, acadêmicos, artistas 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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Moro onde o coração habita  
 
Desde cedo 
Desde ontem  
Deste um antes 
 
No cedo do problema antes  
da artimanha sonsa 
o estranho eco  
arranho 
o que é antes desde  
ontem e tenho dito que  
é cedo mas antes  
de ter um mais além, tem-se 
um sobremar desternidade que é  
antes um aquém quisto  
que um reviver pelas metades 
 
Praquê? 
 
Diz, vai; diz:  
de novo. 
Como lutar 
desde o anteontem  
que é já? 
Diz-nos como ser murro 
desde se disso   
nos detiveram bem  
antes lúgubre, o significado? 
 
Desde ontem  
E hoje cedo 
mais pela manhã do que  
se possa imaginar se nisso, mais 

cedinho ainda 
Cais que noite andaluzia  
a madrugada ostra e  
cia descida 
Antes das 10 e muito 
ainda que a qualquer hora  
de acordar 
 
Bateram à porta 
Uns homens estranhos 
De razão, com certeza! 
Queriam mais que antes 
E eu não pude dar. 
 
Bateram 
 
Bateram 
 
E bateram 
 
Seria o seu amigo mal acompa-
nhado? 
Não... diz. 
Aluguel atrasado? 
Não... ri. 
 
Era o meu marido  
Somente desde  
ontem dele mesmo 
Despejado 
Em mim no que eu  
e eu fiquei: 
Homem ou marido 
Desde sempre um só mais  

Que um somente ele  
estava e vai  
tripartido e muito, mais 
ele do que ela 
 
Hoje cedo  
quer tardar 
Hoje estranho  
Está sem vir 
 
Estranho bom quando 
Gente sim  
feliz,  
estranho sim-sem-sim  
quando 
a gente não  
falou 
 
Desde ontem  
Desde um antes  
Desde o resto. 
 
O túmulo tardio  
da humana providência é  
nunca mais. 
 
Da razão, sim 
Temos razão ao dizer  
Que um dia razão, 
Tivemos e, 
Que um dia estávamos.  
E teimamos mais que alguns 
ternos  
E forjamos mais que algum aço 

MORO ONDE O CORAÇÃO HABITAMORO ONDE O CORAÇÃO HABITA
VITO ANTICO WIRGUES

E simulamos mais que dois terços,  
e que  
sofremos mais  
que alguns desdes 
Mas travamos 
E tiramos  
Desde o trevo de dados 
Não a sorte 
Mas o sulco cerne  
O engenheiro aracnídeo  
arqueológico 
Antes erro de português que 
matriz o murun du 
antropofágico, 
Do olho  
Da boca  
Do feto 
E du desde os sentidos 
Embrulhamos a episteme em po-
pular jornal 
E ficamos esperando 
com o desde quatro eras  
antes do mesmo desde  
agindo 
que agora: 
rio que ri 
o rumo  
 
sem serviço  
ou servidão. 
 
E senh ãh? 
 
Num palmo a frente  

do escuro e do não  
achado um momento fio se puxar  
não paramos nem  
parados 
 
mais 
mas  
 
puxamos até o quanto: 
E queremos acabar em nó? 
Não basta fuxicar  
no sêmen parco  
para encontrar respostas? 
Não basta dizer que  
também mora  
onde pois habita num quinhão 
de armações quebradas 
a vista vida e o êxtase calço? 
Não apenas pela  
cauda do estéril 
falso filho que se diz  
sempre  
por um verdadeiro pai? 
Basta o puro ouro 
ou então precisaremos deste  
outro puto lixo  
esterco 
tinindo orgânico  
em nossas mãos peladas e 
sem pelos? 
 
Diz-se de outra  
verve raiz. 
 

Quem é não acabar faz-se  
acabamento é o que  
basta arquitetura 
ao que vem e  
que ano que vêm  
Ad-vir sem manhãs, heim? 
lorotas e marmotas 
Isso sim 
de mumunhas lotadiças e  
cheias porquês  
o que é bom desde  
o quê interior é  
também no desdejar sem  
saber se desde  
palavra 
é canto  
ou carcará. 
 
Língua  
ou buriti. 
 
Sapecagem guaraná. 
 
Siririca ou 
Siriri. 
 
Quem sabe o hoje  
cedo quer tardar. 
 
Desde hoje 
Desde antes 
Desde já.
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“There is no excellent beauty  
that hath not some strangeness...” 
(Pavese)

O planeta é a 
Terra. Vili-
p e n d i a d a . 
A m e a ç a d a . 
Mal cuidada. 

O país é o Brasil. Apoteose do 
coronelismo, patriarcalismo, fome, 
preconceito, hipocrisia, arrogância, 
sobretudo, da total desigualdade 
social. A cidade é São Paulo. Mega-
lópole. Cosmópolis. É a cidade dos 
abismos. Abismos de toda ordem. O 
centro da ação: o seu centro. Mais 
precisamente, a Avenida São João 
e seus arredores. Num raio de dois 
quilómetros “A Cidade dos Abis-
mos”, o longa de estreia de Priscyla 
Bettim e Renato Coelho, dois jovens 
cineastas da mais pura extração 
inventiva, estabelece um mapea-
mento de todas as impossibilidades 
de se viver de maneira marginal, no 
sentido sociológico do termo, nesse 
mundo abismático, globalizado, dos 
dias atuais. De sempre.

A trama, de início bem sim-
ples, apresenta pessoas excluídas 
pelo sistema, em busca de justiça 
(a amiga de uma das personagens 
é assassinada), mas que esbarram 

frente às forças opressoras, e ocul-
tas, da sociedade, sem obter o 
devido sucesso. Afinal o que podem 
fazer negros, mulheres, travestis, 
mendigos, enfim todo um lumpe-
sinato urbano, contra o establish-
ment instituído? Nada, e, segundo 
os cineastas, Tudo! A proposta é 
um estranho “maravilhamento”. 
São as maravilhas do filme (seus 
enquadramentos, as interpretações 
dos atores, as canções, a montagem 
– pós-conceitual de Caio Lazaneo 
– e as homenagens) que redimem 
os falhanços de seus personagens. 
É indiscutível que toda a arte tende 
à meraviglia: ou melhor, a “ensi-
nar a meraviglia”. Assim a obra de 
Priscyla e Renato é uma lição. Ao 
se admirar pelo “como” do longa,  
e não pelo “que” dele, finalmente a 
gente poderá admirar-se toda vez 
que o queira. Tudo aqui exala uma 
estranha beleza...

Na tela estamos na época do 
Natal; época de muita bondade bur-
guesa e paz cristã. Mas n“A Cidade 
dos Abismos” não é bem assim e o 
Papai Noel nem sempre parece ser o 
que é. Exemplo disso é a sequência 
inicial. A das “Escadas”. É ela que 
prepara o espectador, à maneira 
vertiginosa de Blake, para a Subida 
aos Infernos. O elevador de um 

prédio decadente está quebrado e 
só resta uma alternativa às duas per-
sonagens: subir as escadas. E a cada 
degrau, daqui para frente, e nos pró-
ximos 96 minutos e 37 segundos, 
estaremos mais perto do reino das 
trevas. Uma surpresa: na cidade 
dos abismos o inferno está no céu... 
Quando a subida termina fica a sen-
sação de que estamos diante de um 
dos melhores filmes brasileiros dos 
últimos dez anos.

“A Cidade dos Abismos” é a 
combinação perfeita do que houve 
(e há) de melhor no cinema mundial 
do passado (Fassbinder, Daniel Sch-
mid, Straub, Marcel Hanoun, Derek 
Jarman), do presente (Pedro Costa, 
os Dardenne, Aki Kaurismäki, 
Kelly Reichardt, Eugéne Green) e 
do futuro (?). Pouca coisa? Não. 
O repertório de relações é vasto e 
complexo. É a condensação (dich-
tung; condensare) cinematográfica 
em alta voltagem. Ad-mirar-se.

É um cinema feito à margem 
da margem. Tanto social quanto 
cinematograficamente. Nunca o 
marginal esteve em tanta sintonia 
quanto nessa obra. Marginalidade 
estético-produtiva (B.O., captação 
analógica – S8, 16mm, S16, 35) 
associada à marginalidade social 
(abandono da população, descasos). 

A CIDADE DOS A CIDADE DOS 
ABISMOS: UMA SUBIDA ABISMOS: UMA SUBIDA 

AOS INFERNOSAOS INFERNOS
PAULO ALLEGRINI
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Um diálogo orgânico jamais 
visto no cinema brasileiro contem-
porâneo, ou seja, um diálogo que 
não poupa esforços em se distanciar 
dos modos de produção vigentes, 
da política institucionalizada, das 
perversidades da economia e dos 
assistencialismos ineficientes. Sem 
falar no limite ilimitado da experi-
mentação positiva, com ecos caóti-
cos de Anger, Smith e Mekas. 

Como herdeiro direto de 
uma longa série de “jovens turcos” 
do cinema brasileiro, “A Cidade 
dos Abismos” vai de Mário Peixoto 
(anos 1930) à produtora Paraísos 
Artificiais (anos 1990), passando 
pelo cinema marginal, de invenção 
(anos 1960), fazendo com que esses 
“novos jovens turcos” (ou rive gau-
che - sic) Bettim e Coelho, sejam o 
amálgama perfeito de várias tradi-
ções, pela sua criatividade e amor 
inaudito pelo cinema. Uma carta de 
amor pode ter várias formas. Essa é 
só mais uma delas. Qual o “Limite”?

Para entender isso é preciso 
traçar alguns paralelos históricos, 
às vezes delicados e paradoxais, mas 
necessários. O cinema “dito” mar-
ginal (ou de “invenção”, segundo 
Jairo Ferreira) dos anos 1960, viveu, 
cresceu e morreu sob uma forma 
de ditadura política, no Brasil, e 

que gerou seu caldeirão criativo. 
A nova ditadura capitalista liberal, 
miliciano-evangélico-madeireira, 
que engole a diferença, e a cospe 
em forma de Fake News, gerou um 
novo caldeirão criativo, que surge 
para dar forma a “A Cidade dos 
Abismos”. Uma espécie de neobar-
roco audiovisual.

No terreno das homenagens, 
sugeridas pela fita, algumas são dig-
nas de nota: a aparição “wellesina” 
de Arrigo Barnabé (autor de uma 
misteriosa trilha sonora), a amea-
çadora presença “godardiana” de 
Paolo Gregori, e a poética “ferrei-
riana” de Cláudio Willer. Sem falar 
dos números musicais com can-
ções que evocam a magistral Ingrid 
Caven nos seus áureos momentos. 
Tudo isso banhado por um estado 
de suspensão cósmica. A atmosfera 
geral, criada por Bettim e Coelho, 
revela um mal estar natural pela 
ausência de referenciais espaciais 
e temporais, portanto cartesianos, 
que exigem uma espécie de “dei-
xar-se levar” do espectador pelos 
espectros fílmicos que travestem a 
maior parte das sequências do filme. 
Não é fácil. Mas é recompensador.

A apoteose dessas relações 
espaciais-temporais distorcidas 
surge em forma de uma “sessão 

mística”, quase um ritual, numa 
casa (mal assombrada, talvez?) 
que revela as obsessões dos cineas-
tas pelo universo do oculto e pelo 
conhecimento dos mundos supe-
riores. Daí quem sabe a importân-
cia dessa antagônica Subida aos 
Infernos. Ela termina, como tudo, 
de forma trágica (ou existe algum 
fim que não é trágico só por ser 
um fim?). O filme também acaba. 
Mas a Subida aos Infernos continua, 
através da maneira inusitada com 
que o espectador de “A Cidade dos 
Abismos” se depara com os créditos 
finais. Fim. E a certeza de ver uma 
obra única. Exigente. Plena. Exata.

Depois disso tudo, como 
diria Cesare Pavese, “entendo por 
estilo esse desenrolar de uma con-
catenação de dados que dispõe ao 
seu redor a realidade psicológica e 
natural, que a sustenta, e são apenas 
tomada de posição – impulsos da 
inteligência, não outra coisa qual-
quer. Algo como o arbitrário fato 
anterior ao sonho, que desencadeia 
toda a projeção dos eventos, colo-
rindo-os conforme uma ‘paixão’, 
que é tomada de posição e consciên-
cia”. Assim “A Cidade dos Abismos” 
é estilo em estado bruto.   
Recife, 12/06/2021
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PRIMEIRO ATO

O apego às evi-
dências é o 
mesmo que o 
apego às apa-
rências. Num 

muito conhecido gesto filosófico, 
a máxima e indubitável evidência 
foi encontrada num cogito, numa 
dúvida, a implicar um pensamento 
que duvida. E com ele se deu por 
oficialmente inaugurada a moder-
nidade, esta (literalmente) nova 
e tida como também, e por isso, 
inigualável era em que nos encon-
tramos, encalacrados, à beira da 
(auto)extinção. Eis o primeiro de 
uma longa e ainda inacabada série 
de equívocos, dele decorrentes. 

  Não, não pensamos e 
por isso existimos, este não é um 

fundamento inconcusso e, se fosse, 
nele afundaríamos, afundando 
em nós mesmos. E tudo só piora 
quando se dá a interiorização, sub-
jetivação e apropriação desse pen-
samento, tornado no indivíduo que 
são (somos) todos os que assim 
pensam(os), agora definitivamente 
mortais, “iniciados” e “termináveis”, 
delimitados, finitos, matematica-
mente discretos.

 Já por ser uma evidência é 
uma aparência, enganadora, que 
não precisamos, então, nos dar ao 
trabalho de refutar, podendo voltar 
nossos esforços em sentido positivo, 
propositivo, não perdendo tempo 
com a destruição do que já é o resul-
tado deste intento de destruição, 
extremamente destrutivo mesmo, 
que nos encaminhou à extinção. É 
preferível nos dedicarmos a pensar 

ONIRONTOLOGIA PANDEMIZADA
WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO
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outras e melhores possibilidades!
 Dentre tais possibilidades, 

que implicam também em outros 
modos de ser-no-mundo, logo, 
outros mundos e seres, vale evi-
denciar, considerar, aquela de que 
o pensamento nos acontece, não 
estando em nosso controle nem 
sendo o que essencialmente somos. 

A emenda aqui proposta a 
Descartes se obtém unindo Hei-
degger e Wittgenstein, chegando 
a tal conclusão, pois se para o 
primeiro nosso ser, “sendo o aí” 
(Dasein), é ser-no-mundo (in-der-
-Welt-sein), ser criador de mundo 
(weltbildende), de um mundo pró-
prio (Eigenwelt) e de outros que 
compartilha com outros seres do 
seu mesmo ou de outros tipos, em 
Mitwelte e Umwelte, para o autor do 
Tractatus, na primeira afirmação do 

livro, “o mundo é tudo que ocorre” 
(alles war der Fall ist), sendo o 
mundo “a totalidade dos fatos (Tat-
sachen) e não das coisas (Sachen) – 
ou seja, não é um mundo de coisas, 
pensantes ou não, isoladas em si e/
ou entre si, mas sim o conjunto de 
suas relações. 

Façamos aqui uma digressão, 
um excursus, ou pequena excursão 
na relativamente pouco explorada 
metafísica wittgensteiniana.

ENTREATO

  Em 27 de abril de 1951 - 
um dia após completar 62 anos, 
portanto -, o médico com quem 
Ludwig Wittgenstein se tratava do 
câncer de próstata, detectado dois 
anos antes, e na casa de quem estava 
morando, desde que se agravou o 

quadro, anunciou-lhe que havia 
chegado sua hora. Sua resposta foi: 
"ótimo!", e as últimas palavras antes 
de perder a consciência: "Diga-lhes 
que eu tive uma vida maravilhosa". 
A morte se deu dois dias depois. 

 Na verdade, ele tinha 
levado a vida que, segundo ano-
tação de seus diários (recolhidos 
na Werkausgabe, vol. I), feita em 
13.8.16, permite que se seja feliz, 
em um mundo com tantas misérias: 
a vida dedicada ao conhecimento, 
com a recusa igualmente das faci-
lidades que no mundo se ofere-
cem. E sua postura diante da morte 
também está alinhada com o que 
já naquela época propugnava, pois 
conforme outras observações suas, 
anteriores (de 8.7.16), o medo da 
morte é o maior sintoma de que se 
leva uma vida falsa, e, logo, infeliz, 
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pois "quem é feliz, não pode temer 
nada, nem a morte", já que ser feliz 
é viver no presente, onde jamais há 
morte, na medida em que ela "não 
é um acontecimento da vida. A 
morte não se vivencia" (Tractatus, 
prop. 6.4311). A morte não ocorre 
no mundo, mas sim ao sujeito (da 
vontade, segundo a notória e auto-
proclamada fonte inspiradora da 
metafísica de Wittgenstein, a saber, 
aquela de Schopenhauer), que é o 
limite do mundo, sem a ele perten-
cer, como nossos olhos não per-
tencem ao nosso campo de visão 
- v. ib., as props. derivadas de 5.6, 
que enuncia: "Os limites de minha 
linguagem significam os limites do 
meu mundo", e é por haver a lingua-
gem que se pressupõe haver quem 
nela exista e represente, “afigure” ou 
construa (ein-bildet) mundos.

 Ser bom ou mau, feliz ou 
infeliz, seguindo preceitos éticos, 
buscar a expressão de emoções na 
arte e o conhecimento na ciência, 
crer ou não em Deus, segundo 
alguma religião, se não altera o 
mundo, certamente expande ou 
reduz seus limites, que são dados 
no sujeito (volitivo), de cuja cons-
ciência do caráter único de sua 
vida brotam  filosofias, religiões, 

ciências, artes, ideologias as mais 
diversas, sobre o que vale conferir 
as anotações no Diário dos dias 16.6 
a 2.8.16, bem como as proposições 
correspondentes do Tractatus, espe-
cialmente as derivadas de 6.431, a 
que enuncia: “Como também na 
morte, o mundo não se modifica, 
mas cessa” (Wie auch beim Tod 
die Welt sich nicht ändert, son-
dern aufhört) – em assim sendo, 
enquanto vivos, somos imortais, 
sendo a mortalidade uma possibi-
lidade que não cancela a atualidade 
da imortalidade1.      

 Feliz se torna quem alcança 
conhecimentos como o de que 
o mundo independe da vontade 
do sujeito, de um Eu individual 
(Tractatus, prop. 6.373), e que esse 
mundo se mostra como se dotado 
de uma outra vontade, de um outro, 
que seria o próprio mundo ou Deus 
(diria Spinoza), contra a qual a von-
tade individual não pode se contra-
por, mas sim harmonizar-se, para 
que seja feliz o indivíduo. Daí por-
que "em certo sentido, não-desejar 
parece ser o único Bem" (anotação 
do Diário no dia 29.7.16), a mesma 
conclusão que teria levado Buda à 
iluminação, definida como a liber-
tação de todos os desejos, extintos 

pela "falta de combustível", que 
é, literalmente, o significado de 
nirvana.

 Há quem veja uma cono-
tação "paralisante" do político nes-
sas ideias de Wittgenstein. Aqui, 
porém, esse último não faria mais 
do que se inserir numa linha do 
pensamento germânico que se pode 
ver em Leibniz com seu "melhor dos 
mundos possíveis" o predecessor, 
mas que se evidencia propriamente 
no idealismo do princípio do século 
XIX, quando um Fichte afirmaria: 
"Seja o que for que exista realmente, 
existe por absoluta necessidade na 
precisa forma em que existo". Tam-
bém Hegel, quando no "prefácio" 
da "Filosofia do Direito", compara 
a filosofia à coruja de Minerva, 
que chega depois dos fatos estarem 
consumados, estaria preconizando 
ao filósofo pôr-se de acordo com a 
realidade, sem pretender direcio-
ná-la. O próprio Marx estaria sob 
a influência desse pensamento, ao 
preconizar a necessidade da passa-
gem histórica do capitalismo para 
o socialismo, independentemente 
de qualquer doutrina que a isso 
se opusesse ou que a impusesse, 
apontando na célebre 11ª. tese con-
tra Feuerbach que os filósofos se 

limitam a interpretar o mundo, e 
não de transformá-lo. Em Nietzs-
che, o "além-homem" se distingue 
por sua aceitação amorosa do des-
tino do mundo, incluindo o que 
tenha de negativo e perverso. É esse 
amor fati, a aceitação da necessária 
constituição histórica do humano, 
que se encontra em Heidegger, cujo 
pensamento já foi resumido na céle-
bre sentença de seu opúsculo com 
título meister eckhartiano, Gelas-
senheit: "Deixar que o ser seja"2.  
Nesse sentido, toda essa linhagem 
de filósofos concordaria com Wit-
tgenstein, quando reafirma, ao 
final de seu percurso filosófico, nas 
Investigações Filosóficas, § 124: "A 
filosofia deixa tudo como está".

 Na "última versão" do pen-
samento de Wittgenstein, a filoso-
fia, da mesma forma que todas as 
demais atividades designadas por e 
desempenhadas com palavras, apa-
rece como algo cujo significado há 
de se mostrar dentro de um especí-
fico "jogo de linguagem" (Sprachs-
piel – cf. Investigações Filosóficas, 
§§ 7, 23, 81/83, 564, 567 e passim), 
havendo diversos desses jogos em 
que a palavra pode ser empregada 
legitimamente, sem que haja neces-
sariamente um determinado traço 
comum a todos esses empregos, no 

qual se possa identificar algo como a 
"essência da filosofia". O que há são 
apenas "semelhanças de parentesco" 
(Familienähnlichkeit – cf. Investiga-
ções Filosóficas, §§ 66/67). A filoso-
fia, então, continua a ser concebida 
por Wittgenstein do mesmo modo 
que se revelou já nos seus primei-
ros escritos, de 1913, "Anotações 
sobre Lógica" (Aufzeichnungen 
über Logik, recolhidos também 
na Werkausgabe, vol. I) como ati-
vidade meramente descritiva do 
mundo tal como ele se apresenta 
(a)figurado na linguagem, cientí-
fica ou comum, sem a pretensão de 
acrescentar informações e conhe-
cimentos novos a respeito dele, 
construindo um sistema explicativo 
ou coisa que o valha, assim como 
tradicionalmente se vinha fazendo 
em filosofia, pelo menos até Hegel. 
"Nosso erro é procurar uma explica-
ção lá onde deveríamos ver os fatos 
como ‘fenômenos primitivos’. Isto é, 
onde deveríamos dizer: joga-se um 
jogo de linguagem" (Investigações 
Filosóficas, § 654). 

Note-se que Wittgenstein não 
demonstra nenhum desprezo por 
outras formas de fazer o que tam-
bém pode ser considerado filosofia, 
o que se evidencia na própria rea-
ção quase violenta que teve diante 

da sugestão de seu amigo Drury, 
de que intitulasse as "Investigações 
Filosóficas" simplesmente de "Filo-
sofia", pois isso poderia dar margem 
a que pensassem se resumir toda ela 
apenas ao que ali era feito. 3

SEGUNDO ATO

Retomando o fio da expo-
sição, após este intermezzo witt-
gensteiniano, estávamos em que, 
aparentemente, somos “coisa pen-
sante” (res cogitans), que não pode 
ser dissociada do mundo em que 
pensa, sendo esta a evidência ilu-
sória de Descartes. Logo, se o ser 
pensa sendo ser no mundo, segundo 
Heidegger, e o mundo sendo o que 
ocorre, para Wittgenstein, é tam-
bém pensamento o que ocorre a este 
ser quanto ele ocorre no mundo, 
pensamento do mundo, entendida 
a expressão no genitivus objectivus: 
o mundo é que pensa e me pensa, 
também quando penso que penso 
no mundo.

Pensamentos nos ocorrem e 
os ordenamos para dar um sentido, 
fazendo sentido com os de outros 
que igualmente pensam, com o que 
pensam e, em razão disso, fazem, 
numa vida que compartilhamos 
quando acordados, enquanto 
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acordarmos. 
 É a partir de uma tal com-

preensão que chegamos a uma res-
posta sobre o que somos evitando 
a descontinuidade entre o que 
somos quando acordados e o que 
somos em um estado radicalmente 
diverso, como aquele em que nos 
encontramos quando dormimos, e 
sonhamos. Do mesmo modo, evita-
mos a descontinuidade em relação 
a estados em que não pensamos, ou 
assim nos parece, por não lembrar-
mo-nos do que nos veio à mente, 
como no sono profundo, no coma 
ou, mesmo, antes de nascermos e 
após morrermos. Nestes dois últi-
mos casos, extremos, tampouco se 
comprova que se extingam ou dei-
xem de existir pensamentos que nos 
ocorrem, ocorreram ou ocorreriam, 
por não estar ainda ou não estar 
mais presente o lugar de sua ocor-
rência, para nós, individualmente.

 Levemos seriamente em 
consideração a “desindividuação” 
e dissolução que experimenta-
mos durante o sono, entrecortada 
por sonhos, que são outros tan-
tos modos possíveis de sermos-
-em-mundos, possíveis, compos-
síveis ou impossíveis, dos quais 
pouco nos lembramos quando 
acordados, assim como também 

esquecemos quase tudo que nos 
acontece acordados, com o passar 
do tempo, sem precisar que seja 
sequer muito tempo. Com o pouco, 
relativamente bem pouco, que nos 
lembramos, refazemos constan-
temente nosso estar-no-mundo 
como se antes já estivéssemos e 
em seguida estaremos4,  ainda que 
delimitados respectivamente pelo 
momento do nosso nascimento e 
o da nossa futura morte. Note-se 
como a natalidade e a mortalidade 
são assim compreendidas em escala 
temporal cronológica, sendo que 
não existimos cronologicamente 
e sim cronotopicamente, uma vez 
que a cronologia é uma narrativa, 
mítica ou histórica. Precisamente, 
é ao encontro entre ambos, mito e 
histórica, que se mostra propícia 
a aplicação bahktiniana da quarta 
dimensão postulada pela teoria 
relativística de Einstein, ao referir 
o cronótopo – no contínuo da cro-
nologia sempre escapa a série de 
descontinuidades da existência, que 
não se resume àquelas produzidas 
pela incisão de seus termos inicial e 
final: todo sonho ou devaneio favo-
rece tais descontinuidades, quando 
passamos para outras temporalida-
des e mundanidades, sendo tudo 
que parece diverso de um sonho 

ou devaneio um rebaixamento de 
nosso ser enquanto humanos a um 
modo autômato de ser.    

Nosso estado onírico, por-
tanto, é permanente, e só fazemos 
a diferença entre o que vivemos 
sonhando em relação ao vivido 
acordado por reencontrarmos no 
segundo a estabilidade, ainda que 
efêmera como um sonho, se con-
siderada em uma escala tempo-
ral cosmológica mais reduzida ou 
então mais ampliada. Afinal de con-
tas, mudanças imperceptíveis ocor-
rem a cada infinitésimo de segundo, 
assim como bilhões de anos já se 
passaram e ainda se passarão, em 
que o conjunto de nossos poucos 
dias e anos acordados se dissolvem 
como uma gotícula no oceano, não 
muito maior do que aquelas tantas 
já dissolvidas ou por se dissolver, 
dos mundos e vidas lá vividas em 
sonhos.

 Escrever, tal como lem-
brar ou, em geral, pensar, é uma 
outra forma de estender o lapso 
temporal do que somos quando 
nos ocorrem os pensamentos que 
somos enquanto os escrevemos. Um 
pouco mais do que quando os fala-
mos, e mais ainda do que quando 
os calamos. Não deixarão ou dei-
xaremos de ser, no entanto, caso 

não os falemos ou pensemos, pois 
em verdade somos escritos, falados 
ou pensados por eles, habitando o 
corpo em que aparecem e animam, 
podendo ser compartilhados com 
outros desses corpos, similares, 
mesmo sem ser, efetiva e integral-
mente, comunicados – a comuni-
cação, mais que improvável, nos 
termos sistêmicos luhmannianos, 
é impossível5.   Outros certamente 
são os pensamentos e mundos que 
ocorrem em corpos diferentes, 
como o dos animais, vegetais, fun-
gos, protistas, moneras e, por que 
não, minerais também, ainda que 
sejam mundos considerados heide-
ggerianamente como mais pobres 
(weltarme), ao ponto de perderem 
totalmente a consistência munda-
nal, sendo “sem mundo” (weltlos)6.  
E, no entanto, são e se são, pensam, 
conforme nossa inversão corretora 
da ilusória assertiva fundamental 
cartesiana: não sou porque penso 
mas sim, penso porque sou. 

  Só a compreensão posses-
siva, individualista, exclusivista, 
arrogante do que somos como 
as únicas “coisas pensantes” nos 
impede de considerar haverem 
pensamentos, por exemplo, também 
em corpos celestes ou na conjunção 
deles em galáxias, tal como propõe a 

ficção filosófica, precursora daquela 
dita científica, de Olaf Stapledon, 
em Star Maker. Cabe até conjecturar 
se o pensamento que nos ocorre e o 
que vivemos acordados não seriam 
como sonhos de tais corpos ou 
constelações, assim como são nos-
sos os mundos que sonhamos.⁷ 

 O caráter onírico de nos-
sas vidas, mesmo quando vividas 
enquanto estamos acordados, mos-
trou-se a toda evidência durante a 
pandemia mundial em curso, pelo 
menos para quem é capaz de per-
cebê-lo nas aparências. Tal como 
antes só faríamos em sonhos, por 
exemplo, como professores, ou 
alunos, participamos de aulas em 
trajes caseiros, muitas vezes apenas 
com roupas de baixo além daque-
las que aparecem nas câmaras, sem 
qualquer constrangimento. O mais 
comumente vivido se tornou o que 
antes só seria concebido em visões 
distópicas de obra artísticas ou em 
pesadelos maximamente inquie-
tantes. A grande mudança em apa-
rência, no entanto, não representou 
uma mudança em essência, conti-
nuamos sendo os mesmos que sem-
pre fomos, agora podendo perceber 
melhor isso que essencialmente 
somos: sonhos.⁸ 

ESCÓLIO

 Com as considerações aqui 
expendidas nos pomos explicita-
mente em confronto com uma tra-
dição racionalista, que tem na filo-
sofia cartesiana sua mais conhecida 
representante, a qual reverbera até 
a contemporaneidade, por exem-
plo na concepção sartreana sobre 
o imaginário, quando ele trata o 
produto da atividade imaginativa, 
a imagem,⁹  como um símbolo defi-
ciente, ontologicamente esvaziado, 
a ser superado pelo conceito, cor-
relato da atividade racional (ou tal-
vez melhor dizer racionalizadora), o 
“pensamento retificado”, como bem 
o denomina Gilbert Durand.10 

  Juntamente com este 
último, na esteira de outros, anterio-
res, como Bachelard e Minkowski, 
propomos entender o pensamento 
lógico-racional, do encadeamento 
linear, cronológico, como um caso 
particular e, enquanto particulari-
zação, também uma limitação, da 
forma originária e fundamental 
de pensamento, que é aquela por 
imagens, do imaginário. E enten-
demos que foi o próprio avanço 
da investigação teórica, onde ela 
é mais reconhecida como cientí-
fica, ou seja, na matemática e na 
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ciência natural, sobretudo a física, 
que trouxe uma tal compreensão, 
tornando a geometria euclidiana 
uma das possibilidades de elabo-
ração de uma axiomática rigorosa 
sobre as propriedades do traçado de 
figuras em um plano que não pode-
mos esquecer ser imaginado, logo, 
imaginário, assim como a lógica 
formal aristotélica, bivalente (que 
usa apenas os valores da falsidade 
e verdade), também é uma dentre 
muitas lógicas possíveis. O avanço 
da matemática, que é de se consi-
derar como o avanço da própria 
imaginação humana criativa em um 
de seus setores, terminou impulsio-
nando o avanço da investigação da 
matéria e do espaço físicos, permi-
tindo que se forjasse a cosmologia 
relativística e a microfísica quântica. 
Nesta última, por exemplo, já de há 
muito se sabe que a ideia de “átomo” 
é uma abstração, não havendo esta 
partícula última indivisível, um 
“ponto”, tal como concebido na geo-
metria euclidiana, tornada padrão 
de racionalidade pelo cartesianismo 
da (primeira ou mais recuada) 
modernidade. 

  Imaginemos então que esse 
ponto na verdade é um círculo, 
reduzido a proporções infinitesi-
mais, e consideremos que uma reta 

é formada por uma série de pon-
tos, assim como em cada ponto da 
reta se pode conceber o cruzamento 
com ela de uma outra reta, sendo o 
que estabelece o sistema de coorde-
nadas cartesianas, mas cada ponto é, 
na verdade, o lugar de um corte, que 
em matemática se denomina “corte 
de Dedekind”.11  A imagem que 
agora se tem desse sistema de coor-
denadas é totalmente diferente, e ela 
expressa bem uma outra percepção 
da realidade que a partir daí se pode 
obter, diversa daquela linear, carte-
siana, a qual se mostra como uma 
abstração redutora diante dela.

  O que aqui se quer então 
destacar é o caráter fundamental-
mente “po(i)ético”, criativo, ima-
ginativo de toda obra humana, 
enquanto dependente de alguma 
forma de decodificação - ou sig-
natura, para utilizar a expressão 
alquímica de Paracelso, amplamente 
empregada por Jacob Boehme, 
retomada em tempos recentes por 
Giorgio Agamben (na obra cujo 
título é idêntico à de uma outra, de 
Boehme, “Signatura rerum”, remon-
tando, em grande parte, a Paracelso) 
-, para ser por nós percebida signifi-
cativamente, numa articulação sim-
bólica. É certo que nisso a filosofia e 
as ciências que dela se desdobraram, 

assim como a ficção e, com ante-
rioridade, o mito, seja na magia, 
seja na religião,12  demonstram-se 
“constituinte de mundo” (weltbil-
dend), mas não é a dimensão sim-
bólica e ficcional que se pretendeu 
aqui destacar. 

  O mundo da ficção é um 
mundo de possibilidades reduzi-
das, onde não se pode saber sobre o 
que não nos é dado a conhecer pelos 
responsáveis por sua criação. Existir 
como uma ficção é existir menos do 
que o que existe realmente, pois é 
nesta última forma de existência, e 
não naquela, em que logicamente 
tudo pode acontecer,13  desde que 
não implique em contradição com o 
que já passou à existência, saindo do 
estado de mera possibilidade para 
aquele de atualidade.

  Daí se poder falar, com o 
importante fenomenólogo polonês 
Roman Ingarden, discípulo direto 
de Husserl (o qual teve como discí-
pulo aquele que hoje é para a Igreja 
católica São João Paulo II, o qual 
quando Papa canonizou a amiga 
e companheira de estudos husser-
lianos de Ingarden, Edith Stein) de 
uma “incompletude ontológica” 
do universo ficcional,14 do qual só 
se pode saber o que nos informa 
o seu “demiurgo”, que no caso da 

literatura são os autores das obras 
ficcionais.  Assim, os juízos rea-
lizados no âmbito deste universo 
ficcional diferem daqueles feitos a 
respeito da realidade propriamente 
dita, a ponto de se poder denomi-
ná-los, como o fez Roman Ingarden, 
“quasi-juízos”, inaptos a serem con-
siderados “verdadeiros” ou “falsos”, 
pois a “realidade” da ficção é uma 
simulação da realidade, enquanto 
ficcional, mas o mesmo não se pode 
dizer dos juízos em outros âmbitos, 
como naqueles jurídicos, religiosos 
ou morais, que se referem a um 
possível “estado de coisas” (state 
of affairs, Sachverhalte). Este não é 
de se considerar uma simulação da 
realidade, mas uma outra realidade, 
de uma outra natureza – deontoló-
gica, no caso, isto é, do âmbito do 
dever ser, e não puramente onto-
lógica, do ser (ontos, em grego 
antigo) -, humanamente constru-
ída, sim, tal como a ficção, mas de 
modo coletivo, difuso, e dotada de 
um caráter vinculante, que a impõe 
a nós como se realidade fosse, na 
qual devemos acreditar – e não 
apenas podemos, se quisermos, 
praticando a “suspenção do des-
crédito (suspenction of disbelief)”  
a que se refere Wordsworth, como 
condição de fruição da ficção -, e 

isso para evitar que, em razão do 
descrédito, se venha a sofrer con-
sequências, bem reais, que decor-
rem da implementação das sanções, 
jurídicas, religiosas ou morais. E um 
“como se”, no sentido da filosofia 
do “como se” de Hans Vaihinger. O 
propósito maior da sua obra,15  vale 
lembrar, como reconhece ao final 
seu A. - em sua auto-proclamada 
teoria “idealístico(-crítica)-positi-
vista”, de matriz gnosiológica, a um 
só tempo, kantiana e nietzschiana 
-, é diferenciar ficções de hipóteses, 
enquanto recursos heurísticos. No 
capítulo próprio a respeito (Parte I, 
Cap. XXI, p. 87 ss. da ed. cit.), as 
primeiras são apresentadas como 
conscientemente inventadas, sem 
pretensão de serem verdadeiras, no 
sentido de corresponderem à rea-
lidade, tal como as hipóteses, que 
devem ser prováveis (e comprová-
veis), enquanto as ficções, por seu 
turno, devem ser úteis para fazer 
avançar o conhecimento, dando 
como resolvidas questões que se 
apresentam como obstáculos para 
este avanço. Daí que, ao final da 
obra, o A. apresente como exem-
plo típico de ficção os dogmas da 
teologia – em passagem que será 
lembrada por Freud, em sua apre-
ciação psicanalítica da religião,16  no 

texto “O Futuro de uma Ilusão” - , 
assim como antes apontara o direito 
e a matemática como as disciplinas 
que mais se valem do recurso para 
resolver seus problemas, por meio 
de uma formalização que as torna-
ria muito similares, estruturalmente 
- Vaihinger se refere a um “paren-
tesco fundamental (prinzipielle 
Verwandschaft)” -, na medida em 
que abstraem especificidades dos 
objetos reais para subsumi-los a 
proposições generalizantes (abs-
trakte Verallgemeinerunge – id. ib., 
Cap. XI, p. 56 ss.), a fim de equi-
pará-los por analogia e realizar 
cadeias dedutivas (ib., Cap. V, p. 32 
s.). Tratar uma assertiva como do 
domínio da ficção, portanto, é vedar 
de antemão a sua possibilidade de 
corresponder à realidade, enquanto 
a hipótese implica a pretensão de, 
possivelmente, se confirmar.   

   Mas se não é propriamente 
ficcional o modo de existência origi-
nário do mundo, por nós captado, e 
vazado em moldes jurídicos, morais 
ou religiosos, qual seria o seu esta-
tuto? A proposta que aqui se avança 
é a de que ele é da ordem do desejo, 
considerando-se a expressão como 
formulada utilizando o genitivo 
em sentido subjectivus e também 
objectivus, ou seja, como sendo o 
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mundo ao mesmo tempo causa e 
efeito, ou função, do desejo, do que 
é mais propriamente humano, e não 
da vontade ou de necessidades, que 
geram interesses, como defende o 
utilitarismo tecnicista hoje predo-
minante. É por esta origem dese-
jante que vai assumir a qualidade 
dos sonhos, donde a proposta de 
uma onirontologia.

Efetivamente, ao considerar-
mos o mundo, seja aquele comparti-
lhado (Mitwelt), seja aquele próprio 
(Eigenwelt), tal como o concebe-
mos, representamos, imaginamos, 
como um produto do desejo,17  lhe 
conferimos o mesmo estatuto dos 
sonhos, isto é, um caráter onírico, 
imaginário. Tratar-se-ia, então, 
nos caso do mundo compartilhado 
(Mitwelt), de algo como um sonho 
coletivo, construído a partir do que 
já é dado como sendo o mundo, a 
realidade, sim, mas sempre in fieri, 
nunca devendo ser tido como já 
realizado, pronto e acabado, ou seja, 
objetivo, pois além de depender de 
sujeitos, desejantes, que o tenha 
posto, no passado, visando uma 
previsão e controle do futuro, con-
tingente, depende também de sujei-
tos que o “re-ponha”, no presente, 
atualizando o que há de ser visto 
como potencialidades, realizando 

possibilidades, a serem reveladas, 
postas como verdadeiras, por um 
saber que seja adequado.18  Já o 
mundo próprio (Eigenwelt) é um 
sonho próprio, variando de acordo 
com o nosso estado corporal.19 

Aqui cabe suscitar também a 
contribuição que pode ser dada pela 
“poética dos sonhos (rêverie)” de 
Bachelard, para quem “Um mundo 
se forma em nossos sonhos, um 
mundo que é nosso mundo. E esse 
mundo sonhado nos ensina possi-
bilidades de crescimento de nosso 
ser nesse universo que é nosso”.20  
Essa é também a poética moder-
nista proposta para as artes, desde 
Baudelaire e, mais radicalmente, 
por Apollinaire,21  que se engaja na 
produção de um mundo que revele 
possibilidades despercebidas do 
real. Bachelard será reivindicado 
pelo “pai” do Surrealismo, André 
Breton, que se insere nessa tradi-
ção modernista, como ele próprio 
reconhece.22  E Gilbert Durand 
irá se colocar nessa linha, junto 
ao “surrealismo contemporâneo”, 
bem como dos “grandes românti-
cos alemães” (Novalis, Hölderlin 
etc.), pela superação do que Piaget 
denominou de “adultocentrismo”, 
para assim recuperar a matriz meta-
fórica, imaginária, de onde emana 

toda atividade mental humana, 
inclusive aquela mais redutora, a 
que aqui denominamos racionali-
zadora, dita racional.23   

Mais que ao imaginário, no 
entanto, para lidar, em geral, com o 
caráter necessariamente espectral, 
invisível, onirontológico do que nos 
é constitutivo e mais característico, 
enquanto seres em que se dá pensa-
mentos e sonhos, seria de se recor-
rer ao imaginal. A noção de “ima-
ginal”, ou mundus imaginalis, foi 
cunhada por Henry Corbin (1903 
– 1978), filósofo, tradutor (pioneiro, 
por exemplo, na tradução de Hei-
degger para o francês) e expoente 
dos estudos de filosofia islâmica, em 
especial, daquela de cunho místico 
da gnose xiita. Para Jean-Jacques 
Wunenburger,24 ao estudar “(...) os 
principais textos das experiências 
místicas e visionárias dos persas 
zoroastras e dos xiitas muçulma-
nos, ele redescobre uma forma de 
imaginação metapsicológica pela 
qual a consciência experimenta 
um mundo de imagens autôno-
mas, designado por ‘imaginal’, que 
constituem algumas apresentações 
de um mundo inteligível”.

 Para Corbin, sem que pre-
cise ou possa dar razões para sua 
postulação, tal como Chaitin em 

relação a seu número ômega, “há 
sim nosso mundo sensorial físico, 
que inclui tanto o nosso mundo ter-
reno (governado por almas huma-
nas) e o universo sideral (governado 
pelas Almas das Esferas). Este é o 
mundo sensorial, o mundo dos 
fenômenos (molk). Existe o mundo 
supra-sensorial da almas angélicas, 
o Malakut,(...) o universo das inte-
ligências arcangélicas puras. Para 
esses três universos correspondem 
três órgãos do conhecimento: os 
sentidos, a imaginação e o intelecto, 
uma tríade à qual corresponde a trí-
ade da antropologia: corpo, alma, 
espírito - uma tríade que regula 
o triplo crescimento do homem, 
estendendo-se deste mundo para 
as ressurreições nos outros mun-
dos”.25  E continua: “Observamos 
imediatamente que não estamos 
mais reduzidos ao dilema (carte-
siano – WSGF) do pensamento 
e extensão, ao esquema de uma 
cosmologia e de uma gnosiologia 
limitada ao mundo empírico e ao 
mundo do entendimento abstrato. 
Entre os dois é posicionado um 
mundo intermediário, que nossos 
autores nomeiam como 'alam al-mi-
thal, o mundo da Imagem, mundus 
imaginalis: um mundo tão ontolo-
gicamente real quanto o mundo dos 

sentidos e o mundo do intelecto, um 
mundo que requer uma faculdade 
da percepção que lhe é própria, 
uma faculdade que é uma função 
cognitiva, um valor noético, tão real 
quanto as faculdades da percepção 
sensorial ou da intuição intelectual. 
Esta faculdade é o poder imagina-
tivo, aquele que devemos evitar 
confundir com a imaginação, que 
os modernos identificam com a 
‘fantasia’ e que, de acordo com eles, 
produz apenas o ‘imaginário’”. 26  

 A função específica desse 
mundus imaginalis,27  portanto, é 
romper radicalmente com a dico-
tomia cartesiana corpo/mente, 
“imaginalizando” as formas inte-
ligíveis de modo a conferir-lhes 
“figura e dimensão”, por estar o seu 
agente dotado de uma imaginação 
ativa, o oposto daquela outra, do 
mundo de nossas fantasias pesso-
ais e do senso comum, meramente 
passiva, capaz de todos os excessos. 
Entende assim Corbin que, sem este 
mundo intermédio e as produções 
que lhe são próprias, tais como as 
visões dos místicos e dos profetas, 
bem como atos simbólicos como 
os ritos de iniciação, as liturgias, 
operações alquímicas, gestos das 
epopeias, é toda uma parte signifi-
cativa do nosso ser que permanece 

à parte, folclorizada, praticamente 
proibida, estigmatizada ou aces-
sível somente pelas análises que a 
dissecam, pondo a perder, assim, 
seu campo existencial, seu lugar de 
existir. Sem este lugar, são somente 
imaginário e ficção, mito ou histó-
ria, quanto “é a função cognitiva 
da imaginação que permite o esta-
belecimento de um conhecimento 
analógico rigoroso, escapando ao 
dilema do racionalismo usual, que 
nos deixa somente uma opção entre 
os dois termos do dualismo banal: 
seja ‘matéria’ ou ‘espírito’, um dilema 
que a ‘socialização’ da consciência 
resolve substituindo por uma esco-
lha que não é menos fatal: entre 
‘história’ ou ‘mito’”.28    

  Vale, portanto, fazer ainda 
uma aproximação à hipótese avan-
çada por Ulrich Warnke, a partir 
dos seus estudos de física e biofísica, 
de que embutido em nosso mundo 
se encontra um intramundo (Inte-
rwelt),29  caso se queira buscar um 
acesso pelo materialismo “espec-
tral” da mecânica quântica. De todo 
modo, a exploração de mundos pos-
síveis, mundos sonhados e imagi-
nais, com o auxílio daqueles que os 
acessam pelos mais diversos meios, 
artísticos, mágico-xamânicos, reli-
giosos, científicos ou simplesmente 
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existenciais, mostra-se como tarefa 
de máxima relevância filosófica, 
também por seus desdobramen-
tos ético-políticos, pois a tirania 
da crença generalizada no mundo 
único, irrepetível, mortal, está a 
ameaçar, efetivamente, com a extin-
ção não só aos que comungam de 
tais crenças, mas também aos que 
possuem outras, bem mais consen-
tâneas com o modo plural como se 
apresenta(m) o(s) mundos(s) em 
nós humanos.30  

NOTAS:

1. Sobre a necessidade de se 
retomar a discussão filosófica da 
imortalidade, de último, Fabián 
Ludueña Romandini, Summa Cos-
mologiae. Breve tratado (político) 
de imortalidade – A Comunidade 
dos Espectros IV, trad. Alexandre 
Nodari, Desterro (Florianópolis)/
São Paulo: Cultura e Barbárie/N-1, 
2021; Id., Filosofía primera. Tra-
tado de ucronía post-metafísica. 
La comunidad de los espectros V, 
Buenos Aires: Miño y Dávila, 2021. 
Efetivamente, a já antiga promessa 
bíblica de imortalidade de há muito 
não se mostra suficiente para garan-
tir obediência e “generalização con-
gruente de expectativas” (ou seja, o 
Direito, para Luhmann) na atual 
sociedade (mundial, como já em 
princípio dos anos 1970 o autor de 
último referido postulava) hiper-
moderna. E, no entanto, não deixa 
de impressionar como foi fácil obter 
a obediência massiva às medidas 
extremas de contenção dos efeitos 
da pandemia de Covid-19, ali onde 
essa obediência se deu espontane-
amente, claro. Ludueña Roman-
dini, na segunda (e mais recente) 
das obras acima referidas, chama 
atenção, evocando antes Étienne 

de la Boétie que a denúncia con-
temporâneo, de Giorgio Agamben, 
que tanta reação provocou – cf. p. 
87 ss. Dez páginas adiante, já tra-
tando de Tiziano, especificamente 
sobre o que foi enunciado no texto, 
o A. sustenta que a festa nos projeta 
para “um ponto de eternidade no 
acontecer presente”, e neste ponto, 
claro, além de eternos, somos imor-
tais. Certamente, não é só pela festa 
que o alcançamos. A meditação a 
maneira oriental seria uma outra 
forma. Seja como for, e isto está 
muito bem explicitado no zen-
-budismo, por exemplo, do que se 
trata é de ser capaz de viver a par-
tir de um tal ponto não apenas em 
momentos excepcionais, mas no 
cotidiano mesmo.

2.  Cf. N. Abbagnano, A Sabe-
doria da Filosofia, trad. Ephraim 
Ferreira Alves, Petrópolis: Vozes, 
1989, p. 42 ss.

  3.Cf. Werner Spaniol, Filoso-
fia e Método no Segundo Wittgens-
tein, São Paulo: Loyola, 1989, p. 137.

 4. O “como se” remete ime-
diatamente ao ficcional. A respeito, 
adiante, na altura da nota 15.

5.  Em Luhmann, afinal, são 
os sistemas sociais que possibili-
tam a comunicação, ou melhor, 
a torna provável, que é diferente; 

os humanos, como sabem quem 
tem alguma familiaridade com sua 
teoria de sistemas sociais, estamos 
no mundo entorno (Umwelt) des-
ses sistemas, que assim ganham 
tanta consistência ontológica, logo, 
existência quando nós, sendo este 
o ponto de partida mesmo de tal 
teoria: a obra em que apresenta os 
fundamentos de sua teoria, após a 
“virada autopoiética”, Soziale Sys-
teme, se inicia com a frase “Wir 
gehen davon aus, dass es Systeme 
gibt”, comumente traduzida como 
“partimos do  pressuposto de 
que existem sistemas”, quando de 
maneira mais literal e coloquial, 
logo, mais fidedigna, seria “nosso 
ponto de partida é o de que siste-
mas acontecem”. 

 6. A pluralidade de mun-
dos dos animais foi pioneiramente 
estudada e apresentada por Jacob 
von Uexküll, na obra que publica 
em 1909 intitulada Umwelt und 
Innenwelt der Tiere. A edição mais 
recente foi editada por Florian Mil-
denberger e Bernd Herrmann, Ber-
lim/Heidelberg: Springer, 2014, e 
para uma discussão filosófica, mais 
recente, é possível se remeter a obra 
de Hans Blumenberg Lebenszeit 
und Weltzeit. Suhrkamp: Frankfurt 
a. M., 2001, e a de Giorgio Agamben, 

L’aperto. L’uomo e l’animale,  Turim: 
Bollati Boringhieri, 2002.  A con-
tribuição de Uexküll notariamente 
reverberará no chamado “construti-
vismo radical”, base epistemológica, 
dentre outras, da teoria de sistemas 
sociais de Niklas Luhmann, conhe-
cido por polemizar com os colegas 
frankfurtianos, Jürgen Habermas à 
frente, sendo justamente em pales-
tra na Universidade de Frankfurt 
(a. M.), com o título provocativo 
de “Eu vejo algo que vocês não 
veem”, impugnando seu postulado 
fundamental, de que vivem em um 
só e mesmo mundo, entendendo 
a tarefa de toda investigação con-
firmar o que descobre neste único 
mundo. Além dos diversos mun-
dos animais ou sociais, os mundos 
em torno (Umwelte) dos diversos 
sistemas, biológicos, conscienciais 
(Bewusstseinssysteme) ou sociais, 
também há os mundos que resultam 
da nossa interação com animais, 
como ressalta Donna Haraway 
em seu recentemente lançado “O 
Manifesto das Espécies Compa-
nheiras”, no que também pode-
mos incluir vegetais, que tiveram 
sua dignidade filosófica afirmada 
por Emanuele Coccia, A Vida das 
Plantas — Uma Metafísica da Mis-
tura, tradução de Fernando Scheibe, 
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Desterro (Florianópolis): Cultura e 
Barbárie, 2018. No que tange aos 
minerais, bastamos lembrar do silí-
cio, em tempos atuais, mas o trato 
com os metais desde as épocas mais 
pristinas molda os mundos huma-
nos, como se aprende  no clássico 
estudo de Mircea Eliade, Forgerons 
et alchimistes, Paris: Flammarion, 
1956. As coisas inorgânicas, por 
exemplo, como destaca Christoph 
Türcke, em “Pronto-Socorro para 
Adorno: Fragmentos Introdutórios 
à Dialética Negativa”, in: Antônio 
Zuin et al., Ensaios Frankfurtianos, 
São Paulo, Cortez, 2004, p. 45,  “não 
sentem a contradição, mas fazem 
parte dela”. Sim, claro, não sentem 
por não terem sensibilidade, mas 
são a própria contradição, com a sua 
simples existência, já que sua densi-
dade ontológica faz-se positividade, 
contrastando com a negatividade do 
nada. Já os seres orgânicos, anima-
dos, estes sentem, sim, a contradi-
ção, a que damos o nome de “dor”. 
E será contra o sofrimento que se 
mobilizará o “ser de pensamento”, o 
ser humano, linguajeiro, constante-
mente aterrorizado, perseguido pelo 
saber de que pode sofrer e, até, mor-
rer. Se a dor é o mal e o bem ausên-
cia de dor, então temos que estes 
seres que nós somos percebemos 

como negatividade o bem, e positi-
vidade o mal. Para afastar essa ideia 
se desenvolverão religiões, sendo as 
mais eficazes aquelas monoteístas, 
que deslocam o bem supremo, todo 
o bem, para a divindade, supra-ter-
rena, espírito puro, deixando o mal 
no mundo, na terra, na matéria 
impura, enquanto nós, humanos, 
“húmus da terra”, ficamos presos 
nessa contradição, oscilando entre 
os dois extremos. Tal contradição se 
desdobra em uma série de outras, 
inclusive naquelas conceituais, pró-
prias da filosofia. Uma contribuição 
brasileira à filosofia que não teve a 
devida acolhida, a tese de Oswald 
de Andrade para o concurso de 
Filosofia na (então) Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras da USP, 
em 1950, intitulada A Crise da Filo-
sofia Messiânica, se desenvolveu a 
partir da consideração desta duali-
dade fundamental, postulando logo 
em seu início, concluindo o terceiro 
parágrafo: “Enquanto, na sua escala 
axiológica fundamental, o homem 
do Ocidente elevou as categorias 
do seu conhecimento até Deus, 
supremo bem, o primitivo insti-
tuiu sua escala de valores até Deus, 
supremo mal. Há nisso uma radical 
oposição de conceitos que dá uma 
radical oposição de conduta”. Daí 

sua defesa da cultura antropofá-
gica, do matriarcado, da magia, em 
contraposição àquela messiânica, 
patriarcal, da religião, a ser reto-
mada “acrescentada das conquistas 
técnicas” (3ª. Conclusão da tese), 
encerrando a tese (13ª. Conclusão) 
afirmando “que o homem, como o 
vírus, o gen, a parcela mínima da 
vida, se realiza numa duplicidade 
antagônica – benéfica, maléfica -, 
que traz em si o seu caráter confli-
tual com o mundo”. Cf. A Utopia 
Antropofágica (Obras Completas 
de Oswald de Andrade), 3ª. ed., 
São Paulo: Globo, 1990, p. 101, 146 
e 147.

7.  Consideremos, por exem-
plo, que para Ibn’Arabi, como 
explica no princípio do Fusus 
al-Hikam, em sua exploração do 
‘alam al-mithal , que Henri Corbin 
traduzirá como o “mundo imagi-
nal” (v. adiante, após nota 23), os 
anjos seriam no cosmos o que as 
faculdades intelectivas (espirituais, 
rûhânî) e sensoriais são no orga-
nismo humano. Então, o que pen-
samos e sentimos são os “nomes de 
Deus” (na nomenclatura daquele 
grande filósofo, místico sufi, poeta 
e teólogo muçulmano andaluz) 
tal como em nós aparecem, assim 
como aparecem nos anjos outros 

tantos e diversos destes nomes, ou 
atributos, se quisermos empregar 
a noção spinozana, lembrando, a 
propósito, que na Ética I, xv, Schol., 
“substância extensa é um dos infi-
nitos atributos de Deus”, apenas 
um, que nosso intelecto, sobretudo 
quando cartesianamente orientado, 
distingue dos demais, que em geral 
sequer percebemos, e seriam indis-
cerníveis na verdadeira substância, 
única, somatório dos infinitos atri-
butos, totalizáveis e pensáveis, mate-
maticamente, no número transfinito 
aleph de Cantor.  

8.  Há aproximadamente 
quatrocentos anos, com não mais 
de uma década de diferença, o dra-
maturgo inglês William Shakespe-
are, em sua última peça, The Tem-
pest, escreveria “We are such stuff 
as dreams are made on, and our 
little life is rounded with a sleep”, 
enquanto Pedro Calderón de la 
Barca, na Espanha, encenaria La 
vida es sueño.  

9.  Cf. J.-P. Sartre, L’Imagi-
naire, Paris9.: Gallimard, 1940, pp. 
148 e s. Bem diferente em relação 
ao tema da imagem e sua impor-
tância é a postura de autor anterior 
a Sartre, que em seu tempo teve a 
mesma importância que ele, no 
cenário filosófico francês – e, logo, 

também mundial. Estou a me referir 
a Henri Bergson, cujo pensamento 
será retomado por aquele que suce-
derá Sartre, no centro das atenções 
do grand monde filosófico: Gilles 
Deleuze. E entre os dois, bem como 
contra Sartre, avulta a obra de Mau-
rice Merleau-Ponty.

10.  Las Estruturas Antro-
pológicas del Imaginário, México 
(D.F.): Fondo de Cultura Econó-
mica, 2004 [1992], p. 35. 

11.  Devo a referência ao 
“corte de Dedekind” a diálogo man-
tido com o matemático cearense 
José Dantas (em 21.01.2019), que 
em manuscrito inédito sobre mate-
mática a ele se refere, em um outro 
contexto, i.e., para definir número 
irracional, como “uma fenda exis-
tente em uma sequência de racio-
nais que o cercam sem nunca chegar 
lá”. O que pode dar a impressão de 
que paramos de lidar com as ver-
dades necessárias da matemática e 
ingressamos no campo das verda-
des contingentes, como aquelas de 
nosso mundo histórico, sendo uma 
aparência enganadora, tal como 
postula Gregory Chaitin ao propor 
seu número ômega, o número maxi-
mamente incomputável, que con-
trariando o princípio supremo do 
racionalismo, o da razão suficiente, 

é verdadeiro, necessariamente ver-
dadeiro, mas sem nenhuma razão 
que justifique. Para dar uma ideia 
do que se trata com tal número, em 
texto que publicou homenageando 
o transcurso dos oitenta anos de 
Newton da Costa, na conclusão, seu 
criador lança mão de uma compara-
ção que dá margem à preocupação 
que a ele dedica Fábian Ludueña 
Romandini, ao descortinar o nível 
extremo de descolamento de qual-
quer substrato humano que assim 
se chega. É que “o genoma humano 
tem  6×109 bits, o que é muito, mas 
é finito. Mas a matemática pura tem 
os bits do Ω, que é um número infi-
nito de bits de complexidade!”. No 
orig.: “the human genome is 6×109 
bits, which is a lot, but it’s finite. But 
pure mathematics contains the bits 
of Ω, which is an infinite number 
of bits of complexity!” Cf. “How 
real are real numbers?”, in: Manus-
crito — Rev. Int. Fil., Campinas, 
v. 34, n. 1, jan.-jun. 2011,  p. 141 
(https://periodicos.sbu.unicamp.br/
ojs/index.php/manuscrito/article/
view/8642013/9504); v. tb. Fábian 
Ludueña Romandini, ob. cit., p. 38, 
114 e 115, onde se pergunta “se a 
nova ordo saeculorum não é capaz 
de oferecer o orbe enquanto tal 
como sacrifício perante os altares 
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da Liturgia do anti-número Ômega”. 
Isso porque, como aduz adiante (p. 
156), o discurso político - assim 
como sua outra face, acrescenta-
mos, o jurídico – é um discurso do 
limite, incompatível, portanto, com 
um universo concebido físico-mate-
maticamente como ilimitado – além 
de, para piorar, único e finito.  

12.  Esta é a posição de 
Vicente Ferreira da Silva, em “Para 
uma etnogonia filosófica”, in: 
Revista Brasileira de Filosofia, 1954. 
V. tb. id., Filosofia da Mitologia e da 
Religião, in: Obras Completas, vol. 
I., São Paulo: Instituto Brasileiro de 
Filosofia, 1964, p. 299 ss.

 13. Aqui vale chamar a aten-
ção para desenvolvimentos recentes 
em estudos de lógica, tal como apre-
sentados na alentada (e inovadora) 
pesquisa de Alexandre Costa-Leite, 
combinando ideias que remontam 
a Descartes e Hume com propos-
tas em lógicas não-clássicas, como 
aquelas da imaginação, de Vassiliev 
e a paraconsistente, de Newton da 
Costa, somadas a contribuições 
mais recentes, das mais diversas 
proveniências, com destaque para 
a do finlandês Niiniluoto, eviden-
ciando  a não-trivialidade de se dis-
tinguir imaginação de concepção, 
pois como bem assinalou o lógico 

russo apenas mencionado, pode-se 
conceber, conceitualmente, uma 
lógica de n dimensões, mas não se 
pode imaginá-la – a que ele pro-
põe, assim como a paraconsistente, 
possui 3 dimensões. É que, como 
assume Costa-Leite, tanto conce-
ber como imaginar nos levam para 
o campo das possibilidades, sendo 
que no caso da imaginação mante-
mos ainda o vínculo intuicionista 
com o realizado e o realizável. Cf. 
Alexandre Costa-Leite, “Logical 
Properties of Imagination” in: Abs-
tract - Linguagem, Mente & Ação. 
Revista Internacional Eletrônica de 
Filosofia, vol. VI, n. 1, 2010 (http://
www.abstracta.pro.br). De interesse, 
tb., é a proposta, convergente, de 
Jean-Yves Beziau, de se distinguir 
entre dois eixos, o eixo da imagina-
ção e o eixo da conceptualização, ou 
seja, da concepção conceitual, a fim 
de demonstrar como, de um lado, a 
realidade é inimaginável, podendo 
ser melhor entendida conceptual-
mente, através de teoria abstratas, 
enquanto que, de outro lado, o pen-
samento pode ser melhor articulado 
usando um simbolismo imaginário, 
como nas artes, e não somente pelo 
formalismo cego, científico. Cf. 
Jean-Yves Beziau, in Id. (ed.), La 
pointure du Symbole, Paris: Petra, 

2011, e, de um modo geral, para 
uma introdução, T. S. Gendler/J. 
Hawthorne (eds.), Conceivability 
and Possibility, Oxford: Oxford 
University Press, 2002.

14.  Cf. Barry Smith, “Mei-
nong vs. Ingarden on the logic of 
fiction”, in: Philosophy and Pheno-
menological Research, 1978, p. 93 
ss., disponível em http://ontology.
buffalo.edu/smith; Id. e Josef Sei-
fert, “The truth about fiction”, in: 
Kunst und Ontologie. Für Roman 
Ingarden zum 100. Geburtstag, W. 
Galewicz et al. (Hrsg.), Amsterdam/
Atlanta: Rodopi, 1994, p. 97 ss. Nem 
por isso, no entanto, perdem em 
valor heurístico as obras de ficção, 
como já observara com acuidade 
nosso Farias Brito, ao comentar 
em meados da segunda década do 
século passado as então recentes 
tentativas de desenvolver estudos 
de psicologia em laboratórios, com 
abordagem naturalista, referindo-se 
a ela como “uma psicologia morta; 
o que significa: uma psicologia que 
nos não instrui, nem edifica, que 
nada nos diz sobre a verdadeira sig-
nificação da energia que reside em 
nós: dinâmica puramente exterior, 
inconsciente e fatal, que em vão se 
esforça por explicar o espírito em 
função da matéria, deixando-nos 

sempre no vazio e no escuro. (...) 
Muito mais instrutiva é, decerto, a 
psicologia dos poetas e dos roman-
cistas, que jogam, é verdade, com 
personagens fantásticas, mas ins-
pirados na observação dos fatos e 
criados pela imaginação sob a pres-
são mesma da vida, senão reais, pelo 
menos possíveis, sendo de notar 
que é sempre das próprias paixões, 
das próprias lutas e sofrimentos, 
dos próprios sonhos e aspirações, 
que nos dá o artista, em seus per-
sonagens, a descrição viva e palpi-
tante. (...) Há criações poéticas que 
são altamente significativas e pode 
dizer-se que um Hamleto, um Rei 
Lear, o Tartufo de Molière, o Fausto 
de Goethe, têm mais vida e reali-
dade que muitas figuras históricas 
de valor, aliás, não secundário. É 
que essas criações, de si mesmas, 
são fenómenos psíquicos, manifes-
tações profundas da alma mesma 
do homem: o que prova que a arte 
é, por si própria, um poderoso ins-
trumento de análise psicológica. E 
as suas criações se bem que sejam 
puramente imaginárias, não se con-
fundem com o nada”. R. de Farias 
Brito, “Ensaio sobre os dados gerais 
da filosofia do espírito”, in: Mundo 
interior. Uma antologia, Gina 
Magnavita Galeffi (org.), Brasília: 

GRD-INL/MEC, 1979, pp. 5 – 7.
15.  Cf. Hans Vaihinger, Die 

Philosophie des Als-Ob, 1ª. ed. 
1911, ed. popular (Volksausgabe), 
resumida, Leipzig: Felix Meiner, 
1923.

16.  Cf. S. Freud, Die Zukunft 
einer Illusion [1927], in: Id., Gesam-
melte Werke, vol. XIV, Fischer: 
Frankfurt am Main, 1999, p. 351. 
Também no texto sobre a ques-
tão da análise leiga há referência 
de Freud a Vaihinger, para rebater 
objeções ao uso metafórico que faz 
da expressão “aparato”, de conota-
ção mecanicista, maquínica, para 
tratar dos fenômenos psíquicos. 
Cf. Die Frage der Laienanalyse, ob. 
vol. ult. cit., p. 221. No campo do 
Direito, alguém do círculo vienense 
de Freud, Hans Kelsen, na origem 
lógica – e não, propriamente, his-
tórica – do universo jurídico que 
temos posto, positivado, diante de 
nós, “pre(s)su-pôs” uma norma 
primeira, esvaziada de conteúdo, 
uma forma pura, puramente jurí-
dica, como uma mera indicação da 
existência de um mundo de nor-
mas a ser entendido como Direito, 
juridicamente vinculante, mas sem 
uma vontade que (im)pusesse uma 
tal norma, a tornasse posta, posi-
tiva, e ela é que seria o fundamento 

de validade, a justificativa (lógica) 
de existência, de todas as normas 
efetivamente postas, positivas. Essa 
norma, na 2ª. ed., de 1960, do seu 
opus magnum, a Reine Rechtslehre 
(intitulada em português “Teoria 
Pura do Direito”) é considerada, 
kantianamente, uma condição 
transcendental de possibilidade 
do conhecimento jurídico, ou seja, 
algo como as categorias de tempo e 
espaço, enquanto necessárias para 
o conhecimento do mundo físico, 
mas depois Kelsen se deu conta de 
que, justamente por ser uma catego-
ria, ou seja, literalmente, um “modo 
de falar” (do grego kat’ gorein, que 
na linguagem jurídica significava 
também “acusar”) – no caso, sobre 
o Direito -, não poderia ser uma 
norma, jurídica, que na sua própria 
definição é o que confere um sen-
tido, jurídico-positivo, a um ato de 
vontade, criando Direito a partir de 
Direito previamente estabelecido. 
A norma fundamental cumpriria 
a função de evitar o regressum ad 
infinitum, o círculo vicioso, do 
Direito que é criado a partir do 
Direito, mas atribuindo-se a ela o 
caráter hipotético e a natureza de 
uma categoria, ela restava descarac-
terizada como norma, não podendo 
assim ser a primeira de uma série 
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– é como, mal comparando, se con-
siderasse que o primeiro dos núme-
ros da série de números naturais, o 
zero, não fosse um número, fosse 
um “não-número”, por ser zero, o 
que restou definitivamente supe-
rado pelas investigações de Frege 
sobre os fundamentos da aritmética, 
que demonstraram como a defini-
ção de todos os demais números 
da série dos cardeais pressupunha 
a existência de um primeiro número 
“n”, diverso do número 1 e diverso 
também de si mesmo, precisamente 
o zero, para validar a fórmula defi-
nidora de todos os x-números dessa 
série numérica. Ocorre que um 
tal objeto, contraditório (igual e 
diverso de si mesmo), não-existente, 
mas dotado ainda assim de existên-
cia, pois dele depende a existência, 
racionalmente justificada, de outros, 
“normais” (ou, no caso dos núme-
ros, “naturais”), em matemática, já 
adquire o estatuto do que aqui se 
entende como “imaginário”, reme-
tendo-nos à transcendência – só 
sobre a divindade é que se produziu, 
em outros contextos, afirmações 
como esta, demarcando tão radical 
diferença com o que habitualmente 
nos deparamos. A solução encon-
trada por Kelsen, similar à que se 
proporia em matemática, diante de 

um tal impasse, quando se criou os 
números imaginários – mas esse 
não é o momento de adentrar em 
considerações desse gênero, de resto 
expendidas em nossa obra “Teoria 
da Ciência Jurídica” e em outras 
oportunidades -, foi a de considerar 
sua  norma fundamental como uma 
norma fictícia, norma em sentido 
figurado (fingierte), um “como se”, 
no sentido da filosofia do “como se” 
de Hans Vaihinger. A propósito, v. o 
quanto se encontra na obra de Kel-
sen publicada postumamente, em 
1979, a “Teoria Geral das Normas” 
(Allgemeine Theorie der Normen), 
cap. 59, n. I, let. d), intitulado “A 
norma fundamental, uma norma 
fictícia”.

17.  Vale lembrar que para 
o budismo o nosso mundo é um 
mundo do desejo, sendo, enquanto 
tal o mais baixo dos três mundos 
postulados em sua cosmologia. Cf. 
Henri Maspero, Le Taoïsme et les 
Religions chinoise, Paris: Gallimard, 
1981, p. 52. Especificamente, sobre 
a filosofia do budismo, de último, 
vale consultar a obra com este título 
de Giuseppe Ferraro, bem como sua 
tese doutoral em filosofia defendida 
na UFMG, em 05.12.2012, “‘verdade 
ordinária’ e ‘verdade suprema’ como 
bases dos ensinamentos budistas no 

pensamento de Nāgārjuna”. Para 
uma aproximação com a área de 
comunicação, vale consultar Alex 
Florian Heilmair. Imagem e imagi-
nação: aproximações entre a ciên-
cia da imagem de Hans Belting, 
a antropologia histórica de Diet-
mar Kamper e a filosofia budista 
vajrayana, tese doutoral em Comu-
nicação e Semiótica defendida em 
19 de junho de 2019 na PUC-SP.

18.  Pode-se entender ter ido 
nesse sentido o esforço de Nietzsche 
em textos justamente célebres como 
a “Segunda consideração intempes-
tiva (da utilidade e da desvantagem 
da história para a vida)”, de 1874, 
comentado em detalhe na litera-
tura nacional, por Marco Antônio 
Casanova em O Instante Extraor-
dinário: Vida, História e valor na 
Obra de Friedrich Nietzsche, Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2003, 
esp. cap. 2, pp. 69 ss., sendo sem-
pre oportuno lembrar a apresenta-
ção extremamente competente de 
Oswaldo Giacoia Jr., por exemplo, 
em Nietzsche X Kant. Uma disputa 
permanente a respeito de liberdade, 
autonomia e dever, São Paulo: Casa 
da Palavra, 2012, p. 221 ss. Nesse 
aspecto, vale lembrar a elaboração 
convergente da psicanálise kleiniana 
e de seus herdeiros intelectuais, da 

chamada Escola de Londres – cf., a 
propósito, Ronald Britton, Crença e 
Imaginação, trad.: Liana Pinto Cha-
ves, Rio de Janeiro: Imago, 2003 – 
em relação à abordagem junguiana 
– cf. Maria Helena Lisboa da Cunha, 
Espaço real, espaço imaginário, 2ª. 
ed., Rio de Janeiro: Uapê, 1998 -, 
não por acaso considerada por um 
dos maiores expoentes dessa Escola, 
D. W. Winnicot, como injustamente 
desprezada pela psicanálise. Deste 
último, cf. O Brincar e a Realidade, 
trad.: José Octávio de Aguiar Abreu 
et al., Rio de Janeiro: Imago, 1975, 
esp. a “Teoria da Ilusão-Desilusão”, 
p. 28 s. e a “Teoria da Brincadeira”, 
p. 70 ss., onde no contexto da dis-
cussão de sua mais notória con-
tribuição à teoria psicanalítica, a 
saber, a noção de “objeto transicio-
nal”, avança a proposta de uma zona 
transicional, em que, literalmente, 
se misturam a imaginação onírica 
e a percepção da realidade, sendo 
onde radica a capacidade criativa 
humana, enquanto capacidade de 
brincar com os elementos que lhe 
fornece a realidade para assim fazer 
um mundo em que possa se sentir à 
vontade, por ser seu – aí está a fonte 
da saúde psíquica, como também 
da diversas realizações humanas, 
desde a magia até a psicanálise, 

passando pelas artes, religiões e 
ciências... Já Freud, no “Prefácio” 
que escreve para a obra Probleme 
der Religionspsychologie, de Th. 
Reik, advertia que “doentes de um 
modo associal, por seu turno, fazem 
as mesmas tentativas de solucionar 
seus conflitos e dificuldades com 
suas necessidades prementes que 
em outros campos resultarão em 
poética, religião e filosofia, quando 
então elas são introduzidas por 
uns para a aceitação da maioria 
de maneira vinculante”. No orig.: 
“Kranke in asozialer Weise doch 
dieselben Versuche zur Lösung 
ihrer Konflikte und Beschwichti-
gung ihrer drängenden Bedürfnisse 
unternehmen, die Dichtung, Reli-
gion und Philosophie heißen, wenn 
sie in einer für eine Mehrzahl ver-
bindlichen Weise ausgeführt wer-
den”. Freud, Gesammelte Werke, 
vol. XII (1917 – 1920), Fischer: 
Frankfurt am Main, 1999, p. 325 s. 
Entende-se, assim, a proposta feita 
por Giorgio Agamben, em Profa-
nazioni, Roma: Nottetempo, 2005, 
p.  87, no sentido de que aos filóso-
fos, como às crianças – e, de nossa 
parte, acrescentaríamos os poetas, 
enquanto psicanalistas como Win-
nicott, Lacan e o próprio Freud adu-
ziriam os assim chamados e antes 

deles tão mal-compreendidos “lou-
cos” -, caberia a descoberta de novas 
dimensões para os usos comuns dos 
meios que se encontram a disposi-
ção para atingir certos fins - jurí-
dicos, econômicos, políticos etc. -, 
tornando-os inúteis para tais fina-
lidades, no mesmo gesto em que 
os utilizam para outras finalida-
des, mais diretamente prazerosas, 
como jogar, no sentido mais amplo 
de “play”, que é também sinônimo 
do atuar de atores. Com relação a 
Lacan, vale lembrar que para ele 
são três as categorias conceituais da 
realidade humana: 1) imaginário - 
teatro das ilusões do eu, papéis de 
um indivíduo; 2) real - um excesso 
que não pode ser simbolizado - o 
que não se consegue simbolizar; 3) 
símbolo – como sendo o ideal do 
eu, que determinaria e sustenta-
ria a projeção imaginária sobre o 
eu-ideal. Cf., v.g., Thaïs Machado 
Moraes Correia, “Real, Simbólico e 
Imaginário, em Lacan”, in: Ciências 
Humanas em Revista. São Luís, v. 3, 
número especial, junho 2005. 

19. O corpo aqui entendido 
nietzscheanamente como a sede da 
“grande razão”, que “faz ‘eu’” (“eus”, 
diríamos, e mundos). Cf. Oswaldo 
Giacoia Jr., ob. cit., p.220.

20.   La Poét ica de la 
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Ensoñación, trad.: Ida Vitale, 
México: Fondo de Cultura Econó-
mica, 1997, p. 20.

  21. Cf., v.g., Silvana Vieira 
da Silva Amorim, Guillaume Apolli-
naire: Fábula e Lírica, São Paulo: 
UNESP, 2003.

22.  Cf. André Breton, Con-
versaciones (1913 – 1952), trad.: 
Letícia Piccone,  México: F.C.E., 
1987.

23.  Cf. G. Durand, ob. cit., 
p. 35.

24.  O imaginário, São Paulo: 
Edições Loyola, 2007, p. 23.

25.  No orig.: “there is our 
physical sensory world, which 
includes both our earthly world 
(governed by human souls) and 
the sidereal universe (governed by 
the Souls of the Spheres); this is the 
sensory world, the world of pheno-
mena (molk). There is the supra-
sensory world of the Soul or Angel-
-Souls, (...) the universe of pure 
archangelic Intelligences. To these 
three universes correspond three 
organs of knowledge: the senses, 
the imagination, and the intellect, 
a triad to which corresponds the 
triad of anthropology: body, soul, 
spirit-a triad that regulates the tri-
ple growth of man, extending from 
this world to the resurrections in 

the other worlds”. H. Corbin, Mun-
dus Imaginalis or the Imaginary and 
the Imaginal,  Zurich/New York: 
Springer, 1972, p. 7 ss. disponível 
em http://www.imagomundi.com.
br/espiritualidade/mundus_ima-
ginalis.pdf. Trad. it.: Mundus Ima-
ginalis, o l’Immaginario e l’Imma-
ginale, disponível em http://www.
gianfrancobertagni.it/materiali/
misticaislamica/corbin_mundus.
htm.Originalmente,  “Mundus 
imaginalis ou l’imaginaire et l’ima-
ginal”, in: Cahiers internationaux du 
symbolisme, n. 6, Bruxelles, 1964, 
pp. 3 – 26, republicado em Corbin, 
Face de Dieu, face de l’homme – 
Herméneutique et soufisme, Paris: 
Flammarion, 1983.

26.   No orig., id ib.: “We 
observe immediately that we are 
no longer reduced to the dilemma 
of thought and extension, to the 
schema of a cosmology and a gno-
seology limited to the empirical 
world and the world of abstract 
understanding. Between the two 
is placed an intermediate world, 
which our authors designate as 
‘alam al-mithal, the world of the 
Image, mundus imaginalis: a world 
as ontologically real as the world 
of the senses and the world of the 
intellect, a world that requires a 

faculty of perception belonging to 
it, a faculty that is a cognitive func-
tion, a noetic value, as fully real as 
the faculties of sensory perception 
or intellectual intuition. This faculty 
is the imaginative power, the one we 
must avoid confusing with the ima-
gination that modern man identifies 
with ‘fantasy’ and that, according to 
him, produces only the ‘imaginary’. 

27.  Continuando o trecho 
antes referido, a respeito, escreve 
nosso A.: “The technical term that 
designates it in Arabic, ‘alam a 
mithal, can perhaps also be trans-
lated by mundus archetypus, ambi-
guity is avoided. For it is the same 
word that serves in Arabic to desig-
nate the Platonic Ideas (interpreted 
by Sohravardi terms of Zoroastrian 
angelology). However, when the 
term refers to Platonic Ideas, it is 
almost always accompanied by this 
precise qualification: mothol (plu-
ral of mithal) aflatuniya nuraniya, 
the ‘Platonic archetypes of light’. 
When the term refers to the world 
of the eighth climate, it designates 
technically, on one hand, the Arche-
type-Images of individual and sin-
gular things; in this case, it relates 
to the eastern region of the eighth 
climate, the city of Jabalqa, where 
these images subsist preexistent 

to and ordered before the sensory 
world. But on the other hand, the 
term also relates to the western 
region, the city of Jabarsa, as being 
the world or interworld in which 
are found the Spirits after their pre-
sence in the natural terrestrial world 
and as a world in which subsist the 
forms of all works accomplished, 
the forms of our thoughts and our 
desires, of our presentiments and 
our behavior. It is this composition 
that constitutes ‘alam almithal, the 
mundus imaginalis”.

28.  No orig.: “It is the cog-
nitive function of the Imagination 
that permits the establishment of 
a rigorous analogical knowledge, 
escaping the dilemma of current 
rationalism, which leaves only a 
choice between the two terms of 
banal dualism: either “matter” or 
“spirit”, a dilemma that the “socia-
lization” of consciousness resolves 
by substituting a choice that is no 
less fatal: either “history” or “myth””.

29.  La filosofia cuántica y el 
intramundo. Trad.: María Martí, 
Barcelona: Obelisco, 2019.

30.  Neste sentido, assiste 
razão a Fábian Luduenã Roman-
dini, ob. cit., p. 87, quando alude 
ao valor da contribuição feita por 
Mårten Björk em sua tese doutoral 

em estudos religiosos, Life Outside 
Life: The Politics of Immortality, 
1914–1945, defendida em setembro 
de 2018 na Universidade de Göte-
borg, bem como, vale acrescentar,  a 
importância do projeto do próprio 
Ludueña Romandini, dentre os que 
propõem mundos em que a vida e 
morte não se contraponham nem se 
exclua aos mortos da comunidade 
dos vivos. O uso da morte para fins 
de dominação política, cabe lem-
brar, foi tema de que se ocupou 
intensivamente Elias Canetti, tanto 
em sua obra ensaística, em que se 
destaca Massa e Poder, o seu opus 
Magnum, como também naquela 
propriamente literária, com desta-
que, sobre a temática, para a peça 
teatral Die Befriesteten ou, em 
inglês, The Numbered. 



36 37



38 39



40 41



42 43



44 45



46 47



48 49

Ao 

transpor a polifonia dos 
atos pró-impeachment de 
2016, Trilogia Incompleta 
problematiza produção 
de subjetividades políti-
cas em rede

  A mobilização de 
usuários do Facebook e 
do Twitter, os dois sites 
de redes sociais mais 
acessados do Brasil, pode 
ser considerada uma das 
principais forças por 
trás das manifestações 
que levaram mais de 1,5 
milhão de brasileiros 
às ruas em todo o país 
durante o mês de junho 
de 2013. Na internet, tanto 
usuários experientes quanto 
iniciantes se tornaram organizado-
res, comentaristas e protagonistas 
dos protestos. O Twitter é apontado 
como uma das principais fontes de 
informação em tempo real sobre o  
que acontecia durante as manifes-
tações. O Facebook, por outro lado, 
foi mais usado para organizar atos 
de protesto e demonstrar 

ESTÉTICA DO SOFTWARE NO ESTÉTICA DO SOFTWARE NO 
DOCUMENTÁRIO POLÍTICODOCUMENTÁRIO POLÍTICO

CYNTIA GOMES CALHADO

Legenda: Por meio de três telas simultâneas com textos 
sobrepostos, Trilogia Incompleta busca transpor a 
experiência caótica das três principais manifestações 
pró-impeachment da presidenta Dilma Rousseff reali-
zadas em 2016

doutoranda em Comunicação e 
Semiótica  pela PUC-SP

p o s i c i o n a m e n t o s 
políticos.

 
 As Jornadas de 

Junho, como ficou conhecido 
o levante popular de 2013, 
marcaram as redes sociais 
como canais de expressão de 
frustrações políticas reprimi-
das e de um desejo de par-
ticipação na esfera pública 
que o sistema político tor-
nou-se incapaz de canalizar. 
O tempo passou e as pautas 
das reivindicações dos atos 
de 2013 acabaram se trans-
formando e dando corpo a 
discursos anti-corrupção, 
anti-petista e pró-impeach-
ment que levaram ao afasta-
mento da presidenta Dilma 
Rousseff em 2016. 

 
 Trilogia Incompleta 

(2016), curta-documentá-
rio realizado pelo coletivo Quarta 
Pessoa do Singular, de Felipe Neves, 
Juliana Garzillo e Lucas Lespier, 
captura o papel que as redes sociais 
tiveram na articulação dos protestos 
de rua e na disseminação de discur-
sos políticos durante as três prin-
cipais manifestações pró-impeach-
ment da presidenta Dilma Rousseff, 

realizadas, em 2016, na Av. Pau-
lista, em 13 de março, 17 de abril, 
dia da votação do impeachment na 
Câmara, e 31 de agosto, decisão do 
impeachment no Senado. 

  A realização do documentá-
rio Trilogia Incompleta se apoia no 
dispositivo de montagem de vídeos 
de manifestantes transmitidos pelo 
Periscope, aplicativo do Twitter que 
permite transmissões ao vivo de 
gravações pelo microblog em celu-
lares e tablets. Como o Periscope 
utiliza o sistema social do Twitter, 
além de compartilhar imagens em 
tempo real, os usuários podem dar 
likes, usar emoticons e comentar 
os registros audiovisuais ao vivo. 
Isso permitiu que os manifestantes 
transmitissem vídeos em tempo 
real pelos dispositivos móveis e 
tivessem interações de seus segui-
dores enquanto participavam dos 
atos pró-impeachment. A opção 
de se apropriar dos vídeos feitos 
via smartphone pelos manifestan-
tes também vincula esse documen-
tário ao gênero found footage, que 
se refere a produções audiovisuais 
realizadas com gravações encontra-
das. Com esse dispositivo de orga-
nização fílmica, Trilogia Incom-
pleta capta a contaminação entre 
o espaço virtual das redes sociais 
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e o físico, das ruas, traduzindo as 
interpenetrações entre a experiência 
privada e pública dos usuários das 
redes sociais. 

 
 Se o documentário found 

footage opta por dar voz aos sujei-
tos sociais e valorizar seus lugares 
de fala, é na montagem que vai se 
revelar a poética, e subjetividade, 
dos realizadores. Trilogia Incom-
pleta apresenta três vídeos feitos por 
smartphones em posição vertical no 
quadro horizontal do documentá-
rio por meio do procedimento de 
split screen (tela dividida). Desta 
forma, vemos três transmissões 
simultaneamente. Essa montagem 
em sobreposição reforça as próprias 
características do Periscope, e das 
redes sociais em última análise, que 
permite que as imagens e vozes des-
ses manifestantes sejam sobrepostas 
por textos e emoticons provenientes 
de comentários de usuários visua-
lizadores, promovendo uma expe-
riência compartilhada em que os 
textos geram comentários em vídeo 
e o vídeo gera interações em texto. 
Os ruídos da imagem decorrentes 
do sinal precário da internet móvel 
também foram incorporados à poé-
tica do documentário, ampliando 
a sensação de multiplicidade e 

polifonia.  
 A autoria da produção 

também se revela na escolha do 
título Trilogia Incompleta, em que 
o coletivo ironiza o fato de que a 
terceira manifestação pró-impea-
chment teve um número ínfimo de 
pessoas, ocupando menos de uma 
quadra da Av. Paulista, e não foi 
encontrada nenhuma transmissão 
via Periscope.  

 
 A experiência estética de 

Trilogia Incompleta traduz a mul-
tiplicidade de vozes, imagens e o 
caos informacional que envolveu 
os brasileiros no processo do golpe 
sofrido pela presidenta Dilma Rou-
sseff, que completou um ano em 17 
de abril. Ao contaminar-se pelos 
efeitos do software nos modos de 
pensar e sentir contemporâneos, o 
documentário se faz político, pois 
traz a dinâmica movediça e com-
plexa da disputa pela produção de 
subjetividades em rede, um grande 
desafio para os projetos de esquerda 
hoje.  

Link para o documentário: 
https://youtu.be/fU2GpHdDJaA
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“Os que andastes pelo mundo, 
e entrastes em casas de prazer de 
príncipes, veríeis naqueles quadros 
e naquelas ruas dos jardins dois 
gêneros de estátuas muito diferen-
tes, umas de mármore, outras de 
murta. A estátua de mármore custa 
muito a fazer, pela dureza e resis-
tência da matéria; mas, depois de 
feita uma vez, não é necessário que 
lhe ponham mais a mão: sempre 
conserva e sustenta a mesma figura; 
a estátua de murta é mais fácil de 
formar, pela facilidade com que se 
dobram os ramos, mas é necessário 
andar sempre reformando e traba-
lhando nela, para que se conserve. 
Se deixa o jardineiro de assistir, em 
quatro dias sai um ramo que lhe 
atravessa os olhos, sai outro que 
lhe descompõe as orelhas, saem dois 
que de cinco dedos lhe fazem sete, 
e o que pouco antes era homem, já 
é uma confusão verde de murtas. 
Eis aqui a diferença que há entre 
umas nações e outras na doutrina 
da fé. Há umas nações natural-
mente duras, tenazes e constantes, 
as quais dificultosamente recebem 
a fé e deixam os erros de seus ante-
passados; resistem com as armas, 
duvidam com o entendimento, 
repugnam com a vontade, cerram-
-se, teimam, argumentam, replicam, 
dão grande trabalho até se rende-
rem; mas, uma vez rendidos, uma 

vez que receberam a fé, ficam nela 
firmes e constantes, como estátuas 
de mármore: não é necessário tra-
balhar mais com elas. Há outras 
nações, pelo contrário — e estas são 
as do Brasil —, que recebem tudo 
o que lhes ensinam, com grande 
docilidade e facilidade, sem argu-
mentar, sem replicar, sem duvidar, 
sem resistir; mas são estátuas de 
murta que, em levantando a mão 
e a tesoura o jardineiro, logo per-
dem a nova figura, e tornam à bru-
teza antiga e natural, e a ser mato 
como dantes eram. É necessário 
que assista sempre a estas estátuas 
o mestre delas: uma vez, que lhes 
corte o que vicejam os olhos, para 
que creiam o que não vêem; outra 
vez, que lhes cerceie o que vicejam 
as orelhas, para que não dêem ouvi-
dos às fábulas de seus antepassados; 
outra vez, que lhes decepe o que 
vicejam as mãos e os pés, para que 
se abstenham das ações e costumes 
bárbaros da gentilidade. E só desta 
maneira, trabalhando sempre con-
tra a natureza do tronco e humor 
das raízes, se pode conservar nestas 
plantas rudes a forma não natural, e 
compostura dos ramos.”

Pe. António Vieira
Fragmento do Sermão do 

Espírito Santo, capítulo III (1657)

CARTOGRAFIA: CORPO, LITERA-CARTOGRAFIA: CORPO, LITERA-
TURA, POLÍTICA E RELIGIÃOTURA, POLÍTICA E RELIGIÃO

URBANO NOBRE NOJOSA

O i m a g i n á r i o 
da viagem na 
literatura pre-
d o m i n a n t e 
nos poemas 

épicos, mas também fazem parte 
da prosa e poesia, que desvelam os 
valores, os códigos simbólicos, as 
tramas afetivas, as tragédias amo-
rosas e choques culturais. Os relatos 
de viagens na literatura são estraté-
gias discursivas para ampliar a per-
cepção de mundo das personagens, 
comparando as traquinagens do 
imaginário popular até elementos 
dramáticos das migrações étnicas. 

Os textos clássicos Ilíada e 
Odisséia de Homero e até Os Lusí-
adas de Camões trazem relatos de 
viagem que apresentam, represen-
tam e constroem enredos capazes 
de demonstrar fatos heróicos desses 
povos. O foco dessas narrativas era 
criar um imaginário de grandiosi-
dade, de realçar os feitos históricos 
de cada povo,  perpetuar um pas-
sado de glória, tornando-a um feito 
capaz de pertencer a cultura histó-
rica da humanidade. 

Os poemas épicos têm uma 
estrutura de poema heróico narra-
tivo com caráter e conteúdo longos, 
com coleções de fatos históricos, 

mesclando elementos reais,  históri-
cos, míticos e místicos. Esse gênero 
cria uma estratégia de eternizar len-
das e tradições ancestrais, impor-
tantes para garantir um imaginário 
cultural secular, preservado pela 
tradição oral e escrita.   

A perpetuação das tradi-
ções e suas invenções são decisivas 
para compreender o contexto his-
tórico dos europeus, pois criaram 
uma competência histórica nesse 
processo de invenção da identi-
dade, com discursos, ritos, re-or-
denamento da história, de forma 
racional e mítica, para conceber 
um fundamento consistente de 
consolidação dos Estados e,  por 
conseguinte, de um ideal de nacio-
nalidade, com tradições que fazem 
parte do jogo político de consoli-
dar a identidade, coesão e estabili-
dade social - quando for necessário 
para equacionar as revoltas sociais, 
com o discurso secular dos pode-
res constituídos como um mito de 
origem e ancestralidade.

 Apesar do gênero épico 
ter aproximação com a história, 
não podemos identificá-lo como 
um documento histórico, pois não 
pode ser tratado como uma narra-
tiva rigorosa dos fatos, e sim por 
construir um imaginário de con-
ceitos morais, modelos de condu-
tas e comportamentos sobre uma 

estrutura arquetípica da história 
oral. 

Em Os Lusíadas de Camões 
temos um relato do espírito por-
tuguês de expansão territorial, as 
novas rotas comerciais, entre a Índia 
e Europa, o domínio marítimo das 
correntes oceânicas. Nessa perspec-
tiva podemos definir que o poema 
épico tem uma aderência com os 
fatos históricos, onde a metanarra-
tiva poética tem o intuito de criar o 
imaginário de conquista, que pode 
ser expresso pelo projeto de domí-
nio territorial de Portugal com parte 
considerável da América, África e 
uma influência comercial na Ásia. 
Enfim, apresenta uma estrutura 
narrativa do gênero de poema dos 
descobrimentos, em que desvenda 
os mares e as terras extra-européias, 
em que demonstra a relação entre 
homem e natureza, numa perspec-
tiva de desvelar o mundo, além da 
afirmação de valores cavalheires-
cos, que são comuns no imaginário 
medieval. 

A narrativa de Os Lusíadas se 
articula entre o tempo presente de 
Camões, que demonstrar as dificul-
dades das viagens até a India; com 
o tempo passado e genealógico da 
história de Portugal; num articular 
de tempo futuro, com as profecias 
de grandiosidade de Portugal des-
bravador e conquistador de mares 
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e continentes. Apesar de narrar fei-
tos e acontecimentos de um povo, 
como algo de formação histórica de 
um território fomenta tanto uma 
teleologia histórica e messiânica 
como um ethos político capaz de 
orquestrar um imaginário coletivo 
de identificação cultural, territorial 
e histórico.

Desde as cruzadas até as rotas 
comerciais portuguesa, espanhola, 
britânica e holandesa fizeram com 
que os europeus ampliassem o ima-
ginário de mundo, em decorrência 
da própria ampliação do horizonte 
geográfico, em que propiciou um 
estranhamento, com um mundo 
tão distinto e diverso próprios do 
mundo arábe-africano e asiático. 
Diante dessas alteridades surge o 
conflito de poder sobre a domina-
ção do território, da cultura e dos 
corpos.  

O processo de dominação 
territorial se expressa também no 
domínio do corpo, com a articula-
ção entre as mediações simbólicas, 
culturais e política, o estranha-
mento das primeiras experiências 
de contatos dos portugueses com 
índios no Brasil, que depois de 
meses em alto-mar, com piolhos, 
barbudos, fétidos, diante dos índios 
com habilidades complexas sobre 

a alimentação, remédios naturais e 
limpeza com seus banhos. Por outro 
lado, as alterações imagéticas provo-
cadas pelos exercícios de alteridades 
com esse mundo novo para o corpo 
europeu, desde questões da nudez, 
da sexualidade, casamento, doenças, 
rituais de purificação. 

Viagem e modernismo

Os relatos de obras literárias 
como o Quinze, (Raquel Queiroz), 
Seara Vermelho, (Jorge Amado), 
Vida Seca, (Graciliano Ramos) 
mostram a realidade social do Bra-
sil do início do século XX. Enfim, 
são romances que enfatizam migra-
ções e mobilidades de populações 
nordestinas, em três eixos formante 
de construção do  imaginário da 
vida do nordestino. No primeiro 
momento, podemos identificar a 
saga de sofrimento da seca como 
ambiente, o imaginário da aridez 
da vida a partir da simbiose com a 
natureza árida do sertão; o caráter 
da rispidez das personagens entrava 
em sintonia com a dureza da vida 
do ecossistema da caatinga. Em 
outro momento narrativo, mostra as 
migrações para a ocupação da Ama-
zônia, que apesar de pouca biblio-
grafia sobre essa saga dos soldados 

da borracha, foi o segundo maior 
movimento migrante de nordesti-
nos, composta principalmente pela 
população cearense. E por fim, a 
trama do ciclo de industrialização 
de São Paulo e Rio de Janeiro, fruto 
de uma política de estímulo migra-
tório de nordestino para edificar 
um projeto de metrópole do Brasil 
moderno.

Em Seara Vermelho, depois 
da demissão o velho Jerônimo e 
sua mulher Jucundina, restam-lhes 
emigrar “em busca do país de São 
Paulo” e, montaram os pertences no 
jumento Jeremias, e a pé, começa a 
migração dos parentes com a longa 
viagem que torna-se uma prova-
ção de resistência a sede, a fome, 
aos perigos, doenças e luto. Enfim, 
sobrevivem quatro membros da 
família, que consolidam a condição 
da vida do retirante, ao represen-
tarem a dramatização da sobrevi-
vência, como um movimento triá-
dico de incapacidade, resistência e 
esperança. A trama desse romance 
revela as conexões entre resquício 
do cangaço, do aparato da Força 
Policial do Estado, acampamen-
tos de fanáticos penitentes, Revo-
lução Constitucionalista em São 
Paulo, a inserção do exército em 
ampliar fronteira do Mato Grosso, 

o levante comunista, o presídio 
da Ilha Grande e anistia política. 
Praticamente, no Seara Vermelho 
temos um perfil histórico do Brasil 
no século vinte, com o lastro de per-
cepção sobre a dinâmica dos rear-
ranjos sociais, em que pensar um 
modelo de “civilidade” moderna 
para o Brasil, com a integração ter-
ritorial nacional. 

Em Vida seca, a história se 
desenvolve numa fazenda familiar, 
com a contratação de Fabiano como 
vaqueiro. Inicia o jogo narrativo a 
partir da desavença com o Soldado 
Amarelo, em que Fabiano acaba 
sendo preso, maltratado e humi-
lhado. Nesse contexto, as relações 
de dominação e exclusão revelam 
a violência, ao mesmo tempo a 
insatisfação com o mundo, e com a 
situação do homem bruto e selva-
gem do campo, diante de uma vio-
lência institucional, pois a migração 
denuncia a ausência destino pre-
sente e a desesperança da vida. A 
história é de migrações entre secas, 
a permanência é um estado descon-
tínuo, o ciclo é de mobilidade ter-
ritorial entre uma e outra seca, em 
que cria uma dinâmica do trabalho, 
da organização familiar, da ocupa-
ção territorial. 

Em O Quinze, o personagem 

Chico Bento comunica para Con-
ceição que está pensando em ir para 
o Norte, que havia uma indústria 
extrativista da borracha nos serin-
gais do Amazonas. Os soldados da 
borracha eram nordestinos convo-
cados para trabalharem como serin-
gueiros a fim de atender a demanda 
de borracha à época da segunda 
Guerra, logo após o Japão inter-
romper o fornecimento asiático de 
borracha para os Estados Unidos, 
essa “Batalha da Borracha” teve uma 
conotação cívica, na luta contra o 
nazismo. 

Esse movimento migratório 
de quase sessenta mil soldados da 
borracha teve um fim trágico, com 
trinta mil soldados desaparecidos 
na selva amazônica e vítima das 
epidemias de malária. Para suprir 
as reservas de matéria-prima, o 
governo americano volta sua aten-
ção para cerca de trezentos milhões 
de seringueiras prontas para a pro-
dução de oitocentos mil toneladas 
de borracha anuais. Esses números 
representavam o dobro do mer-
cado interno americano, porém só 
havia na região em torno de trinta 
e cinco mil seringueiros com uma 
capacidade produtiva de dezessete 
mil toneladas no ano de 1940. Para 
suprir a capacidade produtiva eram 

necessários cerca de cem mil tra-
balhadores, para reativar a produ-
ção amazônica, que decorreu num 
acordo de investimento na extração 
de borracha com mão-de-obra emi-
grante do nordeste, que foram esti-
mulados a fugir da seca tornando-se 
soldado da borracha. Essa mobili-
dade de ocupação do extremo da 
região norte foi decisiva para confi-
gurar o domínio territorial do Acre, 
que conforme Haesbaert qualquer 
processo de desterritorialização 
torna-se também uma reterrito-
rialização, por um lado os solda-
dos da borracha representavam o 
movimento de desenraizamento 
de populações nordestina e, ao 
mesmo tempo, a reconfiguração de 
uma ocupação territorial nova no 
estado do Acre. Portanto, “mais do 
que a desterritorialização desenrai-
zadora, manifesta-se um processo 
de reterritorialização espacialmente 
descontínuo e extremamente com-
plexo”. (HAESBAERT, 1994:214) 

O processo migratório dos 
nordestinos como soldados da 
borracha reterritorializa o estado 
do Acre, o processo de migração 
de populações nordestinas tinha 
o intuito econômico e também de 
domínio territorial, pois conse-
guiu suprir a ocupação territorial 
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da região norte. Por outro lado, a 
mesma fúria desenvolvimentista 
foi concebida com a migração de 
nordestino para a industrialização 
da região sudeste, com maior mag-
nitude em São Paulo. 

Esse dois processos de migra-
ções de nordestinos para região 
amazônica e industrialização de 
São Paulo teve uma implicação 
violenta de desraizamento de milha-
res de pessoas, incapazes ou sem 
alternativa para resistir à política 
migratória. 

A condição de flagelo dessa 
população impulsionou o fluxo 
migratório. Entretanto, ocorre que 
as implicações sociais e culturais 
desse desraizamento ainda não 
foram assimiladas pelas correntes 
teóricas desenvolvimentistas, do 
projeto de modernização brasileira, 
pois qualquer processo migratório 
necessita dimensionar que o corpo 
é o pertencimento, mesmo distante, 
os gestos, a fala, as memórias con-
densam uma nação, mesmo fora 
de seu mundo, um sentimento de 
pertencimento, natividade, enrai-
zamento  são elementos que per-
duram como identidade territorial. 
Essa situação cria um descompasso 
entre um corpo presente, que não 
consegue se distanciar da memória 
identitária, de um certo enraiza-
mento, com um corpo que precisa 

se sociabilizar para até mesmo 
sobreviver e criar uma dinâmica 
nova de reterrritorialização.

A viagem na experiência 
religiosa

Cerca de três milhões de 
muçulmanos realizam a pere-
grinação, ou Hajj, para a cidade 
sagrada saudita de Meca, em que 
de forma uníssona gritam “Labbayk 
Allahumma Labbayk” (“Aqui estou, 
Senhor!”). Esse momento é conce-
bido para a oração, à meditação e 
ao recolhimento de um corpo que 
precisa de diálogo transcendental, 
que ao mesmo tempo é algo secular, 
tradicional, e cotidiano, pois ape-
sar da distância existe a orientação 
diária de realizar cinco preces diri-
gidas para Caaba, um ícone arquite-
tônico construído por Abraão, que 
simboliza a referência sagrada de 
mediação, de encontro, de síntese 
de reflexão com a vida, em que a 
viagem torna-se a oportunidade de 
reconciliação consigo e a percepção 
dialógica com outro, que apesar de 
serem diversos culturalmente pos-
suem um olhar semelhante dos pre-
ceitos de religação com a vida, pois 
os peregrinos vão ao monte Ararat 
para orar, seguir os rituais do pro-
feta Maomé, e depois ao Mudalifah 
onde realizam orações noturnas e 

recolherão pedras para atirarem 
contra as três pilastras (que faz 
referência, segundo o islamismo, a 
um ponto em que o demônio quiz 
convencer o profeta Abraão de não 
decapitar seu filho, como Deus soli-
citara) e, mais tarde, sacrificam ani-
mais. Por fim, ao final desses ritu-
ais, os peregrinos retornam a Caaba 
para caminhar sete voltas e podem 
sair para normalidade de suas vidas 
cotidianas.

A tradição da viagem para o 
muçulmano faz parte do imaginá-
rio da sociedade islâmica na Baixa 
Idade Média, que teve uma expres-
siva produção bibliográfica de rela-
tos de viagem com o intuito de criar 
uma memória das experiências de 
peregrinação de forma escrita. Esse 
hábito teve uma influência significa-
tiva que se tornou um gênero literá-
rio, gênero rihla, que no início essa 
palavra árabe significava viagem.

Essa experiência muçulmana 
de viagem como um procedimento 
de reconciliar –se espiritualmente 
com Deus, também faz parte da 
tradição católica brasileira, com 
maior força na região do nordeste 
representada pela peregrinação de 
São Francisco, em Canidé, e Padre 
Cícero, em Juazeiro do Norte, 
ambos no Ceará. Em Pernambuco, 
com o maior teatro ao ar livre do 
mundo, o projeto arquitetônico de 

Nova Jerusalém ocupa uma área de 
cem mil metros quadrados, equiva-
lente à fração de um terço da Jeru-
salém original, delimitada por muro 
com extensão de três mil e qui-
nhentos metros, há setenta torres 
com sete metros, que corresponde 
aos nove cenários das passagens 
da morte de Jesus Cristo. Ambien-
talizado por estar situado numa 
região em meio ao clima árido do 
agreste nordestino, semelhante com 
a cidade de Judéia à época de Jesus. 

Na mesma perspectiva, a 
cidade de Aparecida do Norte, em 
São Paulo, é o maior centro de pere-
grinação religiosa do Brasil, com 
público de oito milhões de visitantes 
por ano no Santuário da Aparecida 
do Norte. Enfim, podemos afirmar 
que essas práticas religiosas criam 
uma dinâmica de conceber a viagem 
como um processo de reconciliação 
e liberdade espiritual, que faz parte 
do imaginário popular de vivenciar 
uma experiência religiosa de forma 
intensa, fato que cada vez mais os 
peregrinos de Santiago de Compos-
tela, afirmarem  que não conseguem 
descrever essa experiência, pois é 
um processo subjetivo e particular 
de cada peregrino, em que sua vida 
pode ser silenciosamente refletida 
durante um caminhar solitário e tão 
conflitantes de sua consciência.

Corpos migrantes e sem 
fronteiras

Outra experiência do corpo 
no processo de viagem é a condi-
ção do corpo dos migrantes e imi-
grantes. Os relatos históricos desses 
indivíduos ficam claro que o pro-
cesso de sociabilidade acontece de 
forma primária com o corpo, pois 
em sua maioria, o domínio dos 
códigos lingüísticos e culturais não 
ocorre de imediato. Restando-lhes 
o corpo como mecanismo de socia-
bilidade e mediador de conflitos. 
Nesse momento, podemos dizer que 
a percepção corpórea é a mediação 
do mundo, a relação corpo e mundo 
assumem um sentido territorial, 
pois os corpos são mediações capa-
zes de configurar um sentimento 
de pertencimento, de natividade e 
território. O corpo nipônico, não 
consegue criar o disfarce, a máscara, 
pois a percepção corpórea revela de 
imediato o seu território, sua ances-
tralidade e por fim uma percepção 
de nacionalidade.

Entretanto, esses corpos 
nipônicos brasileiro quando retor-
nam para o Japão são considerados 
dekasseguis, estrangeiros, brasilei-
ros. Nesses momentos a articula-
ção  corpo e cultura assumem outro 
jogo, para os japoneses  somente a 
descendência  não  propicia  um 

sentimento de nacionalidade, de 
pertencimento de territorialidade 
. Enfim, os conflitos perceptivos 
de identidade se configuram num 
ambiente de tensão, por um lado, 
temos o corpo que não consegue 
se transfigurar em brasileiridade, 
pois são as memórias  corpóreas  do 
território nipônico  no Brasil, que 
por outro lado,  também não são 
mais japoneses. Existem uma mes-
tiçagem apesar de ainda perdurará 
sentimentos de uma ancestralidade 
corpórea nipônica. 

O retorno ao território japo-
nês configura um estranhamento 
recíprocos entre os corpos, pois 
não garante um pertencimento ao 
arquétipo, apesar desses brasilei-
ro-japoneses possuírem um bom 
disfarce corpóreo.  Em que existe 
uma transitoriedade corporal, que 
em cada território existe um pro-
cesso de negociação, no Brasil, 
assumem um perfil japonês e de 
brasileiridade no Japão, a dinâmi-
cas dessa negociação pode gerar um 
processo de estranhamento, pois o 
referencial espaço-cultural é viven-
ciado no corpo. Isso torna-se uma 
contradição quando o elemento 
de pureza étnica da modernidade 
tenta enclausurar os corpos dinâmi-
cos, negociáveis, fluidos e híbridos.  
Esses corpos migrantes propiciam a 
experiência de dimensionar vários 
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territórios ao mesmo tempo, em 
que reverbera uma amplitude da 
escala perceptiva do mundo, pois 
são permeados de vários olhares, 
memórias, culturas e horizonte de 
vida. 

Podemos identificar que a 
mestiçagem dos corpos fomenta 
uma experiência do hibridismo cor-
póreo que se articula numa dimen-
são de diversidade e diferença como 
processo de dimensionar variáveis 
identidades múltiplas. Enfim, a 
experiência global fez que com as 
culturas se contaminassem e crias-
sem uma complexidade corpórea a 
partir da diversidade e diferença. 

Viagem como expressão da 
libertação do corpo

Nos últimos anos surgiu o 
enunciado muro da vergonha, que 
tem o intuito de denunciar que 
muros e muralhas construídos 
para segregar, excluir e diferenciar 
de forma negativa, e preconceitu-
osa, independente do caráter eco-
nômico, político e ideológico. A 
construção do muro na fronteira 
dos Estados Unidos com o México, 
o muro entre Gaza e o Egito, em que 
recentemente milhares de palesti-
nos quebraram parcialmente para 

conseguir armazenamento de ali-
mentos e combustíveis devido ao 
bloqueio de Israel. 

O Brasil vai erguer um muro 
de aço e concreto sob a Ponte da 
Amizade para dificultar o contra-
bando de mercadorias na fronteira 
do Brasil com o Paraguai. Na Costa 
Rica construíram um muro no 
posto fronteiriço de Peñas Blancas, 
a 400 km de San José, com o intuito 
de controlar o fluxo migratório da 
Nicarágua. O muro israelense na 
fronteira com a Palestina, muro das 
Coréias, Marrocos-Saara Ocidental. 

A criação desses muros da 
vergonha indica que estamos num 
processo de retrocesso histórico, 
semelhante ao processo medieval 
de pagar pedágios para podermos 
circular de forma livre. Contrapon-
do-se ao atual mecanismo da globa-
lização com a universalização dos 
mercados, trabalho e capital. 

O olhar da diversidade é dia-
logar com outras culturas que são 
decisivas para pensar o corpo con-
temporâneo de diversidade brasi-
leira, que a própria miscigenação 
entre os negros de origem africana, 
os europeus, a comunidade árabe, 
muçulmana e japoneses, e por fim, 
até mesmo, as recentes imigrações 
coreana e chinesa, como olhares de 

um mundo asiático. O processo de 
globalização sedimentou o desloca-
mento de grande contingentes de 
pessoas do mundo, que indepen-
dente de seus destinos não poderão 
desnudar, disfarçar, tornar-se invi-
síveis, pois seus corpos revelam sua 
territorialidade. 

Essa viagem é pensar o corpo, 
que por diversas estratégias narrati-
vas e existenciais configura sentido 
ao território, que independente 
do caráter da viagem (econômica, 
militar, cultural) propicia uma per-
cepção corpórea do mundo. Diante 
dessa análise só espero que a retó-
rica do silêncio não seja à saída de 
um futuro próximo, como percebeu 
Walter Benjamin, ao relatar sobre 
o silêncio dos soldados ao retor-
narem, pois a única experiência a 
narrar era a vivência do trauma, da 
violência, que diante dessa situação 
silenciar-se era a melhor forma de 
acalmar o corpo. 

A modernidade tentou solu-
cionar a questão da diversidade e 
diferença corpórea e cultural com 
a universalização da idéia de cida-
dania. Entretanto, essa concepção 
tornou-se redutora de sentido, pois 
os indivíduos começam a assumir, 
o sentido da diferença e diversi-
dade na vida cotidiana, e que essa 

concepção de multiplicidade não 
aceita a idéia de unidade formal ao 
modelo de cidadão, mas ao con-
trário almeja criar uma identidade 
pautada pela capacidade de pensar e 
ser diferente, entretanto, essa diver-
sidade terá que enfrentar o projeto 
mercantilizante de pensar a dife-
rença, pois a lógica do consumo 
não pode ser o elo político de uni-
dade da diversidade. Diante desse 
impasse, em que o modelo moderno 
não corresponde ao nosso imagi-
nário de diferença e diversidade, 
a lógica mercantil de consumo 
também não configura um qua-
dro nada positivo de pensar a uni-
versalização, por isso é necessário 
pensar novos acordos universais a 
partir de uma prática de negociação, 
em que os direitos universais não 
podem ser a priori um ideal norma-
tivo, mas uma decorrência política 
do debate, de construção de hege-
monia e da perspectiva de futuro 
da sociedade. Enfim, é impossível 
pensar religiosidade, política e arte 
sem corpo. Resta-nos contaminar 
os corpos, para enfrentar a dinâ-
mica acelerada da globalização, 
sem perder o horizonte de desle-
gitimar o corpo-mercadoria, como 
corporeidade do cosmético, para 
repensarmos a idéia de corpo como 

alteridade e diversidade cultural. 
Resta-nos enfrentar a falência do 
projeto moderno de corpo cidadão 
sem cairmos na mercantilização da 
globalização. Viva a mestiçagem 
barroquizante!
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RESUMO
O objetivo do presente artigo 

é inserir a Revista Amauta em sua 
processualidade material e histórica 
de modo a estabelecer uma compre-
ensão da estruturação de seu projeto 
intelectual. A revista, que surge em 
1926, em Lima, no Peru, tem como 
objetivo articular as vanguardas 
peruanas e latino-americanas, de 
modo a estabelecer uma nova hege-
monia intelectual. O estudo desta 
temática permitirá apreciarmos as 
particularidades deste projeto inte-
lectual e resgatar a centralidade 
atribuída por estes autores ao indi-
genismo revolucionário. 

Palavras-chave: Revista 
Amauta. José Carlos Mariátegui. 
Indigenismo. Peru.

ABSTRACT
The objective of this article 

is to insert Revista Amauta in its 
material and historical process in 
order to establish an understan-
ding of the structure of its intellec-
tual project. The magazine, which 
appeared in 1926, in Lima, Peru, 
aims to articulate the Peruvian and 
Latin American vanguards, in order 
to establish a new intellectual hege-
mony. The study of this theme will 

allow us to appreciate the particu-
larities of this intellectual project 
and rescue the centrality attributed 
by these authors to revolutionary 
indigenism.

Keywords: Amauta maga-
zine. José Carlos Mariátegui. Indi-
genism. Peru.

1. INTRODUÇÃO

A Revista Amauta veio a 
público no mês de setembro do 
ano de 1926, em Lima, no Peru, e 
teve uma influência e difusão con-
tinental que se constituiu devido a 
seu caráter inovador para a época. 
Seu idealizador, José Carlos Mari-
átegui (1894-1930), considerado 
um dos maiores expoentes do mar-
xismo latino-americano, possuía, à 
época, uma vasta experiência edi-
torial, tendo atuado nos jornais La 
Prensa, El tiempo, Nuestra Época, 
La Razón.1  No ano de 1925, junto 
a seu irmão, Mariátegui funda a 
Imprenta y Editorial Minerva, uma 
editora cujo objetivo foi o de arti-
cular uma rede cultural na Amé-
rica Latina,2 acompanhando um 
movimento semelhante em curso 
em vários países latino-americanos.  
Tal empreendimento possibilitou, 

em termos materiais, o nascimento 
de Amauta. O periódico visava 

A REVISTA AMAUTA (1926-1930) A REVISTA AMAUTA (1926-1930) 
E SEU PROJETO INTELECTUALE SEU PROJETO INTELECTUAL

LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA
Mestrando em História – PUC-SP

reunir diversos segmentos da van-
guarda peruana e latino-americana, 

de modo a estabelecer uma nova 
hegemonia intelectual cuja atuação 
não se esgotasse em meras elabora-
ções teóricas, mas criasse interven-
ções práticas na realidade peruana 
que promovessem um horizonte 
revolucionário. 

Os temas tratados em suas 
páginas articulavam questões sobre 
arte, política, cultura e economia 
e suas edições reuniam diversos 
autores, como os peruanos Vic-
tor Raul Haya de La Torre (1895-
1979), Jorge Basadre(1903-1980), 
Luis Valcárcel (1891-1987), além 
de nomes internacionais como 
Jorge Luis Borges (1899-1986), 
Alfredo Palacios (1878-1965), 
Gabriela Mistral (1889-1957), Vla-
dimir Lenin (1870-1924), Sigmund 
Freud (1856-1939), José Ortega y 
Gasset (1883-1955), Miguel de 
Unamuno (1864-1936) e outros. 

Um dos temas centrais 
da revista foi a configuração de 
um indigenismo revolucioná-
rio3  (BEIGEL, 2001) que, como 
aponta o historiador José Luis 
Rénique, “era parte do ‘substrato 
revolucionário emergente’, a fonte 
emissora dos ‘mitos mobilizadores’ 
do futuro ressurgimento indígena” 

(2009, p.52-3). Os indígenas deve-
riam trilhar, para esses indigenistas, 

a “marcha revolucionária” rumo ao 
socialismo peruano. 

A revista traduz, em larga 
escala, o plano de Mariátegui que 
consistia em buscar a inserção 
do Peru em um outro projeto de 
modernidade, este sim considerado 
revolucionário e em contraposição 
àquele projeto oficial. Uma das 
grandes contribuições de Mariáte-
gui, como mentor da Amauta foi, 
ainda de acordo com Schwartz, 
“vincular a preocupação indigenista 
[...] à ideologia marxista assumida, 
mantendo-se sempre receptivo às 
questões estéticas das vanguardas 
peruana e internacional” (2008, 
p.323). E, apesar da apresentação da 
revista indicar que a Amauta não era 
uma tribuna livre, Schwartz indica 
que ela sempre esteve aberta a dis-
cussões. Essa atuação incessante de 
Mariátegui levará os historiadores 
que estudam a revista afirmarem 
que é impossível dissociar a revista 
da personalidade de seu fundador 
(SCHWARTZ, 2008).

Por surgir em um contexto 
de amplas transformações sociais, 
ao analisar a Revista Amauta 
é importante recuperar a ideia 
expressa por Daniel Morán de que 
toda sociedade, em seu desenvol-
vimento histórico, expressa suas 
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“manifestaciones e ideas fundamen-
tales en algún tipo de testimonio 
o evidencia que nos ha permitido 
apreciar su forma de vida, sus rela-
ciones de poder” (2008, p.230). A 
Amauta figura justamente como um 
documento que manifesta as trans-
formações sociais de seu tempo.

A revista nasce em um 
momento no qual as principais 
características do processo histórico 
que se desenvolve entre os anos de 
1895 e 1930 se condensam. Fre-
quentemente este período histórico 
é compreendido, pela historiogra-
fia, como momento de inserção do 
Peru como economia dependente 
do capital monopolista britânico e, 
posteriormente, estado-unidense 
(KLARÉN, 2013). É um período 
marcado pela agudização das con-
tradições sociais, pela guerra, pela 
violência e o crescimento do impe-
rialismo estado-unidense, temas 
que estão presentes em todas as edi-
ções da revista. É também marcado 
pelo surgimento de intelectuais que 
buscavam a valorização da popula-
ção indígena e a integração destas 
em seus projetos políticos, fossem 
reformistas ou revolucionários.

2. INTELECTUAIS, PERIO-
DISMO E INDIGENISMO

O estudo do pensamento 
indigenista enquanto um conjunto 
de discursos que produz conheci-
mentos e concepções acerca das 
populações indígenas incorre em 
diversas questões que são cruciais 
para compreender a dinâmica his-
tórica e cultural latino-americana. 
Uma das inquietações que Bernardo 
Berdichewsky (1987) destaca, no 
seu estudo sobre o surgimento de 
uma ideologia indígena na região 
que ele denomina de andino-amé-
rica, é que se há a existência de uma 
“questão indígena”, ela se deve ao 
processo histórico desencadeado 
desde a colonização, que é mar-
cado pela violência física, econô-
mica e cultural exercida sobre estas 
populações. A invasão europeia nas 
Américas além de provocar a des-
truição das estruturas das civiliza-
ções locais, promoveu “un contínuo 
genocídio o etnocidio” (1987, p.26). 
Berdichewsky indica que esse pro-
cesso é marcado não só pela expro-
priação das terras indígenas, mas 
também pela construção de um 
discurso que busca a desculturação 
dessas populações, de maneira a 
deslegitimar seus valores culturais 
e históricos. 

Observa-se, portanto, que 

a ideologia expressa pelas classes 
dominantes enxerga o indígena 
através de uma visão colonizada 
de mundo. No final do século XIX 
começa a ocorrer uma mudança de 

postura por parte dos intelectu-
ais acerca da ‘questão indígena’. O 
Peru, durante este período, passou 
por um período de efervescência 
intelectual no qual outras vozes 

começam a ocupar as revistas, os 
jornais, as livrarias e cafés. Desde 
González Prada, à Dora Mayer, Val-
cárcel, Mariátegui, são diversos os 
posicionamentos destes intelectuais. 

É importante recordar tam-
bém que as novas dinâmicas sociais 
que se impuseram no início do 
século XX alavancaram a produ-
ção de jornais e revistas no país 
que, entre os anos de 1918 e 1929, 
viu o número de publicações dispa-
rar atingindo, em 1929, a mais de 
400 periódicos ativos (DESTUA; 
RÉNIQUE, 1986). Um panorama 
do desenvolvimento da imprensa 
peruana e dos grupos intelectuais 
que a compunha encontra-se no 
doutoramento do sociólogo Deni 
Ireneu Alfaro Rubbo (2018), que 
tece suas considerações baseado em 
uma rica bibliografia sobre o perio-
dismo no Peru. 

O autor mostra que a maior 
parte das publicações dos jornais e 
revistas tinham um conteúdo polí-
tico e informativo, ainda que hou-
vesse outras tendências em cresci-
mento, como as revistas literárias e 
artísticas. As inovações técnicas que 
foram empregadas na época, como 
a introdução da máquina rotativa 
e os primeiros linotipos, levaram 
o jornalismo adquirir um aspecto 

industrial de produção. 
É nesse sentido que o soci-

ólogo afirma que “o jornalismo se 
transforma em um espaço de pro-
dução e circulação estrategicamente 
importante para vocalizar interesses 
de grupos econômicos e das classes 
sociais favorecidas” (RUBBO, 2018, 
p.51), de modo que grandes empre-
sas e comerciantes bancam publi-
cidades e propagandas que geram 
receitas para os jornais. 

 O desenvolvimento da 
difusão intelectual e o surgimento 
de consumidores no âmbito cul-
tural, como destaca José Destua 
e José Luis Rénique, “suponía um 
aumento em la tasa de alfabetiza-
ción del país, em el crecimiento de 
los alunos de las escuelas y de los 
estudiantes universitários, a la vez 
que de los maestros” (1986, p.9). 
Destua e Rénique (1986) indicam 
que se em 1902 havia cerca 991 alu-
nos matriculados em universidades, 
no Peru, em 1930 esse número atin-
gia a 2984 alunos. Nas chamadas 
Escolas Normais, em 1906 encon-
tram-se matriculados 142 alunos, 
enquanto em 1930 essa cifra chega 
em 1610 alunos matriculados. É 
evidente, no entanto, que apesar 
dessa tendência, o percentual da 
população sem acesso ao ensino é 
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ainda muito superior ao percentual 
da população que possuí vínculos 
com instituições formais de ensino.

O crescimento da população 
universitária, de acordo com os 
autores, indica também a expansão 
da classe média nesse momento da 
história peruana, principalmente 
a partir de 1919 com o projeto da 
Pátria Nova de Augusto B. Leguía. A 
indústria editorial passa a fomentar 
projetos que atendessem às diversas 
demandas desse público que entrava 
em cena, que ia desde boletins de 
notícias a revistas culturais, literá-
rias e especializadas. Assim, Deni 
Rubbo afirma que:

Durante o primeiro 
terço do século XX, o cres-
cimento dos setores médios 
urbanos  proporcionou 
um boom educativo que 
se expressou na abertura 
de livrarias e editoras, no 
aumento da população uni-
versitária e no florescimento 
de periódicos entre 1918 e 
1928. As manifestações desse 
campo foram ampliadas e 
enriquecidas através de vários 
empreendimentos cuja tônica 
era o problema nacional. 

(2018, p.54)

 O autor atesta também a 
importância das transformações 
culturais que ocorriam concomitan-
temente a esse processo na capital 
Lima, como por exemplo, a inau-
guração do Teatro Forero, em 1920, 
cujo palco recebeu espetáculos que 
teciam críticas ao papel desempe-
nhado pelos Estados Unidos na eco-
nomia peruana. 

3. JOSÉ CARLOS MARIÁTE-
GUI E A REVISTA AMAUTA: O 
INDIGENISMO EM PAUTA

José Carlos Mariátegui (1894-
1930) surge no seio dessa geração, 
atuando na área do jornalismo 
como meio de prover seus rendi-
mentos básicos e como forma de 
se articular com uma rede de inte-
lectuais que se estabelecia no Peru. 
É importante notar que a vida e 
obra de Mariátegui são construídas 
durante um período de grandes 
transformações na história peruana. 
Leila Escorsim destaca, na biografia 
que escreve sobre Mariátegui, que:

A existência de Mariá-
tegui coincide com o período 

histórico no qual a conden-
sação das características da 
particularidade peruana, 
continuadoras da estrutura 
colonial que não foi rompida 
com a Independência (1821) 
e a República (1827), chega a 
seu extremo e começa a expe-
rimentar as transformações 
das quais emergiria o que 
Quijano chamou de ‘Peru 
moderno’, pós-crise de 1929. 
De fato, entre o nascimento 
e a morte de Mariátegui, o 
processo histórico peruano 
registra o apogeu e a crise do 
civilismo, projeto inconcluso 
de hegemonia burguesa, bem 
como o seu desfecho, na dita-
dura de Leguía. (ESCORSIM, 
2006, p.16)

 Mariátegui encontra-se 
intrincado nessa rede de processos 
históricos que estavam em marcha, 
de modo que sua obra expressa 
essas contradições que se impu-
nham em seu presente. Ao traçar 
as linhas gerais que marcam o pen-
samento dos intelectuais perua-
nos, André Kaysel recupera a ideia 
expressa por Patrícia Funes de que 
“os anos 20 devem ser lidos como 
um momento crucial de transição 

em que, de um lado, a velha ordem 
liberal-oligárquica encontrava-se 
em crise e, de outro, as respostas 
a essa crise começavam a se deli-
near” (KAYSEL, 2012, p.81). É neste 
cenário intelectual que desponta 
o pensamento e ação política de 
Mariátegui.

 Como expressa Leila Escor-
sim (2006), pode-se observar dois 
momentos na trajetória de Mari-
átegui. O primeiro, caracterizado 
pelo próprio autor como Idade da 
Pedra, vai até 1919, data de seu exí-
lio para Europa, e o segundo o de 
seu retorno para o Peru até o final 
da sua vida, caracterizado como 
Idade da revolução. Apesar da divi-
são formal, podemos observar uma 
continuidade no pensamento de 
Mariátegui após sua inflexão socia-
lista, pois, as análises que ele efetua 
da realidade peruana apresentam 
um marxismo original, abarcando 
novas tendências como a questão 
indígena. 

 Após seu retorno da Europa, 
Mariátegui encontra-se focado em 
criar um periódico no qual ele 
pudesse expressar suas ideias e arti-
cular seu projeto cultural e político 
que analisaremos adiante. O passo 
fundamental para realização de seus 
projetos foi a fundação, junto com 

seu irmão Júlio César, da empresa 
Editorial Minerva no ano de 1925. 
A criação de uma editora forneceu 
as bases materiais para a publicação 
de livros e revistas. Leila Escorsim 
indica que “a criação de uma casa 
editora vinha acoplada à criação 
de uma livraria, para garantir uma 
comercialização adequada de sua 
produção e de uma empresa grá-
fica apta também a prestar serviços 
para outras editoras” (2006, p.197). 
A atuação de Mariátegui através 
editora foi incessante e crucial para 
ele se firmar no cenário intelec-
tual peruano como organizador do 
campo cultural. É nesse contexto 
que ele cria a Revista Amauta, em 
1926. 

A Amauta surge como “uma 
iniciativa que se preocupa, como 
tantas vezes reiterada, em mapear, 
estudar e diagnosticar a realidade 
peruana (e, por extensão, a latino-a-
mericana)” (RUBBO, 2018, p.114). 
Desde seu retorno da Europa, a ideia 
de criar uma revista  que reunisse as 
vozes de sua geração, a “vanguarda” 
peruana e latino-americana, estava 
presente em Mariátegui. Ainda que 
esse empreendimento tenha sido de 
caráter coletivo, por ter amadure-
cido durante as tertúlias que ocor-
riam na residência de Mariátegui, 

Leila Escorsim indica que a per-
sonalidade de Mariátegui marcou 
profundamente a revista. A ideia 
inicial de Mariátegui, como relata 
Escorsim, era criar uma revista cujo 
nome era Vanguardia, porém, seja 
por seu amadurecimento intelectual 
ou seja pelas discussões que ocor-
riam nas tertúlias em sua residência, 
decidiu-se nomear a revista como 
Amauta, que, na língua quéchua 
significa “sábio”. Mariátegui passa-
ria também a ser conhecido como 
o Amauta, alcunha adotada tanto 
pelas pessoas que se relacionaram 
com ele quanto por historiadores 
que se debruçaram em sua obra.

Podemos observar, dessa 
forma, que a Revista  Amauta não 
é um acaso na vida de Mariátegui: 
é parte integrante de seu projeto de 
organização cultural. Constata-se, 
portanto, que:

As práticas coletivas 
e aspectos programáticos 
que acompanharam grande 
parte da trajetória de Mari-
átegui teve em Amauta seu 
momento mais significativo: 
a difusão cultural, crítica e 
atualização bibliográfica, aná-
lise dos problemas peruanos 
de uma perspectiva nacional, 
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educação ideológica e articu-
lação entre vanguarda e o ser 
social. Ele é um dos principais 
responsáveis pela difusão e 
visibilidade que adquiriram 
esse retrato das peculiarida-
des da periferia do capita-
lismo e do cosmopolitismo-
-ocidental. (RUBBO, 2018, 
p.117)

 É nessa direção que Jorge 
Schwarz (2008) afirma que dife-
rentemente de outras revistas, a 
Amauta está estreitamente ligada 
à personalidade de seu criador. A 
revista se torna um espaço para 
divulgação da luta anti-imperialista, 
do indigenismo revolucionário, 
das novas tendências estéticas nas 
artes, tornando-se um rico espaço 
de debate no cenário peruano e 
latino-americano.

 A análise da apresentação 
da Revista Amauta, contida em 
seu primeiro número, lançado em 
setembro de 1926, é crucial para 
entendermos a tônica que ditaria 
os rumos dos conteúdos presentes 
em todas as edições. Mariátegui, 
na apresentação, deixa claro que a 
Amauta não representa simples-
mente um grupo:

Representa, más bien, 
un movimiento, un espíritu. 
En el Perú se siente desde 
hace algún tiempo una cor-
riente, cada día más vigorosa 
y definida, de renovación. A 
los fautores de esta renova-
ción se les llama vanguar-
distas, socialistas, revolu-
cionarios etc. La historia no 
los há bautizado definitiva-
mente todavia. Existen entre 
ellos algunas discrepâncias 
formales, algunas diferen-
cias psicológicas. Pero por 
encima de lo que los dife-
rencia, todos estos espíritus 
ponen lo que los aproxima y 
mancomuna: su voluntad de 
crear un Perú nuevo dentro 
del mundo nuevo. La inteli-
gencia, la coordinación de los 
más volitivos de estos elemen-
tos, progresan gradualmente. 
El movimiento – intelectual y 
espiritual – adquiere poco a 
poco organicidad. Con la apa-
rición de “Amauta” entra en 
una fase de definición. (Edi-
torial, AMAUTA, ano I, nº1, 
setembro de 1926, p.1)

As primeiras linhas da apre-
sentação deixam clara a intenção de 

Mariátegui inserir o Peru em uma 
outra modernidade, de gestar um 
Peru novo. O autor reconhece que o 
processo de construção desse movi-
mento implica na reunião de inte-
lectuais com propostas discrepantes 
entre si, mas que, apesar das dife-
renças, tem em comum o desejo de 
pensar em outro presente. Durante 
este processo, “’Amauta’ cribará a los 
hombres de la vanguardia – militan-
tes y simpatizantes – hasta separar 
la paja del grano. Producirá o preci-
pitará un fenómeno de polarización 
y concentración.” (Idem). 

Fica evidente, dessa maneira, 
a orientação de seguir a política de 
Frente Única como mecanismo que 
direciona tendências dispersas no 
pensamento desses intelectuais para 
um denominador comum (ESCOR-
SIM, 2006). É necessário, portanto, 
o conflito, o debate, a contradição. 
Esse processo, que ‘separara o joio 
do trigo’, reconhece que nem todas 
as ideias e personagens possuiriam 
espaço dentro da Revista.

Amauta tem como parti-
cularidade, assim, o seu caráter 
polêmico, renovador, que, atra-
vés de um processo de intensos 
debates, possibilitaria estabelecer 
novos parâmetros para conhecer 
a história peruana não só em suas 

particularidades, mas também em 
suas conexões exteriores. É nesse 
sentido que Jorge Schwarz afirma, 
sobre a Amauta, que “o ‘novo’, valor 
muito caro à vanguarda, renasce 
politizado e ancorado ao contexto 
internacional” (2008, p.323).

A análise das publicações 
de Amauta permite constatar que 
Mariátegui logrou em seu objetivo 
de reunir a intelectualidade peruana 
em seu periódico. Nas páginas da 
revista observamos textos Luis E. 
Valcárcel, César Vallejo, Dora Mayer 
de Zulen, Magda Portal, Haya de la 
Torre, Jorge Basadre, Félix del Valle, 
César Falcón, Ricardo Martínez de 
la Torre, entre outros. É recorrente 
debates sobre economia e política, 
mas também literatura, artes plásti-
cas, teatro, religião e educação. Leila 
Escorsim indica que “Amauta dei-
xou como legado [...] uma matriz de 
análise da sociedade peruana cujas 
implicações foram um novo modo 
de pensar a nação e sua história e 
uma nova ótica para enquadrar e 
equacionar os problemas históri-
cos-sociais” (2006, p.202). A autora 
indica que, inclusive, os impactos 
das ideias contidas na revista não 
puderam ser ignorados por grandes 
intelectuais conservadores do Peru, 
como Victor Andrés Belaúnde, que 

chegou a publicar críticas à Mariáte-
gui no periódico Mercurio peruano.

Outro tema relevante no pro-
jeto de Amauta é a forma organi-
zativa empregada pela revista. O 
sucesso comercial das primeiras 
edições da Revista Amauta levou 
Mariátegui a fundar, no dia 12 de 
março de 1928, junto à Ricardo 
Martínez de la Torre, a Sociedad 
Editora Amauta. Além de editar 
a Revista Amauta, a editora tinha 
como objetivo publicar outras edi-
ções que constituiriam a Biblioteca 
Amauta. Apesar de ter independên-
cia editorial em relação à Librería 
Editorial Minerva no que tange à 
forma e conteúdo, a nova sociedade 
não estava completamente desvin-
culada desta, uma vez que era a 
Minerva que imprimia e comercia-
lizava as publicações da Sociedad. 
Uma das particularidades da nova 
sociedade editorial era a organi-
zação de uma gestão coletiva da 
revista.

A Sociedad era composta 
por uma Junta Geral, na qual par-
ticipava o gerente do Editorial 
Minerva, o próprio Mariátegui, e 
pelo diretor da Revista Amauta, 
Martínez de la Torre. Essa Junta, 
por sua vez, tinha a responsabili-
dade de, a cada cinco anos, eleger 

cinco membros que iriam compor a 
diretoria da Sociedad. Esse modelo 
de gestão revolucionou a prática 
editorial no Peru, uma vez que 
possibilitou o surgimento de uma 
gestão coletiva e não individual. 
Leila Escorsim ressalta, no entanto, 
que “Amauta, mesmo sendo uma 
produção coletiva, é indissociável 
de Mariátegui e, principalmente, é 
o eixo da dimensão cultural de seu 
projeto” (2006, p.205).

A Revista Amauta se torna, 
portanto, um fenômeno singular 
na América Latina. Apesar de, na 
época, haver diversas outras publi-
cações em países como Argentina, 
Chile, Bolívia e Brasil, Leila Escor-
sim indica que nenhuma chegou a 
adquirir a relevância conquistada 
por Amauta. A autora indica, que 
para além do esforço de Mariátegui, 
alguns outros fatores contribuíram 
para esse êxito editorial:

Seguramente um deles 
foi o decidido enfrentamento 
do problema indígena como 
problema nacional primário 
– questão que tocava não só 
ao Peru, mas à Bolívia e Equa-
dor e, ainda, a toda a Amé-
rica Central. Outro, que não 
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pode ser lateralizado, reside 
na quadra histórico-polí-
tica em que se via o Peru: na 
precoce modernização do 
oncenio, num processo que 
viria a ser vivido por outros 
países latino-americanos a 
partir da entrada dos anos de 
1930, a emergência das cama-
das médias e do proletariado 
urbano colocou na ordem do 
dia as opções e possibilida-
des das forças democráticas 
e anti-imperialistas – e a tra-
jetória de Amauta refrata bem 
os dilemas e as soluções que 
daí derivam. (ESCORSIM, 
2006, p.205-6)

 Apesar de indicar esses 
fatores, a autora ressalta que ainda 
carecem estudos que analisem espe-
cificamente as razões do impacto 
de Amauta no cenário intelectual 
latino-americano.

É importante ressaltar que, 
como ideado na apresentação, a 
trajetória da revista não seria per-
corrida sem, no entanto, enfrentar 
desafios e problemas. José Carlos 
Mariátegui, que exercia um papel 
central na prática editorial da 
revista, enfrenta um ambiente hostil 
cuja principal marca era a ausência 

de liberdade para atuar divulgar 
suas ideias. Deni Rubbo afirma que 
“o ambiente asfixiante descrito por 
Mariátegui tinha concretude, nota-
damente pelas ações do regime ins-
taurado por Augusto Leguía” (2018, 
p.120). O autor indica que apesar 
do país nunca ter possuído um 
governo verdadeiro democrático, 
a repressão, na ditadura de Leguía, 
torna-se ainda mais forte. É nesse 
cenário autoritário que o ditador 
Leguía, no dia do lançamento da 
edição de número 9 de Amauta, 
ordena o fechamento da Revista e 
leva Mariátegui e diversos intelec-
tuais ao encarceramento. A justi-
ficativa de Leguía era a de que os 
intelectuais que atuavam na revista 
faziam parte de um “complô comu-
nista” que supostamente subverte-
ria o atual regime instaurado. Leila 
Escorsim indica que “não durou 
muito a mistificação, pela ditadura, 
do pretenso ‘complô comunista’ e, 
posteriormente, as coisas ficaram 
esclarecidas: a ação do governo de 
Leguía fora exigida pela Embai-
xada dos Estados Unidos em Lima” 
(2006, p.206). É importante salien-
tar que houve protestos em Lima e 
manifestos de intelectuais interna-
cionais reivindicando a soltura de 
Mariátegui e a liberação de Amauta. 

A Revista Amauta voltaria a circular 
no mês de dezembro de 1927, após 
alguns meses do seu fechamento.

Apesar de significativo, o 
fechamento da revista não incorreu 
em uma grande mudança na linha 
editorial. Leila Escorsim (2006), 
baseando-se em uma ampla rede 
de autores, mostra que o projeto 
mariateguiano sofreria uma infle-
xão somente no ano de 1928, na sua 
edição de número 17. Essa edição 
marca o rompimento definitivo de 
Mariátegui com Haya de la Torre. 
A este rompimento, segue-se uma 
inflexão socialista nas páginas de 
Amauta, uma vez que Mariátegui 
funda o Partido Socialista Peruano 
(PSP). As páginas da revista passam 
a abrigar artigos de Karl Marx, Rosa 
Luxemburgo, Vladimir Lenin etc.

Após a morte de Mariátegui, 
seriam lançados ainda três números 
da revista. Ricardo Martinez de la 
Torre, como já mencionado, assume 
a posição de diretor-gerente após a 
morte precoce de Mariátegui em 
1930. Sob a sua direção ainda são 
lançadas três edições de Amauta 
que dedicam vários artigos à memó-
ria de Mariátegui. Sobre o fim da 
revista, Alberto Tauro indica que:

Es inexacto creer que 
Amauta murió debido a la 
ausencia de hombres que 
continuaran el esfuerzo de 
José Carlos Mariátegui, como 
quieren afirmar los que ven 
en sus tres últimos números 
una prolongación del aliento 
que él insuflara a la revista, o 
un resultado de la obligación 
moral que los redactores se 
impusieron para consagrar 
la memoria del compañero y 
animador. Ni es cierto que la 
muerte de Amauta se debiera 
a su tránsito desde un tono 
polémico a una función de 
propaganda política. Murió, 
porque había cumplido su 
sino. (TAURO, 1974, p.11-12)

A Revista Amauta deixa 
um rico legado intelectual não só 
ao Peru, mas também à América 
Latina. Legado este que ainda está 
por ser estudado em diversos aspec-
tos. Jorge Schwarz (2008) afirma 
que “Amauta permanece como 
testemunho do ecumenismo e da 
sofisticação de suas inquietudes [de 
Mariátegui]” (p.326) e, como tal, 
figura como um documento essen-
cial para compreender aspectos da 
sociedade peruana em sua fase de 

modernização.
Embora a Revista Amauta 

tenha se tornado espaço de conflu-
ência de diversos intelectuais que 
versavam sobre diversos temas, o 
indigenismo foi um tema que per-
passou todos os números. Ou seja, 
a análise dessa temática se destaca 
enquanto categoria abstraída da 
análise de imanência, o que pres-
supõe, também, confrontar tal 
recorrência com a posição relativa 
do assunto em suas circunstâncias 
históricas e conjunturais. Neste sen-
tido, observamos que o indigenismo 
construído nas páginas de Amauta 
não se limitou encarar o indígena 
com um olhar paterno, extrapo-
lando as denúncias e enfatizando 
o debate e o combate sociopolítico 
cultural. Seus intelectuais buscaram, 
seja através de narrativas literárias, 
artigos acadêmicos, construir uma 
nova compreensão da questão indí-
gena. Uma compreensão que colo-
casse esta questão como central para 
transformar a realidade peruana e 
que desse o devido protagonismo a 
esses sujeitos, não os tratando como 
passivos diante das circunstâncias 
históricas que os cercam. Apesar 
dessa perspectiva, não abandona-
ram as demandas imediatas das 
populações indígenas, mantendo, 

internamente à revista, um Boletín 
que publicava os casos denunciados 
por essas comunidades.

A “questão indígena” foi, 
assim, uma questão que mobili-
zou a intelectualidade peruana nos 
anos de 1920. De acordo com Beigel 
(2001), “hasta las revistas más arte-
puristas proclamaban su adhesión al 
inkaísmo e identificaban ‘lo andino’ 
como la ‘nueva sensibilidad’ que 
recorría las venas de la cultura peru-
ana” (2001, p.40). O surgimento, no 
entanto, da corrente ‘revolucionária’ 
do indigenismo, causa uma inflexão 
nesses intelectuais, uma vez que a 
idealização romântica do passado 
indígena é abandonada. Esses inte-
lectuais recuperavam a prédica de 
González Prada de que a questão 
indígena era uma questão social e 
não simplesmente filantrópica. 

Fernanda Beigel (2001) 
afirma que o projeto de Mariátegui 
tinha como objetivo articular duas 
dimensões: a dimensão cultural e 
a dimensão política. A dimensão 
cultural dizia respeito justamente 
à herança andina, uma vez que a 
população indígena se convertia em 
um sujeito central nesse seu projeto 
de revolução. A dimensão política, 
por sua vez, era a incorporação do 
pensamento socialista como via 
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prática e teórica para realização do 
seu projeto. Conforme Beigel:

Lo que Mariátegui 
llamó de ‘indigenismo revo-
lucionario’ fue el resultado del 
cruce entre ambas dimensio-
nes del problema del indio, 
y puede considerarse expre-
sión del estadio programático 
alcanzado por la generación 
de Amauta en la segunda 
mitad de la década del veinte. 
(2001, p.43-4)

 O projeto de Mariátegui 
sustenta a criação do socialismo 
indo-americano que busca articu-
lar, dialeticamente, as dimensões 
políticas e culturais que ele enxerga 
na questão indígena. Esse projeto 
passa, assim, pela ideia de perua-
nidade e tradição articulada com a 
modernidade socialista. É impor-
tante resgatar que para Mariátegui 
havia uma distinção clara entre 
tradição e tradicionalismo, uma 
vez que para ele, a tradição é viva, 
móvel e cotidiana, enquanto o tra-
dicionalismo é justamente o enri-
jecimento de aspectos dessa tradi-
ção. Mariátegui, ao articular essas 
questões percebia que, na realidade, 
“el conflicto real no era [...] el que 

se constituía entre la revolucion y 
la tradición, sino aquel hiato que 
separaba el programa revolucioná-
rio del tradicionalismo conserva-
dor” (2001, p.46) A tradição, como 
entidade viva e móvel, não deveria 
ser negada: “y esto porque la revolu-
ción estaba contenida [...] en la tra-
dición de todos los pueblos. Fuera 
de la tradición – y de la historia – no 
estaba sino la utopía” (Idem). 

 O indigenismo revolucioná-
rio pode ser compreendido, acom-
panhando Beigel (2001), como “la 
expresión ideológica de la aleación 
entre un programa político socia-
lista y el ‘vanguardismo indigenista’” 
(p.47). A autora adverte, porém, que 
não foi uma conexão simples, mas 
uma reformulação do indigenismo 
que desembocou em um projeto 
estético político e que se expressa 
nas páginas da Revista Amauta.  

4. CONCLUSÃO

 A Revista Amauta, portanto, 
surge em um contexto de amplas 
transformações na sociedade peru-
ana. Esse contexto é marcado pela 
agudização das contradições sociais, 
devido às políticas que agravavam 
a situação de dependência da eco-
nomia peruana e, também, pela 

efervescência da atividade perio-
dista e cultural. José Carlos Mari-
átegui, atuando neste contexto, 
cria, em 1926, a Amauta. Em suas 
páginas, observamos a articulação 
do indigenismo com o socialismo. 
Apesar da diversidade de autores 
que faziam presença em suas pági-
nas, o indigenismo não foi encarado 
em sua dimensão meramente pater-
nalista. Há uma luta por um indige-
nismo revolucionário, conforme os 
próprios expoentes denominaram, 
que encaram a questão indígena 
como uma questão social. 
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  3. A denominação indige-
nismo revolucionário será empre-
gada para tratar do indigenismo que 
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TERRITÓRIO ANCESTRAL

O que fazer com o homem na vida,
Que fere, que mata,
Que faz o que quer.

Do encontro entre o “índio” e o 
“branco”,
Uma coisa não se pode esquecer,
Das lutas e grandes batalhas,
Para terra o direito defender.

A arma de fogo superou minha 
flecha,
M i n h a  n u d e z  s e  t o r n o u 
escandalização,
Minha língua foi mantida no 
anonimato,
Mudaram minha vida, destruíram 
o meu chão.

Antes todos viviam unidos,
Hoje, se vive separado.
Antes se fazia o Ajuri,
Hoje, é cada um para o seu lado.

Antes a terra era nossa casa,
Hoje, se vive oprimido.
Antes era só chegar e morar,

Hoje, nosso território está dividido.

Antes para celebrar uma graça,
Fazia um grande ritual.
Hoje, expulso da minha aldeia,
Não consigo entender tanto mal.

Como estratégia de sobrevivência,
Em silêncio decidimos ficar.
Hoje nos vem a força,
De nosso direito reclamar.
Assegurando aos tanu tyura,
A herança do conhecimento 
milenar

Mesmo vivendo na cidade,
Nos unimos por um único ideal,
Na busca pelo direito,
De ter o nosso território ancestral.

O que fazer com homem na vida
Que fere, que mata,
Que faz o que quer?

PREDADORES GLOBAIS: A PREDADORES GLOBAIS: A 
SOCIEDADE MUNDIAL ESTRU-SOCIEDADE MUNDIAL ESTRU-
TURADA COMO UMA CADEIA TURADA COMO UMA CADEIA 

ALIMENTARALIMENTAR
JÚLIA GOMES ZUIN

INTRODUÇÃO 

         
           O poema acima foi 

escrito pela poeta e geógrafa bra-
sileira Márcia Wayna Kambeba, 
indigena provinda de Cambeba. 
Wayna nasceu na aldeia Ticuna no 
Estado de Amazonas, e se mudou 
para São Paulo (capital) aos 8 anos 
de idade com sua família. A poeta 
se graduou em geografia na Uni-
versidade Federal do Amazonas e, 
atualmente, pesquisa o território e 
a identidade do seu povo. Por meio 
da poesia, Márcia evidencia ques-
tões socioambientais presentes no 
poema “Território ancestral” e suas 
problemáticas, tal como a luta cons-
tante dos indígenas contra a desa-
propriação de suas terras. Segundo 

o parágrafo 6 do artigo 231 da 
constituição federal de 1988, “São 
reconhecidos aos índios sua orga-
nização social, costumes, línguas, 
crenças e tradições, e os direitos 
originários sobre as terras que tra-
dicionalmente ocupam, competindo 
à União demarcá-las, proteger e 
fazer respeitar todos os seus bens.” 
E, continuando, “São nulos e extin-
tos, não produzindo efeitos jurídi-
cos, os atos que tenham por objeto 
a ocupação, o domínio e a posse das 
terras a que se refere este artigo, ou 
a exploração das riquezas naturais 
do solo, dos rios e dos lagos nelas 
existentes...]”. 

          Atualmente no Bra-
sil é rara a situação em que uma 
condição realmente se encaixa ao 
que é proclamado na constituição, 
e no caso do artigo de proteção aos 
indígenas, não é diferente. Desde 

o “descobrimento do Brasil” pelos 
portugueses até os dias de hoje, 
os indígenas são tratados como 
um povo inferior por aqueles que 
possuem uma visão eurocêntrica 
devido ao passado colonial. Esta 
desvalorização é revitalizada no 
capitalismo globalizado. Em um 
sistema como este em que o lucro 
vale mais que a vida, terras indíge-
nas são desapropriadas, culturas são 
apagadas e pessoas são mortas, uma 
vez que suas terras são ocupadas 
por empresas (principalmente agro-
negócios) que geram lucro, e teori-
camente, movimentam a economia 
nacional e internacional, suposta-
mente trazendo uma melhoria ao 
país e ao mundo. Entretanto, ouso 
pontuar que esse pensamento não 
passa de uma ilusão. No mundo, 
todos os habitantes foram afetados 
de alguma maneira pela globaliza-
ção. Os indígenas, por exemplo, 
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estão correndo cada vez mais risco 
de morte, e os grandes produtores 
do agronegócio apenas trabalham 
por causa de uma demanda de paí-
ses desenvolvidos, os ganhadores 
globais. Nessa situação, fica fácil 
interpretar quem são os perdedores 
globais. 

         
A GLOBALIZAÇÃO E 

SUAS PERIPÉCIAS
 
           A globalização é um 

processo de expansão econômica, 
política e social com sua origem nas 
grandes navegações no século XVI. 
Antes havia um mundo heteroge-
neizado, ou seja, um mundo onde 
a maioria dos países não tinham 
fácil contato ou nenhum contato 
uns com os outros. Agora, o cená-
rio mudou. A globalização agiu para 
que o mundo fosse homogeneizado, 
e assim é. Devido ao processo de 
expansão dos países, a difusão de 
novas tecnologias, principalmente 
na área de comunicação ganhou 
espaço, de certa maneira unifi-
cando continentes. Claro que esse 
processo desenvolveu incontáveis 
consequências como, por exemplo, 
em um âmbito social, a apropriação 

da cultura pela esfera do consumo, 
e em um âmbito econômico (que 
reflete diretamente no social) a glo-
balização colaborou ainda mais com 
a exploração de países subdesenvol-
vidos por países desenvolvidos.

          Países de primeiro 
mundo como a Alemanha e os Esta-
dos Unidos controlam diretamente 
e se apropriam de países de terceiro 
mundo, como o Brasil. De acordo 
com o texto “Perdedores globais” 
especial para a Folha de São Paulo 
de Robert Kurz,“ Segundo decla-
rações da empresa de consultoria 
McKinsey, cerca de 5% do capital 
“alemão” está globalizado, número 
que deverá atingir em breve os 
25 ou 30%.” Além disso, Kurtz 
afirma:  “A direção da empresa 
alemã Siemens, por exemplo, reu-
niu-se recentemente em Cingapura 
e decidiu que sua mais nova gera-
ção de chips não será produzida, 
como estava previsto, na cidade de 
Dresden (antiga Alemanha Orien-
tal), mas sim na Escócia.” O pen-
samento de Kutz evidencia o poder 
dos países desenvolvidos sobre paí-
ses subdesenvolvidos por meio de 
uma demanda industrial dos pró-
prios países de primeiro mundo. 
Por exemplo, o Brasil possui mais 

de 200 milhões de habitantes. Em 
média, segundo uma pesquisa feita 
em dezembro de 2020 pela  Rede 
Penssan, mais de 116 milhões de 
pessoas estão em situação de inse-
gurança alimentar ou passando 
fome no país. A produção de ali-
mentos é suficiente para resolver a 
fome no Brasil, devido à produção 
nacional de alimentos provindas 
especialmente do agronegócio. A 
questão é: se produzimos tanto, 
para onde vão esses alimentos, se 
não para a boca dos famintos?  

Há consumo nacional, claro, 
e não podemos ignorar que um dos 
fatores para que haja famintos, é o 
não acesso aos alimentos por causa 
do seu custo. Entretanto, a maior 
parte da produção alimentícia do 
país é exportada para fora dele, e o 
lucro das vendas e exportações fica 
concentrado nas mãos de poucos.

           O Brasil recebeu o 
título de “quarto país que mais 
produz alimentos” e ironicamente 
é um país onde, atualmente, mui-
tos morrem de fome. Esse fato não 
é uma coincidência, ele ocorre por 

causa da exploração dos países 
desenvolvidos sob o Brasil, como 
explicado anteriormente. A função 
do Brasil no mercado internacio-
nal é a produção e exportação de 
alimentos  para benefício de países 
de primeiro mundo. Dessa forma, a 
globalização cria uma demanda por 
desindustrialização do capitalismo 
de periferia no país. Como o Brasil 
praticamente só tem essa função, o 
país vai ficando para trás em rela-
ção à industrialização de outros paí-
ses, colaborando diretamente com 
o aumento da desigualdade social 
nacional e internacional. 

CONCLUSÃO

          Em conclusão, como 
mencionado anteriormente, absolu-
tamente todos são afetados pela glo-
balização, mas claro que de manei-
ras diferentes. Por pertencermos a 
um país que desde que foi desco-
berto pelos europeus é explorado, 
as consequências dessa exploração 
são graves e perpetuam até hoje. É 
ilusório acreditar que o agronegócio 
oferece benefícios ao país como um 
todo nessa situação, aliás, consigo 
enxergar principalmente malefícios. 
O agronegócio não é para todos os 
brasileiros, e é principalmente para 

os países de primeiro mundo. Ape-
nas uma pequena parcela da popu-
lação brasileira se beneficia com o 
lucro, de modo que a desigualdade 
socioeconômica cresce devido a 
essa situação. O agronegócio mata a 
fauna e a flora. O agronegócio causa 
medo na população indigena pois 
eles sabem que suas terras podem 
ser apropriadas, e eles dizimados. 
Novamente fazendo uma alusão ao 
texto de Kurz, “O mercado mundial 
devassou as entranhas da economia 
nacional e sua língua alcançou, por 
assim dizer, a última das aldeias nos 
confins do mundo.”           
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 Resumo:
Este artigo aborda, de forma 

sucinta, a relação entre artes e edu-
cação social nos espaços e territó-
rios que a classe trabalhadora tem 
construído ou modificado, em São 
Paulo, para o atendimento das suas 
demandas culturais. A partir de 
práticas poéticas e literárias auto-
rais, verifica-se o surgimento de 
novos espaços que expandem-se e 
conectam-se, estruturando um reti-
culado social urbano importante, 
no qual circulam informações que 
estão, com erros e acertos, modi-
ficando a sociedade, a cultura e a 
política por meio de um processo 
de educação social autônoma, com-
partilhada e fundamentada nas his-
tórias, nas tradições e na realidade 
das periferias.

Palavras-Chave: Educação, 
Arte, Poesia, Periferia

 Abstract:
 This article briefly discusses 

the relationship between arts and 
social education, based on the use 
of spaces and territories that the 
working class has recently built 
or modified in São Paulo, specifi-
cally. From the use of these spaces, 
there is the construction of new 
territories that expand and con-
nect, structuring a powerful urban 
network, where informations that 
are, with errors and correctness, 
changing society, culture and poli-
tics by through a process of auto-
nomous, shared, social education 
based on the histories, traditions 
and true of the Brazilian people.

 Key words: Education, Art, 
Poetry, Periphery

 Resumen: 
 Este artículo aborda, de 

forma sucinta, la relación entre 
artes y educación social a partir del 
uso de los espacios y territorios que 
la clase trabajadora ha construido o 
modificado recientemente, en São 
Paulo, específicamente. A partir 
del uso de esos espacios, ocurre 
la construcción de nuevos territo-
rios que se expanden y se conec-
tan, estructurando un reticulado 
urbano poderoso, donde circulan 
las informaciones que están, con 
errores y aciertos, modificando la 
sociedad, la cultura y la política 
por medio de un proceso de educa-
ción social autónoma, compartida, 
fundamentada en las historias, en 
las tradiciones y en la verdad del 
pueblo brasileño habitante de las 
periferias.

 Palabras clave: Educación, 
Arte, Poesía, Periferia

EDUCAÇÃO SOCIAL E PRÁTICAS EDUCAÇÃO SOCIAL E PRÁTICAS 
ARTÍSTICAS POPULARES EM ARTÍSTICAS POPULARES EM 

SÃO PAULOSÃO PAULO
SANDRO JOSÉ CAJÉ DA PAIXÃO1

Introdução

Noite de segunda-feira, 26 de 
junho de 2017. Como nas segundas 
antecedentes e todas as posteriores 
antes da chegada da pandemia, 
aproximadamente uma centena de 
jovens está reunida diante do Mos-
teiro de São Bento, em São Paulo. 
Formam uma roda, no centro da 
qual duas mulheres jovens improvi-
sam versos sobre uma base rítmica 
que vem de um pequeno aparelho 
de som2. Trata-se da “Domina-
ção, a Batalha”, uma competição 
entre MCs, rappers e poetas, mas 
também aberta a pessoas que não 
se designam sob essas denomina-
ções. Esta batalha diferencia-se de 
outras que ocorrem em São Paulo 
por ser exclusiva para mulheres e 
por ser temática. A cada rodada 
é proposto um novo tema para o 
“combate” entre as duas competido-
ras. Cada combate tem três rounds, 
com várias desafiantes apresentan-
do-se no decorrer da noite. A que 

conseguir a melhor aprovação do 
público por duas vezes torna-se 
vencedora do combate, ganhando 
o direito de prosseguir numa com-
petição que se estenderá por diver-
sas semanas, em que desafiará e será 
desafiada, sendo cada combate eli-
minatório, conforme as regras pró-
prias da batalha.

O local onde acontece esse 
encontro tem importância histórica 
e cultural. Ainda vibram no ar os 
ecos do trompete de Dizzy Gillespie, 
desde 10 de setembro de 1978, e os 
gritos do público nas batalhas dos 
B-Boys dos anos 90. No Largo de 
São Bento passeiam solenes, ainda, 
os fantasmas de Amador Bueno3  e 
alguns dos seus descendentes, como 
Barbara Eliodora⁴  e Carlos Drum-
mond de Andrade. Hoje, nas noites 
de segunda-feira, a poesia encon-
tra a melhor política: as mulheres 
ocupam a praça para versejar sobre 
suas experiências, seus sentimen-
tos, suas percepções, suas vidas; e 
de como são afetadas pelo racismo, 

pelo machismo, pela violência, 
pelas condições adversas que uma 
sociedade acostumada às barbá-
ries lhes impõe. Elas não falam só 
de si; falam do tempo, da cultura, 
do mundo; o universo condensado 
em versos. Falam no singular e no 
plural. Reportam, narram e dão tes-
temunho, para os presentes e para 
os futuros, das adversidades, dos 
conflitos, do encadeamento de pro-
cessos do passado que resultam na 
atualidade das dores e das belezas 
de ser e estar no mundo. 

O evento é uma experiên-
cia ao mesmo tempo chocante e 
tocante para o tipo humano que a 
maioria dessas moças define como 
macho urbano opressor: a narrativa 
ritmada e rimada da sua descons-
trução é, em suma, uma forma de 
Educação Social. É uma pedagogia. 
Pais, esposos, namorados, irmãos, 
homens, correi para o Largo de São 
Bento e aprendei a entrar pela porta 
correta no século XXI! 

Não tem erro, nem volta: essas 
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moças são um farol valioso no mar 
que pensávamos navegar mas que, 
quando alcançamos a luz, descobri-
mos que estivemos à deriva. Elas 
são as filhas de Dandara, Aqualtune, 
Luiza Mahín, Aimé Césaire, Frantz 
Fanon, Augusto Boal, Stuart Hall, 
Milton Santos, Kabengele Munanga 
e tantos outros e tantas outras. São 
as filhas de Zumbi, sinalizando 
para os vivos as correções de rota 
e prumo necessárias para a trajetó-
ria da nossa humanidade no século 
XXI.

Nos últimos anos acompa-
nhamos o espalhamento de prá-
ticas artísticas, e literárias em São 
Paulo que, entre outras demandas, 
sinalizam para a necessidade de 
uma avaliação crítica das formas 
como cultura e educação têm sido 
pensadas, cultivadas, praticadas e 
geridas pelas instâncias do poder 
público e pela sociedade. O descom-
passo entre o que propõem os ges-
tores públicos e o que demandam 
os estudantes e toda a sociedade 
tornou-se demasiado evidente, a 
partir das manifestações dos estu-
dantes secundaristas, que em São 
Paulo organizaram-se e protesta-
ram em 2016⁵. Os gestores públi-
cos, os intelectuais e mesmo parcela 
imensa dos educadores ainda não 

compreendem que há um movi-
mento extremamente potente que 
já reconfigura as relações sociais, 
políticas, culturais e educacionais 
nos centros urbanos do Brasil. Os 
saraus, as batalhas, os slams e outras 
formas de expressão urbanas con-
temporâneas, reconfiguram a nossa 
cultura e o nosso cotidiano. Um dos 
primeiros indícios da sua impor-
tância, no meu entendimento, é a 
redefinição dos espaços onde ocor-
rem. A partir do uso desses espaços, 
ocorre a construção de novos ter-
ritórios que expandem-se e conec-
tam-se, estruturando um reticulado 
urbano poderoso, onde circulam as 
informações que estão, com erros e 
acertos, modificando a sociedade, a 
cultura e a política por meio de um 
processo de educação social autô-
noma, compartilhada, fundamen-
tada nas histórias e nas tradições do 
povo brasileiro.

A relação entre artes e edu-
cação social a partir do uso dos 
espaços e territórios que a classe 
trabalhadora tem construído ou 
modificado recentemente, em São 
Paulo, especificamente, impõe uma 
dificuldade inicial: é o fato de que 
pouca literatura a respeito tem sido 
produzida, embora haja pesquisas 
em andamento e grande fartura 

de documentos produzidos pelos 
organizadores e pelos participantes 
dessas práticas. São abundantes os 
registros em vídeo, encontrando-se 
boa parte publicada em páginas de 
internet. No futuro, pesquisadores 
que mergulhem nesses conteúdos 
poderão ajudar a compor um pano-
rama mais amplo e aprofundado do 
que aqui apresentamos. No entanto, 
esperamos que os pesquisadores 
que façam esse trabalho tenham a 
experiência do convívio. Há pes-
soas que participam desses eventos 
com excepcional competência para 
essa missão. A academia deve abrir 
as suas portas para essas pessoas. 
Algumas não têm graduação, nem 
dinheiro para se sustentar durante 
uma graduação. 

A maior parte das informa-
ções a respeito deste tema é publi-
cada pelas pessoas que frequentam 
o circuito dessas práticas, sendo 
ainda raros os TCCs, dissertações 
e teses sobre o assunto. Mais abun-
dantes, no entanto, são os registros 
audiovisuais e fotografias publica-
das com breves relatos nas redes 
sociais. Aqui, nossa proposta é 
apresentar uma parte das informa-
ções que temos coletado e regis-
trado nas pesquisas de campo e na 
experiência direta, interagindo, ou 

simplesmente observando os atos, 
os fatos, ocorrências e suas decor-
rências. É consequência do desen-
volvimento de parte de um capítulo 
que discorre, mais amplamente, a 
respeito das relações entre arte e 
educação, na tese que defendi na 
Pós-Graduação em Estética e His-
tória da Arte, da Universidade de 
São Paulo, com bolsa da CAPES, 
em 2018. Abordaremos, portanto, 
as conjunções entre Arte e Educa-
ção Social que irromperam recente-
mente em territórios que se conso-
lidaram em alguns bares, em praças 
e em ocupações, situados tanto em 
bairros centrais quanto nas peri-
ferias de São Paulo. Por ser um 
assunto de extrema complexidade 
que abrange uma grande quanti-
dade de experiências, privilegia-
remos neste artigo uma exposição 
focada em poucos exemplos. Sem 
embargo, são casos de pioneirismo, 
que acreditamos serem suficiente-
mente representativos para cumprir 
uma função indicial e inicial, ainda 
que estejamos cientes de tratar-se de 
um pequeno recorte em um pano-
rama maior.

Optaremos, neste artigo, por 
uma construção narrativa estrutu-
rada a partir dos tipos de territó-
rios nos quais as novas dinâmicas 

entre arte e pedagogia social estão 
ocorrendo, por entendermos que 
possamos, assim, simplificar a 
compreensão do panorama geral. 
Na tese, para melhor detalhar a 
exposição dos fenômenos envolvi-
dos na construção dessa estrutura 
reticular que conecta arte e educa-
ção social autônoma nos diversos 
espaços e territórios, optamos por 
uma narrativa estruturada em linha 
de tempo, mais adequada para evi-
denciar os movimentos de expansão 
e adensamento deste reticulado que 
se forma com saúde e potência, em 
São Paulo e, imaginamos, em outras 
localidades no Brasil.

Os bares como berçários das 
artes nas periferias⁶

Em junho de 2012, a prefei-
tura de São Paulo, sob a gestão de 
Gilberto Kassab, fechou o Bar do 
Binho, comércio situado no bairro 
do Campo Limpo. Sem conseguir as 
licenças do poder público para fun-
cionamento, o bar acumulou uma 
coleção de multas, o que levou o 
poeta Robinson de Oliveira Padial, 
o Binho, a encerrar as atividades 
comerciais, literárias e artísticas no 
bar que, desde 1993 como Noite 
da Vela e, a partir de 2004 como 

Sarau do Binho, reuniam poetas, 
escritores, estudantes, professo-
res, moradores do bairro e, com a 
fama crescente do sarau, convida-
dos e visitantes de diversos locais 
da região metropolitana. Além da 
literatura, o bar abria espaço para 
outras formas de produção estética, 
como a música, as artes plásticas e o 
teatro. Mas seus saraus não se resu-
miam às expressões relacionadas às 
artes: o microfone sempre esteve à 
disposição de todos os presentes, 
ato libertário que permite uma rup-
tura radical em relação aos modos 
tradicionais de reunião ou exposi-
ção artística: dar voz a todos é um 
ato político com imenso poder de 
transformação. O Bar do Binho, 
durante os 19 anos em que promo-
veu o sarau, estimulou imensamente 
tanto o surgimento de uma nova 
geração de artistas naquele canto da 
cidade, como o encontro, por meio 
de participação efetiva, de gerações 
de artistas e cidadãos que habitavam 
o mesmo bairro, mas que estavam 
separados pelos hábitos. Também 
serviu de laboratório e modelo para 
outras experiências que dão sequên-
cia à promoção de uma verdadeira 
revolução cultural em São Paulo.

O Bar do Santista, em Piri-
tuba, é sede do Coletivo Sarau Elo 
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da Corrente, fundado em 2007 e 
comandado por Raquel Almeida e 
Michel Yakini. Dois anos antes do 
fechamento do Bar do Binho, o Bar 
do Santista, um autêntico boteco, 
passou pelo mesmo drama da ame-
aça de fechamento. No dia 30 de 
novembro de 2010 sua porta estava 
lacrada por um ofício de interdição 
da prefeitura, na gestão de Gilberto 
Kassab.

“O bar foi fechado por 
falta de licença de funciona-
mento. O Fiscal que veio até 
aqui é um plantonista, ou 
seja, não pertence ao escalo-
namento diario da area. Cha-
ma-se Edson Carvalho.

Detalhe:  98% dos 
comércios da região não pos-
suem tal alvará de funciona-
mento, sendo que as demais 
do bar do Santista documen-
tações estão ok.

Outro detalhe: A Pre-
feitura de São Paulo, mesma 
instituição que fechou o bar 
do Santista, por meio da sub 
de Pirituba, financia um edital 
público da Secretaria Muni-
cipal de Cultura (VAI-2010) 
nesse espaço, pelas atividades 
do Sarau Elo da Corrente.

Nós estamos iniciando 
um Requerimento de Licença 
Eletrônica, que pode depende 
de liberação de senha no setor 
do Anhangabaú e depois abrir 
um protocolo na praça de 
atendimento

Tramite que é demo-
rado.”⁷  (Michel Yakini, fun-
dador e gestor do Sarau Elo 
da Corrente)

No dia 13 de julho de 2017 o 
coletivo celebrou, no mesmo Bar do 
Santista, os dez anos do sarau que 
privilegia as expressões das culturas 
afro-brasileiras e nordestinas. Além 
do sarau, o coletivo oferece também 
cursos e abriga uma biblioteca, 
aberta para toda a comunidade. A 
luta, com o apoio da comunidade 
formada em torno do sarau, con-
seguiu reverter a situação e manter 
suas portas abertas.

Entre os diversos aspectos 
positivos que decorrem das ativida-
des realizadas em função do sarau, 
como contribuição para a comuni-
dade local, Michel Yakini destaca 
uma relação com a educação:

“... é pra gente se reunir 
e realizar as nossas forma-
ções, porque a gente acredita 

que não só estamos lidando 
com arte na periferia, que a 
gente está lidando com a cria-
tividade, com a emoção, com 
os elementos que a arte pode 
proporcionar, mas a gente lida 
também com a educação, né? 
A maioria das pessoas que 
participam do sarau traba-
lham ou estão envolvidas com 
educação. E por isso, então, a 
gente percebe a necessidade 
de trocar entre nós e também 
com pessoas que estão estu-
dando temas e várias fontes 
de conhecimento que a gente 
se interessa, pra também rea-
lizar espaço de formação e 
expandir um pouco mais as 
nossas idéias e trocar, trocar 
com outras pessoas.“⁸ 

O Bar do Zé Batidão, no Jar-
dim Guarujá, abriga, desde 2003, 
o renomado Sarau da Cooperifa, 
movimento cultural fundado em 
2001. Seus fundadores, os poetas 
Sergio Vaz e Marco Pezão, também 
são figuras importantes envolvidas 
na fundação e história do Sarau 
do Binho. Sendo um lugar amplo, 
consegue reunir até mais de tre-
zentas pessoas em uma noite de 
sarau. O Sarau da Cooperifa é, 

provavelmente, o sarau de bar mais 
importante em São Paulo. Após 
a saída de Marco Pezão, que hoje 
dedica-se ao sarau “A Plenos Pul-
mões”, Sergio Vaz cuida da Coo-
perifa como de uma árvore que 
continua crescendo e espalhando 
sementes que brotam em outros 
bairros da metrópole conurbada. 
O modelo de organização estabele-
cido por Sérgio Vaz é uma tecnolo-
gia que é transferida gratuitamente 
para outros saraus que vão surgindo 
em São Paulo e em outros estados 
do Brasil. Além do sarau, que ocorre 
às quartas-feiras, o bar promove a 
exibição de obras audiovisuais, em 
dia diverso.

Esses bares são importantes 
porque são referências para come-
çarmos a refletir melhor a respeito 
das relações entre arte, cultura, 
educação e sociedade no contexto 
da vida experimentada não apenas 
nas periferias de São Paulo, mas no 
Brasil como um todo e nas parti-
cularidades dos seus diversos terri-
tórios e lugares. A existência desses 
espaços resulta das demandas dos 
moradores, em face da inexistência, 
da indisponibilidade ou da inade-
quação dos espaços oferecidos pelo 
poder públicos nos territórios afas-
tados do Centro. 

Podemos dizer, sem dúvida, 
que nesses locais torna-se evidente 
uma crise entre duas perspectivas 
culturais e políticas que não se 
equacionam: de um lado a tradi-
ção de um modo de percepção do 
mundo que se considera superior 
nas galerias de arte, nos museus 
e nas escolas que sustentam um 
modelo hegemônico e ultrapas-
sado de cultura; de outro lado, as 
tradições longamente abafadas de 
uma classe oprimida sob as violên-
cias cotidianas, impostas pela outra 
classe que pretende definir e regu-
lar o que a população  faz, pode e 
é. Simplificando: de um lado uma 
tradição fria de saberes mortos cris-
talizados e reproduzidos; do outro 
lado, a tradição quente de saberes 
florescentes que buscam nas suas 
origens a conexão com o presente. 

Tomando por referência um 
conceito de Boaventura de Souza 
Santos⁹ , notamos nítida a linha 
abissal entre o sistema de galerias-
-museus-escolas da classe média e 
os botecos do Campo Limpo, Piri-
tuba, Capão Redondo, Itaquera, 
Cidade Tiradentes, Itaim Paulista e 
Vila Brasilândia. Não é por desprezo 
pelos mortos, mas é tempo de abra-
çar os vivos. Essa linha abissal, em 
verdade, define algo maior do que 

uma relação de poder econômico: 
seguindo um pensamento base-
ado no conceito de cronos e kairos, 
podemos supor que um dos lados 
da linha cultua o passado, enquanto 
o outro busca a construção de novas 
oportunidades. De um lado da linha 
notamos o apego a mitologias que 
Fanon, Sartre e Deleuze compreen-
deram muito bem sua influência na 
construção e permanência de uma 
cultura de confinamento e opres-
são10 . Do outro, há a experiência 
de um tempo sincronicamente pré 
e pós-mitológico, com suas práticas 
vivas que não se fundamentam mais 
em representação, mas em apresen-
tação. Os saraus não são produtores 
de espectadores, mas de atores em 
estado vivo de interação, plenos 
de agência. Não produzem corpos 
frios para exposição; produzem 
espaços quentes para experiências 
relacionais estéticas e espirituais 
que aperfeiçoam os modos de viver 
o cotidiano. Experiências que con-
formam-se em outra chave de com-
preensão das dinâmicas sociais, a do 
conhecimento empírico dos territó-
rios e seus habitantes:

“Tirar o jovem da vio-
lência, através da literatura, 
da poesia, esse não é o nosso 
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trabalho, até porque a gente 
não conhece esse tipo de 
pedagogia. O que a gente quer 
é que esses jovens tenham o 
conhecimento da literatura, 
da arte, da cultura. Assim 
formar o seu caráter cidadão. 
Isso é muito mais importante. 
E, como a gente disse, a gente 
não tem essa pedagogia, não 
é contratado pelo estado pra 
fazer isso, não tem essa expe-
riência. O que a gente faz é 
por amor à comunidade. A 
gente cresceu aqui, vive aqui... 
E a gente não quer acordar 
de manhã e dizer hoje vamos 
resgatar vidas. Não é isso. A 
gente faz literatura, cidadania, 
até porque o nosso projeto 
tem a ver com pensamento. 
Não é assistência social, é o 
pensamento. O jovem entra 
aqui, aprende a ler, escreve e 
depois faz o que ele quiser da 
vida dele.” 11

Praças e calçadas como palcos 
ou “campos de batalhas”

A cena descrita na introdução 
deste artigo descreve uma batalha 
poética em que são desenvolvidos 
temas como racismo, machismo, 

misoginia, violência policial, cor-
rupção, genocídio da juventude 
negra, luta por moradia, direitos 
dos usuários de drogas da Cra-
colândia, a incompetência dos ges-
tores públicos eleitos pela popula-
ção, a situação dos imigrantes etc. 
A voz do cidadão, participante do 
circuito cultural dinâmico e autô-
nomo que busca estruturar-se na 
cidade, embora não seja amplificada 
pelos veículos de comunicação de 
massa, encontra nos seus semelhan-
tes ouvidos sensíveis de um público 
disposto a refletir a respeito da sua 
mensagem, do seu pensamento. 
Quando essas mensagens são com-
preendidas e dignas de serem aco-
lhidas, passam por um processo de 
difusão complexo, que mesclam o 
tradicional boca-a-boca, a potên-
cia massiva das redes sociais e, atu-
almente, penetram no ambiente 
acadêmico por meio dos estudos e 
pesquisas de graduação e pós-gra-
duação e, também, pela presença de 
alunos oriundos das periferias nas 
instituições universitárias. Esses 
alunos, que encontramos recor-
rentemente nos saraus dos bares, 
também frequentam o circuito que 
se estabelece nas praças e calçadas 
de São Paulo.

Não é nas praças, no entanto, 

que tiveram origem os slams de São 
Paulo. Slams são competições de 
poesias que se diferenciam das bata-
lhas pelo fato de não ter nenhum 
instrumento ou equipamento musi-
cal acompanhando a apresentação 
dos poetas. O competidor só pode 
contar com sua voz e seu corpo para 
recitar seus poemas, sendo avaliado 
por cinco juízes. Nas regras utiliza-
das em Chicago, desde a década de 
1980, na contagem dos pontos são 
excluídas a pior e a melhor nota, 
sendo 30 a pontuação máxima 
para um competidor, uma vez que 
as notas vão de zero a dez.

A Zona Autônoma da Palavra 
(ZAP) é apontada como a origem 
dos Slams que hoje tomam as praças 
de São Paulo, como o Slam da Gui-
lhermina e o Slam da Resistência. 
Nascido no ano 2000, a partir das 
experiências, projetos e propostas 
do Núcleo Bartolomeu de Depoi-
mentos12, um coletivo que opera a 
linguagem teatral no contexto das 
culturas surgidas do movimento 
Hip Hop, a ZAP é, mais do que uma 
competição, um espaço de encon-
tro, confraternização e publicação 
da produção de muitos poetas que 
transitam ou vivem em São Paulo. O 
coletivo não tem sede própria e rea-
liza as suas atividades em parceria 

com instituições que disponibilizam 
espaços e equipamentos para a rea-
lização da ZAP.

O Slam da Guilhermina teve 
sua primeira edição em fevereiro de 
2012. Desde então, à luz de lampi-
ões, ocorre toda última sexta-feira 
do mês, em uma pequena praça da 
Rua Astorga, ao lado da estação de 
metrô da Vila Guilhermina, Zona 
Leste de São Paulo. Antes da pan-
demia reunia centenas de jovens 
de todas as idades, ganhando mais 
importância e público à medida que 
o tempo passa. 

O Slam da Resistência, que 
tem como local de referência a 
Praça Roosevelt, no centro da 
cidade, surgiu em 2014 e também 
reunia público numeroso a cada 
edição, nas primeiras segundas-
-feiras de cada mês. Nas edições 
de março e maio de 2017, o Slam 
da Resistência começou a sofrer os 
efeitos da gestão do então prefeito 
João Dória. Em uma praça onde há 
grande movimentação de skatistas, 
ciclistas, músicos, atores e pessoas 
que se reúnem para conversar, 
beber, confraternizar, a Guarda 
Civil Metropolitana decidiu que a 
Lei do Psiu13  deve ser cumprida 
com rigor. “Calem-se os poetas!”

Além da óbvia contribuição, 

destes e de outros slams, para a reto-
mada da poesia e da literatura na 
formação cultural e no cotidiano 
das novas gerações, agora sob a 
perspectiva das classes populares e 
não mais sob o domínio das clas-
ses mais favorecidas, estas práticas 
poéticas reforçam a importância de 
uma forma de pedagogia que tem 
sido negligenciada pela academia e 
pelo poder público: são os jovens, 
especialmente os mais pobres, que 
nos ensinam a rehumanizar os 
espaços públicos que tornaram-se 
ou foram destinados - desde a sua 
concepção - para cumprir o des-
tino próprio dos “não-lugares” ou 
dos lugares êmicos.14 Em oposi-
ção à intenção da arquitetura e do 
urbanismo devotada ao neolibera-
lismo, produtora do desconforto 
programado, estes jovens estão 
convertendo esses territórios um 
pouco em “lugares antropológicos”, 
como os define Marcel Mauss, e um 
pouco como “lugares antropofági-
cos”, como os define Claude Lévy-
-Strauss. Mas os jovens vão muito 
além das expectativas dos antropó-
logos franceses.

Tanto Lévy-Strauss quanto 
Mauss usam estes termos e con-
ceitos aplicando-os a comuni-
dades com forte percepção de 

pertencimento a um lugar, algo que 
está absolutamente descartado na 
relação – ou ausência dela – utili-
zada por Augé15  para explicar como 
identidade, pertencimento e histori-
cidade são afetadas pelos modos de 
vida propostos para a pós-moderni-
dade e para a super-modernidade. 
Os jovens não teorizam nada disso. 
Eles vivem. Aprendem e ensinam 
fenomenologicamente, cognitiva-
mente e afetivamente.

A conversão de lugares áridos 
em lugares humanizados é uma tec-
nologia que os jovens de São Paulo 
vêm ensinando desde a época em 
que a Polícia Militar os perseguia 
e os agredia por causa dos seus 
skates, na década de 1980. Tenho 
a impressão de que o esvaziamento 
das praças de São Paulo é resultado 
de políticas de segurança pública 
que foram implantadas desde a 
época do Coronel Erasmo Dias, 
cuja triste memória perdura ainda, 
especialmente nas abordagens poli-
ciais nesses lugares públicos que 
terminam com o conselho de que 
nos afastemos do local “por ser peri-
goso”. Se os pais dos novos poetas 
são das gerações que deixaram suas 
raízes em outros cantos do Brasil e 
do planeta, por força das migrações 
e imigrações forçadas, os jovens 
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sabem que suas raízes são rizomas 
dinâmicos nos fluxos da metró-
pole; mas elas não estão fincadas, 
elas se movem conforme a sua von-
tade determinar. Ao contrário das 
gerações anteriores que sangravam 
nas ruas por conta da violência dos 
bairrismos, essas novas gerações 
sabem conviver com sabedoria, dão 
exemplo aos pais. O jovem da Bra-
silândia é recebido com alegria em 
Guaianazes, o do Itaim Paulista tem 
pouso e alimento no Campo Limpo, 
o de Parelheiros não vai dormir ao 
relento se perder o trem em Manoel 
Feio. Compreendem perfeitamente 
o que significa a palavra “afeto” e o 
praticam. Respeitam-se.

É toda uma riqueza que se 
desvela nos saraus e nos slams que 
recuperam as praças e lugares públi-
cos para a convivência dos cidadãos. 
A excelente literatura que surge da 
potência desses movimentos está 
alicerçada por uma ética, por uma 
consistência política e por uma 
consciência histórica que se cons-
trói muito além das salas de aula das 
escolas públicas - e até mesmo das 
particulares de São Paulo. A quali-
dade intelectual dos frequentadores 
de saraus e slams é facilmente veri-
ficável nos vídeos que publicam na 
internet.

Uma outra lição que nos 
dão é a sua independência - des-
prezo, até - em relação aos meios 
de comunicação de massa. São 
capazes de projetar suas vozes uti-
lizando as tecnologias mais recen-
tes, hardwares, softwares e meios de 
transmissão, tanto como forma de 
expandir a abrangência e o alcance 
das informações a respeito da sua 
produção, quanto como forma de 
preservar a memória das suas rea-
lizações. Muitos poetas e artistas 
das gerações anteriores tiveram 
suas obras e suas carreiras dificul-
tadas pela impossibilidade de acesso 
aos meios e modos de publicação. 
Os novos poetas e artistas têm os 
recursos e meios necessários para 
autopublicação.

Esses movimentos artísti-
cos têm um potencial educacional 
imenso para a construção de uma 
sociedade melhor ajustada ao século 
XXI, no Brasil. Ombro a ombro, os 
fantasmas sorridentes de Itamar 
Assumpção e Plínio Marcos desli-
zam em seus skates sem rodas entre 
a Radial Leste e o elevado João Gou-
lart, entre a estação Guilhermina e 
a Praça Roosevelt.

Ocupar e resistir
A última modalidade de 

território que abordaremos nesse 
artigo diz respeito às ocupações 
culturais. Analisamos aqui, sucin-
tamente, duas ocupações: a Casa 
Amarela, Quilombo Afro-Guarany, 
situada na Rua da Consolação e a 
Ocupação Cultural Coragem, situ-
ada na Cohab II, em Itaquera.

A Ocupa Casa Amarela, como 
era conhecida desde 20 de fevereiro 
de 2014, passou a chamar-se Casa 
Amarela Quilombo Afroguarany, 
consolidando-se como um terri-
tório de práticas artísticas e políti-
cas que tem como início uma ação 
tática de ocupação semelhante às 
praticadas pelos movimentos de 
moradia dos trabalhadores sem-teto 
de São Paulo, ou pelo MST. Mais ou 
menos com as mesmas caracterís-
ticas da Ocupa Ouvidor 63, que 
está instalada em um prédio que 
foi ocupado no Primeiro de Maio 
também de 2014, a Casa Amarela 
é um híbrido de squat,16 residência 
artística17  e centro cultural gerido 
pelos próprios artistas que coabitam 
o espaço.

No decorrer dos anos a Casa 
Amarela Quilombo Afroguarany 
vem se modificando e ajustando-se 
a uma forma de organização que 
não contempla as expectativas de 
alguns artistas que participaram da 

sua ocupação e história inicial. Por 
outro lado, contempla uma outra 
parcela de artistas que vêem na 
organização sistemática do espaço 
uma experiência mais ajustada às 
suas demandas e propostas exposi-
tivas, produtivas e educativas. Nela 
foram desenvolvidos projetos de 
todos os tipos, de todas as lingua-
gens, com artistas intuitivos, com 
artistas acadêmicos, com artistas 
consagrados, com artistas desco-
nhecidos, com pessoas que não se 
consideram artistas, com ocupantes 
das ruas, com pessoas que deman-
dam atendimento psiquiátrico, 
com pretos, brancos, índios, ára-
bes, judeus, japoneses, brasileiros, 
imigrantes, refugiados, enfim, uma 
infinidade de experiências e gentes. 
A artista Wanessa Sabbath, é uma 
das principais responsáveis pela 
organização do território, após uma 
longa luta para definir um modelo 
de gestão que atenda às expectati-
vas de uma comunidade diversa, 
que luta internamente para conso-
lidar-se solidariamente e não por 
disputas de protagonismo. 

A Casa Amarela é, hoje, um 
espaço necessário e uma experiên-
cia indispensável para a compre-
ensão de uma realidade que por 
muito tempo esteve desconhecida. 

Sua existência revelou a potência 
expressiva que andava contingen-
ciada, oprimida, abafada e desco-
nectada em São Paulo. É um polo 
que congrega e difunde as artes mais 
radicais e mais autênticas produzi-
das no contexto contemporâneo 
no Brasil. É um referencial social 
importante – senão o mais impor-
tante – da possibilidade de coexis-
tência dinâmica e rica entre o centro 
e as periferias. É, ao mesmo tempo, 
uma embaixada da diversidade e o 
centro de uma unidade; diversidade 
de trajetórias, unidade de ação. É 
um quilombo-aldeia, como afir-
ma-se, afinal.

A Okupação Cultural Cora-
gem18  teve início em 27 de feve-
reiro de 2016, quando um grupo de 
artistas da Cohab II que há mais de 
dez anos promoviam eventos rela-
cionados ao Reggae, em Itaquera, 
resolveu quebrar o cadeado, entrar, 
limpar e tornar acolhedor um gal-
pão que esteve abandonado por 
15 anos. O espaço foi constituin-
do-se aos poucos, tornando-se ao 
mesmo tempo uma galeria de arte 
que abriga palestras, seminários, 
fórums, shows, festas, cursos, saraus 
promovidos pelos integrantes do 
coletivo que se organizou a partir 
da ocupação e pelos parceiros, que 

tanto são artistas e ativistas autôno-
mos quanto grupos, como o Fórum 
de Cultura da Zona Leste,19 por 
exemplo.

A primeira exposição de 
obras realizadas por artistas visuais 
ocorreu em outubro de 2016. Desde 
então, dezenas de exposições ocor-
reram, como a de obras do artista 
plástico Alex Hornest, mestre reno-
mado no circuito da arte de rua, 
nascido e criado na comunidade, 
também conhecido como Onesto.

A existência desse espaço no 
interior de uma comunidade rica de 
expressões, mas pessimamente aten-
dida pelo poder público, é quase um 
milagre. Ou, melhor, um milagre 
dentro de um milagre, porque desde 
uma perspectiva crítica é possível 
compreender os conjuntos habita-
cionais da Cohab, em São Paulo, 
como campos de concentração 
para trabalhadores de baixa renda. 
O urbanismo e a arquitetura reu-
niram nas periferias de São Paulo 
seus maiores esforços para conceber 
campos de concentração dissimu-
lados. É de uma rebeldia exemplar 
instalar dentro de um conjunto 
habitacional - como a Cohab II, 
Cidade Tiradentes etc - um espaço 
para artes, educação, ativismos, 
cidadania, direitos, convivência, 
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fundamentados no direito à fala e 
à escuta sem mediação, sem tutela, 
sem opressão.

Ocupações como Casa Ama-
rela e Okupação Cultural Cora-
gem, embora tenham suas caracte-
rísticas específicas, diferenciadas, 
cumprem missões simultâneas de 
altíssima complexidade com eficácia 
e simplicidade. São núcleos a par-
tir dos quais são formadas novas 
micro-comunidades, que atuam 
potentemente na reconstrução de 
comunidades maiores cuja trama 
esgarçou-se, ou mesmo na edifica-
ção de novas comunidades previs-
tas há mais de duas décadas, como 
as sociedades sem trabalho.20  São 
espaços educacionais autônomos 
nos quais novas pedagogias são for-
muladas e experimentadas de forma 
libertária. Estas experiências ainda 
estão em fase de gestação, mas já é 
possível afirmar de que trata-se de 
um caminho sem retorno. Elas aten-
dem as expectativas de um público 
crescente, que não tem mais o perfil 
de espectador; antes, apresenta-se 
pleno de agência, de cidadania.

Conclusão
As experiências abordadas 

neste artigo apontam para trans-
formações que estão em curso na 

nossa sociedade. Talvez haja ocor-
rências semelhantes em Recife, 
Porto Príncipe, Chicago, Barce-
lona, Teerã, Paris, Munique, Bue-
nos Aires, Londres, Lima, Tel Aviv, 
Cidade do México, Manágua etc. 
Em diversas cidades encontraremos 
slams, saraus e ocupações produ-
zindo novas formas de experimen-
tar a cultura e organizar a política 
de uma forma mais integrada à 
realidade cidadã. Em cada lugar 
talvez seja necessária a construção 
de pedagogias específicas e pró-
prias, para lidar com o social e suas 
demandas, em face da diversidade 
de contextos e culturas. 

Os movimentos recentes sob 
a rubrica “Occupy” deixaram, entre 
alguns dos seus legados, a compre-
ensão de que a mobilização popular 
pode ser consciente e potente o sufi-
ciente para modificar a realidade do 
mundo para melhor, se evitarmos os 
erros das “primaveras” que destruí-
ram sociedades árabes como a Líba, 
a Síria, o Iraque e o Afeganistão, por 
exemplo. Diferentemente do que 
testemunharam Ortega Y Gasset e 
Elias Cannetti há quase cem anos, 
não são movimentos de “massas” 
o que estamos testemunhando e 
participando; são movimentos de 
pessoas conscientes do esgotamento 

dos modelos de mundo e sociedade 
que a modernidade produziu. São 
cidadãos procurando corrigir o 
rumo de suas comunidades, libertá-
-las das inúmeras formas de opres-
são, única saída para que individu-
almente também libertem-se. Nós, 
trabalhadores, operários, proletá-
rios, camponeses, camelôs, pipo-
queiros, quando engajados nas lutas 
por direitos sociais, nunca somos 
massa, porque somos “minorias”, 
como descreveu Jean Baudrillard.21 

As massas são expressão da hege-
monia que permanece ativa como 
resistência do colonialismo contra a 
busca de autonomia das sociedades 
colonizadas. 

O legado do Hip Hop, que 
está prestes a completar meio século 
de existência, é imenso. Ele levou os 
jovens das classes trabalhadoras a 
apropriar-se de meios de produção 
artística e cultural que ainda estão 
em desenvolvimento, a desenvolver 
um senso crítico poderoso referen-
ciado na história social do Ocidente 
e dos locais onde vivem, a compre-
ender que são tratados como inimi-
gos de um Estado controlado por 
uma classe que Darcy Ribeiro qua-
lificava como infecunda, e muitas 
outras questões. No lugar da cultura 
para as massas, que os capitalistas 

brancos empurraram goela abaixo 
de gerações sucessivas mundo afora, 
o sistema cultural e social que é o 
Hip Hop trouxe uma pedagogia 
centrada na identidade que, a partir 
dela, torna-se mais nítida a percep-
ção de ser-e-estar-no-mundo. Nisso 
as contribuições de Frantz Fanon, 
Luther King, Malcolm X, Stephen 
Biko, Nelson Mandela e outros 
completam a obra de descoloniza-
ção, desconstrução e emancipação 
da gente que durante séculos foi tra-
tada como gado pelos humanistas 
europeus Se o espírito dos diversos 
“Occupies”, desde 2008, era uma 
consciência profunda – pra fora 
- das desigualdades e das assime-
trias que - retomando Boaventura 
de Souza Santos – se tornam visí-
veis a partir das linhas abissais que 
estabelecem quem está do lado dos 
que vivem do trabalho e quem está 
do lado dos que vivem dos impostos 
e da renda produzida nos cassinos 
das especulações, o espírito do Hip 
Hop é uma consciência “pra den-
tro”: pra dentro da comunidade, 
pra dentro da família, pra dentro 
de si. Três perspectivas sincrônicas 
e complexas, que formam unidade 
encarnada na “gente periférica” 
politizada.

A partir desses legados e 

também do que sobrou da história 
das lutas sindicais e dos partidos de 
esquerda, entendemos que, cientes 
ou inconscientes, as novas gera-
ções que se apresentam nos saraus, 
slams, bares, praças e ocupações, 
estão iniciando uma nova experi-
ência de sociedade baseada, entre 
outros valores, na socialidade, na 
mais profunda compreensão de “ser 
no mundo”, nos afetos, no respeito 
às diferenças, no direito à apresen-
tação em lugar da representação, na 
compreensão de que o século XX 
precisa chegar ao fim.

Mas alcançar o século XXI 
impõe desafios e, como não podia 
deixar de ser, ainda existem lastros 
imensos que dificultam a cami-
nhada desses movimentos sociais. 
Aqui, no meu entender, vale a pena 
refletir o que propôs Italo Calvino 
para este milênio,22 a releitura cui-
dadosa do prefácio de Sartre para 
o livro de Fanon23  e frequentar os 
platôs de Deleuze e Guattari.24 As 
recorrentes lutas por protagonismo, 
as dissidências baseadas no egoísmo 
e no personalismo, os alinhamen-
tos ideológicos com políticos e 
partidos políticos, a incompetên-
cia organizacional, as diversas for-
mas de intransigência, as disputas 
baseadas em perspectivas de raça, 

gênero, identidade etc, dificultam a 
caminhada para o século XXI.

A formulação de pedagogias, 
tecnologias e estruturas sociais 
também estão sendo desafiadas por 
uma realidade cujo centro se deslo-
cava cada dia mais do confinamento 
dos gabinetes, escritórios, bureaux e 
salas de aula para os bares, para as 
ruas e para as ocupações. A chegada 
da pandemia, ao mesmo tempo que 
freou a difusão dessas práticas em 
campo aberto, se tornou um desa-
fio maior porque essas práticas pre-
senciais perdem um pouco da sua 
força, da sua veemência, quando 
realizadas online pela internet. Em 
compensação, permite maior difu-
são das informações, dos registros 
e permite que poetas de Salvador 
ou Luanda interajam ao vivo com 
poetas em São Paulo, ou em qual-
quer lugar. Educadores sociais das 
veredas do Grande Sertão podem 
encontrar-se com outros que atuam 
nos Pampas do sul. O que tempos 
percebido é que os desafios trazi-
dos pela situação pandêmica têm 
estão sendo sentidos, mas também 
permitem um ganho em termos 
de apropriação dos recursos tec-
nológicos. Provavelmente, dessa 
realidade sairão novas realizações 
potencializadas pelos meios digitais 
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e os jovens do Hip Hop e do Funk 
têm muito a ensinar a todos nós a 
respeito disso.

 Para uma sociedade com 
ou sem trabalho no século XXI, a 
Educação Social terá uma missão 
do porte da que foi imposta a Atlas. 
Que haja sabedoria para compre-
ender que, longe de ser um castigo 
dos deuses que regem a política e 
a economia atuais, é uma missão, 
uma responsabilidade, uma opor-
tunidade de reconstruir o mundo 
no lugar de carregá-lo aos ombros.
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NOTAS:

1.  O Prof. Dr. Sandro José 
Cajé da Paixão é graduado bacharel 
em Comunicação em Multimeios 
pela PUC-SP, Mestre e Doutor em 
Estética e História da Arte pelo 
Programa Interunidades de Pós-
-Graduação em Estética e História 
da Arte (PGEHA-USP). O presente 
artigo é inspirado pela atuação do 
Prof. Dr. Roberto Silva, da Facul-
dade de Educação da USP, na mis-
são de conscientizar-nos de que a 
Educação Social é um campo fértil 
para práticas e teorias, a respeito da 
relação da Educação com as demais 
dimensões da vida em sociedade.

2.  Em algumas batalhas, no 
lugar do uso de aparelho sonoro, 
a base rítmica é produzida pelos 
“beatboxers”, pessoas com talento 
para produzir com a boca, com a 
voz e com o corpo ruídos e sons, 

especialmente os percussivos, que 
imitam os instrumentos usados na 
música.

3.  Amador Bueno de Ribeira, 
capitão-mor e ouvidor da Capitania 
de São Vicente que, ao ser aclamado 
rei pela população castelhana de São 
Paulo, em 1641, optou por perma-
necer fiel ao novo rei de Portugal, 
após os 60 anos da União Ibérica. 
Sua lealdade provocou grande 
revolta entre os que o aclamavam, 
obrigando-o a refugiar-se no mos-
teiro de São Bento como único 
recurso para proteger sua vida. O 
abade Frei João da Graça e seus 
monges conseguiram controlar a 
fúria da população que queria vin-
gar-se de Amador Bueno que, com 
sua decisão, impediu a indepen-
dência de São Paulo em relação a 
Portugal.

4.  Poetisa, mineradora, 
esposa do inconfidente Alvarenga 
Peixoto, nascida em Minas Gerais 
no século XVIII e, segundo alguns 
historiadores, descendente de Ama-
dor Bueno, como Carlos Drum-
mond de Andrade.

5.  Além das ocupações das 
escolas da rede pública estadual de 
São Paulo, as manifestações dos 
estudantes secundaristas de 2016 
resultaram em atos públicos nas 

ruas, reprimidos com violência 
policial. Há relatos de estudantes 
que denunciam que passaram a ser 
sistematicamente vigiados e perse-
guidos pela polícia paulista, tendo 
seus telefones grampeados e, inclu-
sive, sendo submetidos a agressões 
físicas e psicológicas. Essas perse-
guições têm, segundo esses estudan-
tes, caráter tipicamente político.

  6. Opto por não introduzir 
neste texto dois bares que apresen-
tam-se atualmente como referências 
culturais e educacionais da maior 
importância em São Paulo. O Al 
Janiah, bar de tradição palestina, 
e o Aparelha Luzia, que afirma-se 
como quilombo urbano, são dois 
espaços de irradiação de novas 
formas de lida com o momento 
cultural e político atual. Ambos os 
bares merecem, cada um – assim 
como os mencionados no artigo –, 
estudos mais aprofundados e exten-
sos, pelo papel que desempenham 
na mudança de mentalidade em 
relação a questões sociais centrais 
que dizem respeito ao futuro do 
Brasil e do mundo, como racismo, 
machismo, feminismo, imigração, 
culturas diaspóricas etc.

7.  Mensagem postada por 
Michel Yakini, no blog do Sarau Elo 
da Corrente, em 1 de dezembro de 

2010: http://elo-da-corrente.blogs-
pot.com.br/2010/12/em-que-pe-es-
tamos-bar-do-santista.html, aces-
sado em 05/08/2021. Obs. Optamos 
por respeitar a mensagem, na forma 
como foi escrita, sem proceder a 
nenhuma correção.

8.  Trecho do depoimento em 
vídeo de Michel Yakini para o Itaú 
Cultural, publicado em 16 de maio 
de 2012: https://www.youtube.com/
watch?v=aCELRpnXzuY, acessado 
em 02/06/2018.

9.  A definição do conceito 
de “linha abissal” é encontrado no 
artigo “Para além do pensamento 
abissal: das linhas globais a uma 
ecologia de saberes”, de Boaven-
tura de Souza Santos. In: SANTOS, 
Boaventura de Sousa; MENESES, 
Maria Paula. (Orgs.) Epistemologias 
do Sul. São Paulo; Editora Cortez. 
2010.

10.  Refiro-me aqui ao con-
ceito de “edipiano” encontrado nos 
escritos de Gilles Deleuze e Felix 
Guattari, especialmente na obra O 
Anti-Édipo.

11.  Trecho editado do depoi-
mento do poeta Sergio Vaz, organi-
zador do Sarau da Cooperifa para o 
Itaú Cultural: https://www.youtube.
com/watch?v=PKZ9TO_YCnM, 
acessado em 05/07/2021.

12.  Para mais informações 
a respeito das atividades desse 
coletivo, consultar: TOSCANO, 
Antonio Rogério. Teatro e hip hop: 
a experiência do Núcleo Bartolo-
meu de Depoimentos, disponível 
em: http://www.revistas.usp.br/
salapreta/article/view/57276, aces-
sado em 02/07/2021.

13.  Lei municipal que impõe 
o silêncio em locais públicos e pri-
vados após as 22 horas.

14.  Estes dois termos, “não 
lugares” e “lugares êmicos”, os 
utilizo conforme os conceituam 
Marc Augé e Zigmunt Bauman, 
respectivamente. 

15.  AUGÉ, Marc. Não-luga-
res: introdução a uma antropologia 
da supermodernidade. Campinas: 
Papirus, 1994.

16.  Termo em inglês que 
denomina as casas e prédios aban-
donados ocupados por artistas que 
até então não tinham local para 
morar e trabalhar. Os squats são 
uma tradição já centenária nos 
países da Europa, onde haja uma 
legislação que facilite o uso social 
de imóveis ocupados. 

17.  A definição de “residên-
cia artística” é um pouco mais com-
plexa do que normalmente supo-
mos. Para melhor compreensão 
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do seu sentido, consultar a tese de: 
MORAES, Marcos J. S. de. Residên-
cia artística: ambientes de formação, 
criação e difusão; disponível em: 
http://www.teses.usp.br/teses/dis-
poniveis/16/16136/tde-29042010-
093532/pt-br.php, acessado em 
05/07/2021

18.  Para seguir a programa-
ção da OCC: https://www.facebook.
com/coragemcoletivo/, acessado em 
09/07/2021.

19.  Para conhecimento das 
atividades do FCZL: http://forum-
deculturadazonaleste.blogspot.
com.br/, acessado em 09/07/2017. 
Embora a última postagem na 
página seja de 24/07/2020.

20.  Para reflexões iniciais a 
respeito desse assunto, recomenda-
mos a leitura do manifesto do Grupo 
Krisis, composto por Robert Kurz, 
Ernst Lohoff e Norbert Trenkle, 
publicado em 1999 e acessível em 
português no seguinte endereço: 
http://www.krisis.org/1999/mani-
festo-contra-o-trabalho/, acessado 
em 22/07/2021. Para avançar aos 
dias atuais e poder comparar com a 
análise do Grupo Krisis, sugerimos 
as obras recentes de David Harvey, 
especialmente “Cidades Rebeldes”, 
as últimas obras de Peter Sloterdijk, 
como “En El Mundo Interior del 

Capital”, e o livro “Crise e Insurrei-
ção”, de autoria do Comitê invisível.

21.  Em seu texto “À sombra 
das maiorias silenciosas”, Jean Bau-
drillard descreve as massas como 
potência que, na maior parte do 
tempo, absorve e anula a energia 
do social e do político.

22.  Refiro-me à obra publi-
cada postumamente de Calvino, 
“Seis Propostas Para o Próximo 
Milênio”. CALVINO, Italo. Seis pro-
postas para o próximo milênio. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1990.

23.  Refiro-me ao prefácio 
que Sartre escreveu para o segundo 
livro de Frantz Fanon, “Os condena-
dos da Terra”. FANON, Frantz. Os 
condenados da terra. Juiz de Fora: 
UFJF, 2015.

24.  Refiro-me aos volumes de 
Mil Platôs, mas incluo como ponto 
de partida O Anti-Édipo, obra que 
prenuncia o que o filósofo e o psi-
quiatra desenvolvem com os platôs.
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Um gavião! A 
configuração 
me assomou 
a o s  o l h o s , 
assim, num 

repente. E era isso mesmo: um 
gavião. Se gavião-caboclo, gavião-
-carijó, gavião-ripina, gaviãopuva, 
gaviãotinga, gaviãozinho, caraco-
leiro, sovi, sauveiro-do-norte, taua-
tó-pintado, caranguejeiro, uiraçu-
-falso, gralhão, caracará, chimango, 
acauã, tanatau, caburé, quiriquiri, 
cauré, casaca-de-couro2... Isso aí, 
de imediato, não saberia dizer, nem 
mesmo agora, poderia.

Quando as asas em repouso, 
as escápulas salientes; a cabeça que, 
numa sutil inclinação para frente, 
faz menção de se contrair: se o 
movimento se prolonga, em pouco 
teria a cabeça resguardada entre as 
asas; o perfil aquilino; olhos posi-
cionados nas têmporas, abertos, 
arregalados (o que miram?); as per-
nas curtas; e estes pontos brancos 
nos pés, seriam garras?; a cara rósea; 
o chinó negríssimo a lhe escorrer 
desde onde chamo testa até o can-
gote; a combinação de cores e a 
padronagem em pontos como num 
Seurat. Vejo tudo e concluo que se 
trata de uma ave, de rapina, falco-
niforme. Posto que, indiferente às 

tentativas de taxonomização que lhe 
imponho, ela permanece, pra mim, 
citação de Juvenal: “rara avis in ter-
ris” (Sátiras VI, 165).

Mas porque um gavião?

***

Um anjo. Eureka! É um 
anjo. Antes que me viesse a hárpia, 
entendi que era um anjo. Quando 
identifiquei as asas, a figura se 
fechou. De fato, todo o problema 
está aí. Elas, as asas, desatam o 
processo.

***

A pequena escultura – não 
mais que 45 cm – em madeira poli-
cromada não é a primeira aquisi-
ção de Manuel Graciano que faço. 
Da última vez que fui a Juazeiro do 
Norte, no Cariri cearense, adquiri 
um Mateu e uma figura humana, 
ambos também em madeira pintada 
e de pequenas dimensões.

Foi numa visita à casa-ofici-
na-ateliê do artista. Em nenhum 
momento avexado, pude ver como 
trabalhava, o que havia produzido 
– pelo menos o que estava no esto-
que –, conversar com ele e escolher 
as peças. Esta, não: um impulso 
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irrefletido, às cavaleiras da compra 
dum presente. Sendo o tempo pre-
mente, as escolhas reduzidas e as 
dúvidas nem maiores nem menores 
que as que assomam quem decida 
presentear (...meu presenteado gos-
tará? E eu mesmo gosto? Sinto-me 
bem presenteando isto ou aquilo? 
Que vão pensar e o que quero que 
pensem de mim! Posso pagar? Pode 
ser frágil? E o transporte? Resistirá 
à travessia transatlântica?), levei-
-me, logo, pelo fetiche da autoria 
– fechado: “– havia de ser um Gra-
ciano!” – e por um juízo de gosto 
imediato, assim me pareceu.

[Em verdade, algo me com-
pungia ao pensar em dá-la e não 
tê-la pra mim, não vê-la, nunca 
mais! Tomado pelo charme, a ela, 
voltei várias vezes, antes de qual-
quer decisão definitiva. A solução 
foi encontrar outro Graciano para 
o presente. E este, também, funda-
mental para que eu visse o anjo.]

Em casa, sem tempo ainda 
de me ater a exames minuciosos, 
deixei-a ali, na sala de jantar, sobre 
um aparador feito com madeira 
de demolição – um desses móveis 
novos querendo ser velhos; o pas-
sado reeditado pelo design de 

interiores e vendidos em longas ruas 
paulistanas com lojas de decoração, 
antiquários, brechós e cemitérios –, 
em meio a outras esculturas (as que 
citei do próprio Graciano, outras 
de Joaquim Mulato), imagens de 
santos em gesso ou metal barato, 
rosários, escapulários e outros ape-
trechos religiosos meus e de meus 
avós e bisavós; microsystem com 
rádio e CD player de um lado e um 
toca-discos quebrado sobre um 
videocassete sem uso de outro; uma 
espécie de amontoado de afetos e 
tempos.

Da barafunda, ela me pasto-
rava insistentemente. Aquelas pupi-
las muito contraídas, pretas sobre o 
fundo cândido, me olhavam – e só 
a mim, pensava eu – em qualquer 
ângulo da sala que estivesse. Se de 
frente, redondos como bilas, ou de 
perfil, amendoados que nem pin-
tura egípcia, não importa: o simples 
e sofisticado recurso de perspectiva 
intuído e aplicado por Graciano aos 
olhos da estatueta é bossa barroca.

No vis-à-vis teimoso, mais 
que o olhar esbugalhado e imper-
tinente, sua vigília constante, é o 
inacabamento da figura, a configu-
ração para mim ainda inconclusa, 
que perturbava; me dava gastura. 
[Só agora que escrevo, percebo]. 

A cabeça é humana, não resta 
dúvida; os pés o seriam, metonimi-
camente, não fosse o que se inter-
põe entre eles. Por catacrese, cha-
má-lo-ei tronco. Pelejo, mas não 
consigo estabelecer as proporções 
nesse entremeio; sei que a pintura 
complica: a mancha superior, roxa, 
corresponde a dois terços do total, 
o que sobra é encarnado. Entalhes 
a serrote, dois, distando paralela-
mente cerca de três centímetros 
um do outro, assim como a linha 
de pontos brancos perfilados que 
margeia por cima o entalhe inferior, 
ratificam os limites entre aquelas 
cores. Ao menos pudesse saber o 
que marca essa fronteira (o joelho 
ou a cintura? E o pontilhado: uma 
bainha ou um cinto?). Também não 
há curvas que remetam ao corpo 
humano, isso porque o escultor 
pouco desperdiçou da umburana, 
matéria preciosa, madeira-mãe, 
matriz, com a qual ordena novos 
mundos, e que aqui aparece quase 
sem amputações, num volume 
monolítico apesar da tinta que lhe 
maqueia a tez.

***

[Deste arbusto garranchoso, 
ninguém se achega sem cautela. 
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Tem espinho até no nome: umbu-
rana-de-espinhos. Bursera lep-
tophleocos engl, o nome científico. 
Assim como da planta, do seu signi-
ficado e lugar dentro do universo da 
escultura e xilogravura do Juazeiro 
a abordagem impõe-se cautelosa. O 
campo semântico que a ela se liga 
não se constitui senão e por causa 
de uma série de oscilações, evasivas, 
elipses, inacabamentos. Gilmar de 
Carvalho3 conta-a, junto com o jua-
zeiro e o pé-de-tambor, os três eixos 
do mundo (=ordem) ali.

Sob ameaça de extinção, ape-
sar da extrema adaptação ao clima e 
à paisagem da caatinga e carrasco⁴ 
, ...“in silvis Catinga totius deserti: 
Martius!”⁵ , à árvore raquítica não 
se remete nenhuma hierofania, 
nenhum mito de origem ou heróico, 
nem de outra natureza qualquer⁶. 
Não importa, ela fez-se mito. Se 
tudo parecia interditado desde a 
nomeação – ora, não é o rana, no 
tupi, segundo alguma etimologia, 
um sufixo de negação? Não estava 
ela condenada a não-ser umbu? 
–, foi lá mesmo, por processos de 
hibridismos⁷  e mestiçagem que 
superam as dicotomias, inerentes 
ao universo da oralidade⁸, que se 
(re)signou: invés de não-umbu → 
quase-umbu: por superação das 

oposições, “o rana não seria o que 
se contrapõe ao umbu, como sua 
negação, mas como o que se asse-
melha, um quase-umbu”⁹...  Se, na 
gênese, o nome lhe imprime uma 
falta, uma negação; perfeito, é isto 
o que inversamente lhe completa.

O uso mitificou-lhe. A abun-
dância do passado e a escassez de 
hoje; a dureza e durabilidade e, con-
traditoriamente a isto, a docilidade 
“feminina”10  ao corte; a textura 
lisa, sem flerpas, muito apropriada 
ao entalhe minucioso, indispensá-
vel à xilogravura, em particular à 
de pequena dimensão, como as de 
cordel, mas igualmente desejável 
à escultura, fizeram-lhe matéria-
-prima preciosa.

Há nela grande vantagem
Para fazer escultura
Não empena o estilete
Quando o artista lhe fura
É brando e não dá cupim
Boa pra xilogravura11

Mas, talvez só o fato de ser 
árvore, só por isso, já lhe garantisse 
a mitificação, como uma herança 
legítima de todos aqueles cultos de 
vegetação que pululam nas narra-
tivas sobre a origem do cosmos e 
sua manutenção, uma constante, 

um universal da cultura. Pode ser 
Yggdrasil, o próprio cosmos feito 
árvore, tal vaticinou a völva tocada 
por Odin; ou lugar de manifestação 
dum deus, como numa das hierofa-
nias dionisíacas e Iahweh na sarça 
ardente; o “lenho da cruz, da qual 
pendeu a salvação do mundo”; a 
samaúma, em cujas raízes, Ci, a mãe 
do mato, brincava e gozava com 
Macunaíma12; Açvattha, a árvore 
invertida que lança raízes no céu; a 
árvore cósmica; a árvore sagrada, a 
árvore da vida13.

Tal matéria sígnica vai com-
por com aquela outra matéria vege-
tal a matéria “Umburana”. Aqui, 
também está presente um dos pro-
blemas que vão ocupar a arte, desde 
as vanguardas do começo do século 
XX até os dias de hoje, a lida com a 
matéria, não só a concreta e palpá-
vel, mas também a simbólica, con-
ceitual que se cola àquela.

O material torna-se 
portador de suas próprias 
significações, e as narrativas 
tornam-se constructos ficcio-
nais, passagens do imaginário 
ao real, da ficção à história, do 
jogo à ação: da foto da pop 
star à terra e suas evocações; 

da gordura e do feltro ao 
passista da Mangueira; das 
deambulações, ossos e papel 
higiênico às garrafas de Coca-
-Cola; dos sons e ruídos às 
camadas originárias buscadas 
em um convívio regenerador 
com a animalidade, mas tam-
bém nas remissões ao tempo 
cronológico e à dimensão 
a-histórica da arte.14 

O problema já se colocava no 
ready made, no objet trouvée, na 
colagem, na assemblage, e é o que 
de certa forma sustenta os procedi-
mentos de estranhamento e desau-
tomatização15  tão próprios das 
experiências estéticas dadaístas16  
e futuristas. Mas também nos fel-
tros de Morris; no zinco e madeira 
de Carl André; na areia e papel de 
Flanagan; na fibra de vidro de Eva 
Hesse...

Numa relação de cumplici-
dade com a matéria, sendo com 
ela um par, o artista manipula não 
só a madeira, mas a memória da 
matéria, sua história e seu passado, 
o que nela é só ela, sua talidade17, 
ipseidade.

Umburana que reproduz
Meu pensamento popular

Se mais golpeio com a faca
Mais tu tens pra me dar
Como nós nos conhecemos
Juntos formamos um par 18

É disso que meu anjo é feito.]

***

Persisto. Vou à busca de bra-
ços. E não os encontro. Sem eles, 
finda-se a busca pela proporção. Lá, 
do ombro, de onde deveriam esten-
der-se ao longo do corpo, aí mesmo 
e perfazendo o mesmo caminho, 
Graciano fez, verticalmente, enta-
lhes, também em par, uns quatro 
dedos longe um do outro, tres-
passando o bloco de umburana 
da frente às costas. Outro fio de 
pontos brancos faz o contorno de 
ambos os golpes. Debitei a saída 
encontrada pelo escultor para a 
representação do que até aí ainda 
deveriam, para mim, ser braços, ao 
surrealismo e ao grotesco19  recor-
rentes nas obras de Graciano e de 
outros escultores de Juazeiro, como 
Nino. De certa forma, sim, mas não 
absolutamente. A insistência em 
vislumbrar um corpo humano a 
partir de um esquema de propor-
ções ideais – ao menos possíveis –, 
mantinha minha visão obnubilada. 

Na verdade, foi a cabeça, evidente-
mente humana, e certa disposição 
das partes (cabeça→ tronco→ mem-
bros), que determinou este método 
de análise – partir de um esquema 
de proporções, aquele canônico na 
história da arte ocidental desde o 
Renascimento, vide Vitrúvio apud 
Da Vinci, e tentar reconstituir um 
corpo. Mas, no percurso, ao me 
defrontar com aquelas fendas, o 
método mostrava sua fragilidade 
e insuficiência. Veja, não se trata 
apenas da ausência de braços, que, 
obviamente não me impediria de 
nomear: “– Eis um homem, ainda 
que sem braços!” Se nada houvesse 
no lugar, se assim fosse: resolvido. 
Mas aquelas fendas...

***

Atinei: “– Asas!” E tudo se 
fechou.

This might be a way to 
make the problems go away!

My own position on 
this is that decontextualiza-
tion renders a sign meanin-
gless. Indeed, decontextua-
lization prevents an artefact 
functioning as a sign. It would 
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be both difficult and undesi-
rable to remove context: it 
creeps back in subtle ways. 
Context can even be provided 
by a mere gesture. 20

Desapontado com o método, 
bastou-me desautomatizar a per-
cepção e entender, de chofre, que 
eram asas. O escrutínio pela pro-
porção, compreendia agora, era 
todo ele motivado pela necessidade 
de determinar o que eram aquelas 
fendas no lugar dos braços; e eram 
asas. Um ser alado, um anjo... e de 
presépio!

[Memória número um: 
quando fiz presente do outro Gra-
ciano, meu presenteado perguntou: 
“– O que é? É um santo? Uma figura 
folclórica?” Parecia-me uma figura 
de reisado: portava um tipo de bas-
tão na mão e uma coroa na cabeça... 
mas não soube precisar.

Memória número dois: “Que 
figura é essa nesse caixotinho de 
madeira? O caixote vem Junto?”

“– É o menino Jesus na 
manjedoura. Foi assim que ele (o 
escultor) imaginou: Jesus num cai-
xotinho... O caixote acompanha, 
sim!”: segundo a vendedora. Aca-
bei optando por outras imagens, em 

detrimento do menino.]

Uma presepada: havia, inad-
vertidamente, adquirido duas per-
sonagens de uma lapinha. E o Jesus 
no caixote foi o arremate, a peça 
final do quebra-cabeça: a escultura 
que eu havia presenteado era um 
dos Santos Reis (fico em dúvida 
entre Melchior ou Gaspar – Balta-
sar de jeito nenhum, pois que não 
era negro –, se ao menos à memó-
ria estivesse acessível a imagem do 
regalo para o menino-deus que a 
personagem carregava nas mãos! 
Ouro, incenso ou mirra?) e, a 
outra, o anjo mensageiro. Teorema 
comprovado.

***

E tudo se devia ao gesto 
singelo do escultor ao golpear a 
madeira para representar, em vez de 
braços, asas. Debreadoras de uma 
reflexão sobre a natureza, o locus, 
o telos da arte, este par de asas-bra-
ços apareciam-me como sintoma 
da esterilidade das taxonomias até 
agora impostas à(s) sensibilidade(s), 
inda mais, hoje, em se tratando das 
mutações determinadas, na esfera 
estética, pelos modos de produ-
ção das sociedades pós-industriais 

ou da comunicação generalizada. 
Como revalidar oposições histó-
rica e ideologicamente construídas 
entre antigo e moderno, tradicional 
e contemporâneo, erudito e popu-
lar, arte e técnica (ou arte e design!): 
ídolos com pés de barro; tal esta epí-
grafe, clichês.

Não se trata de extrair das 
palavras sua densidade diacrônica, 
aquilo que delas fez o tempo, o uso, 
os jogos21. Na lida cotidiana, elas 
ganham espessura, estruturam-se 
como representações, como sig-
nos. Ao ponto de, por mais que se 
evoque uma gênese não-motivada 
e acorda, alguma dimensão indicial 
e/ou icônica aparecer em termos 
de consciência. Saussure já havia 
alertado pra incorruptibilidade do 
vínculo interno entre as partes do 
signo e para como o que aí se dá não 
é uma mera nomenclatura, “uma 
lista de termos que correspondem 
a outras tantas coisas”. Não, não é. 
É “uma coisa dupla”22 .

Só como horizonte é que se 
coloca a possibilidade de recorrer 
às palavras defraldando-as do seu 
passado, da sua história. Atos de 
volição são ineficazes. Mesmo nas 
mais radicais experiências das van-
guardas poéticas, onde a palavra é 
tomada em sua talidade – cito as 

glossolalias dadaísta e futurista, 
o Letrismo e quase toda a poe-
sia fonética –, é na oposição com 
o passado, com a tradição, que o 
novo, o moderno, pode ser orde-
nado, mesmo que com o pretexto 
de rompimento, recusa, negação, 
ou de modo mais tênue: superação. 
É – também – na diferença que o 
significado se estrutura.

Não está, contudo, neste 
ponto de vista, implicada a idéia de 
imutabilidade absoluta. Sobre isso, 
igualmente nos adverte o Curso de 
Lingüística Geral. Se, sincronica-
mente, não se pode, sem prejuízos 
à intersubjetividade, impor mudan-
ças ao signo, ao longo do tempo 
essas mudanças são inevitáveis e 
incontroláveis.

Em última análise, os 
dois fatos são solidários: o 
signo está em condições de 
alterar-se porque continua. O 
que domina, em toda altera-
ção, é a persistência da maté-
ria velha; a infidelidade ao 
passado é apenas relativa. Eis 
porque o princípio da altera-
ção se baseia no princípio da 
continuidade. 23

Pesa sobre o que faz uso do 
signo uma dupla interdição: a de 
não poder mudá-lo e a de não poder 
impedir que ele mude.

Daí a esterilidade de toda ten-
tativa de conceituações definitivas 
do que seja ou não arte. Se não é 
mais adequado pensá-la como no 
projeto burguês informado desde o 
Renascimento e tendo no Roman-
tismo seu fruto mais que amadure-
cido, não há, por outro lado, como 
alijar do que se pretende como arte 
tal memória semântica.

A idéia única da arte 
como ‘bela’, ‘elevação’, ‘nobre’, 
‘liberal’, ‘ideal’, do século 
XVII, é para separar as belas-
-artes e a arte intelectual da 
arte manual e do artesanato. 
A intenção única da palavra 
‘estética’, do século XVIII, é 
isolar a experiência artística 
de outras coisas. A declara-
ção única de todos os prin-
cipais movimentos da arte 
do século XIX é a da ‘inde-
pendência’ da arte. A ques-
tão única, o princípio único, 
a única crise na arte do século 
XX está centrada na ‘pureza’ 
não comprometida da arte, e 

na consciência de que a arte 
vem apenas da arte e não de 
qualquer outra coisa.

O significado único na 
arte-como-arte, do passado 
ou do presente, é o significado 
artístico.24

Se não há, na dicção Ad Rei-
nhardt, uma radical ironia contra a 
ubiqüidade das leis do mercado em 
toda a vida contemporânea, inclu-
sive na seara da arte, como parece, 
de fato, ser sua preocupação, não se 
sustenta mais um divórcio radical 
entre arte e vida nem a busca ingló-
ria de uma arte-como-arte. Suspeito 
da ironia.

De algum modo, a solução 
do problema está lá, no que, ao fim 
e ao cabo, o “significado artístico” 
pode significar. Conceitos/valores 
como gênio, estilo, elevação, origi-
nalidade, unicidade, valor de culto, 
aura, finalidade sem fim, mimese, 
catarse foram, ineludivelmente, 
colocados em xeque pelos movi-
mentos artísticos do século XX, 
mas só uma leitura precipitada ou 
baseada em posicionamentos muito 
particulares pode ver nessa ressigni-
ficação um rechaço total. Óbvio que 
outras questões foram introduzidas 
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(talvez, melhor, ampliadas!): expres-
são, processo, abertura, interativi-
dade, inacabamento, reprodutibili-
dade técnica. E tornou-se impróprio 
pensar a produção artística sem tais 
“atributos”. Não só atual, à qual já 
se debita a quase obrigatoriedade 
do recurso a interfaces interativas, 
como às do passado a quem recur-
sos tecnológicos de interação (ou 
dos museus ou de sítios na rede, 
por exemplo) promovem níveis e 
modos de experiência com a obra 
não previstas, sequer imaginadas 
(ou desejadas), pelo artista. Donald 
Judd diz: “Um novo trabalho sem-
pre envolve objeções ao velho, mas 
essas objeções só são verdadeira-
mente relevantes para o novo. São 
parte dele. Se o trabalho anterior é 
de primeira linha ele é completo”25 

. Além do que, tais inovações aca-
bam por ser incorporadas e consti-
tuir uma “nova” tradição, um novo 
cânone. As relações entre tradição 
e inovação são muito mais viscerais 
do que pode supor uma primeira e 
apressada visada.

Não só às investidas das van-
guardas artísticas do século XX – 
um pouco antes, já com os Simbolis-
tas e Impressionistas, e depois com 
todos os desdobramentos delas, 
é claro! – cabe a responsabilidade 

pela ressemantização do termo. É 
preciso computar, ainda, as mudan-
ças impetradas por pelo menos três 
campos.

Em primeiro lugar – a ordem 
não respeita determinações nem de 
natureza cronológica, nem de valor, 
senão retórica –, a psicanálise e a 
intromissão da noção de incons-
ciente e suas sobredeterminações. 
Solapada a possibilidade de realiza-
ção do sujeito burguês: aquele cuja 
razão emancipou, solapa-se tam-
bém a idéia do gênio, pelo menos 
assim como formatada dentro do 
Romantismo. Não só isso, o projeto 
psicanalítico põe em crise outros 
projetos canônicos da arte ociden-
tal: figuração da realidade (arte 
agora vista enquanto expressão da 
realidade psíquica e não represen-
tação icônica da realidade) e telos 
da arte (sendo sintoma, haverá 
modos de instrumentalizá-la para 
fins determinados?)

A deselitização do termo 
cultura promovida pela Antro-
pologia no último século arrolo 
como segundo motivo. Excelência 
técnica, riqueza formal ou comple-
xidade simbólica, tidas como apa-
nágio exclusivo de certa produção 
superior, elevada, refinada, sofis-
ticada, passam a ser vistas como 

“qualidades presentes em todo com-
portamento social humano26. O que 
importa é a dimensão simbólica, o 
significado atribuído.

A idéia básica que esta-
mos querendo transmitir é a 
de que a cultura não se refere 
tanto aos produtos, mas a seu 
uso. Devemos pensar a cul-
tura como um processo atra-
vés do qual os homens, para 
poderem atuar em sociedade, 
têm que constantemente pro-
duzir e utilizar bens culturais. 
Essa é a única forma pela 
qual podem organizar a vida 
coletiva.27

A dimensão utilitária da cul-
tura sofre um reescalonamento. 
Porque permeia toda a dimensão 
utilitária da cultura uma camada 
simbólica cuja espessura e den-
sidade parecem ser, em verdade, 
aquilo que justifica sua realização 
no plano material.28

A idéia de processo insiste. 
Não posso deixar de vê-la nas 
vanguardas, na psicanálise, muito 
menos, aí, na noção antropológica 
de cultura. Sob o mesmo mote trato 
com as teorias do signo. Terceiro e 

último dos três campos. Porque o 
signo é, antes de mais nada, pro-
cesso (semiose). Trata-se de uma 
espécie de pacto efêmero, um con-
trato fragílimo, um conluio entre 
um nome (representamen), uma 
coisa (objeto) e uma idéia (interpre-
tante), mal se constitui e evanesce, 
sempre disposto a se recompor em 
novos acordos e novas combina-
ções, ilimitadamente, muitas vezes, 
quiçá em maioria, às largas da von-
tade de uma consciência29.

Arte-signo. Arte-processo. 
Só assim é possível pensar o “sig-
nificado artístico”30. De certo, 
todas as considerações feitas até 
aqui devem ser postas em pauta 
quando o que estiver valendo for a 
busca pela especificidade deste pro-
cesso: o que o diferencia de outros 
processos sígnicos? Há algo que o 
especifica mesmo? Qual o resul-
tado, em termos de consciência, do 
signo artístico? Transversalmente, 
tais questões são atravessadas pela 
função metafórica31  e, é possível 
que, nela se resolvam. No tempo 
oportuno, por processos incontro-
láveis e imprevisíveis, a matéria do 
mundo se organiza para nós em ter-
mos de consciência de maneira que 
dela emane, que brilhe em torno 
desta matéria, um sentido terceiro, 

obtuso32 , imponderável; a metáfora; 
a arte.

Não seria, então, finalmente 
apenas um problema de interpreta-
ção? Que só no nível da interpreta-
ção é que o processo poder ser dito 
se artístico ou não?

Interpretation is our 
reception of events and arti-
facts, and how we make mea-
ning from them. I expect you 
are familiar with the semiotic 
notion that “a sign... is some-
thing which stands to some-
body for something in some 
respect or capacity” (Peirce 
1932: §2.228). So a sign 
comes into being as meanin-
gful when it is meaningful to 
an individual, not because of 
some intrinsic property the 
artifact has outside of social 
communication. What social 
communication brings is not 
only the interpreting indi-
vidual, but also the network 
of signs that forms a context 
for interpretation. This shows 
that the context that we per-
ceive and use, the network, 
is just one of many possible 
contexts that are available 
in any given situation. As I 

said, context is not just phy-
sical situation, but intellectual 
point-of-view. 33

[Um anjo de rapina... há 
interpretação possível?]

À cabeceira do menino ele 
está. Suponho.

(Re)componho a cena do 
presépio a partir dos fragmentos 
de memória (o menino Jesus no 
caixote, o Rei presenteado...) e da 
presença material concreta do anjo 
aqui comigo; uma arqueologia mne-
mônica. Não fosse isso, o método 
seria no todo dedutivo. Partiria do 
modelo geral de presépio, estereoti-
pado, aquele que invade as vitrines 
e cartões durante as festas – nele, 
mesmo nas versões mais compac-
tas, Jesus+Maria+José, quando apa-
rece, o anjo flota sobre todos com 
asas abertas em envergadura plena: 
“Glória in excelcis Deo!” –, sim, 
partiria dele para imaginar o meu 
próprio. De algum modo, não aban-
dono a via peremptoriamente, mas 
a figura do anjo me força a ajustes.

Não só as asas contraídas, 
do mesmo jeito a falta de um gan-
cho ou outro recurso qualquer 
que indicasse um modo de sus-
pensão da estatueta e, por fim e 
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principalmente, uma base escul-
pida no mesmo pedaço maciço de 
madeira mostram que o anjo deve-
ria ser colocado ao nível do chão 
com as outras figuras, a Madona, 
José, o menino, os reis, talvez um 
pastor com sua ovelha, um burro, 
uma vaca e um galo. Imagino-os 
em círculo, em comunhão, que nem 
convivas num banquete antropofá-
gico, ao redor do menino que, na 
manjedoura (no dicionário: tabu-
leiro onde se coloca comida para os 
animais), se oferece como alimento; 
já na epifania do senhor a eucaristia 
prenunciada.

É esse anjo manhoso que ins-
taura toda instabilidade. Ali, plan-
tado no cume da cena, estribado 
na memória da madeira da qual 
tratei que o constitui, age tal qual 
o “poste”34  no terreiro fazendo a 
ligação entre o céu e a terra [não 
é esta mesma a função dum anjo: 
ser o mensageiro, o intermediário?], 
dele advém toda a fecundidade que 
o texto dum nascimento de messias 
prenuncia. Remontando a ritos de 
vegetação muito antigos, este anjo-
-árvore é indício da vida que se 
oferece incorporada no menino-
-no-caixote. Se assim for, ele efeti-
vamente, em função de musa35, tem 
e sustem aquele cosmos do texto 

graciano.
Tendo a pensar nele como o 

sacerdote que oficia o rito sacrifi-
cial. Ele se veste tal e qual. Um certo 
esquema bem elementar, admito, de 
cores e formas levam-me à suspeita 
de que é um efod que traja. Nas 
escrituras: “farão o efod bordado 
de ouro, púrpura violeta, púrpura 
escarlate, carmesim e linho fino 
retorcido” (Êxodo, 28, 6-7). Não 
bastasse, o esquema de cores tam-
bém não é aleatório. A palavra não 
se coaduna com a arte das cores de 
Dona Cícera – esposa de Graciano, 
a ela cabe a pintura das peças no 
esquema de produção familiar que 
envolve ainda os filhos do escultor36  
–: somada à sua inventividade, há 
uma memória do vivido, do visto 
(melhor dito!), nos altares, nas gra-
vuras, na presença hiperbólica de 
imagens religiosas no comércio da 
fé (mas preponderantemente, na 
vivência da fé) que domina todo 
o Juazeiro, dos quais é parte e lhe 
servem de manancial inesgotável 
de referências e citações cromáticas.

Na tradição litúrgica, pelo 
menos desde o século XII, o roxo 
(púrpura) e o vermelho (carmesim) 
têm significados ambíguos. O roxo 
significa penitência e serenidade, 
mas pode ser usado nas missas de 

defuntos. O vermelho lembra o fogo 
do Espírito Santo, por isso é usado 
no Pentecostes. É sangue, por outra 
via. Lembra os mártires e, enfim, a 
Paixão.

A oscilação entre Eros e 
Tanatos evidente na palheta, uma 
constante, por assim dizer, em toda 
a composição que infiro, encontra 
no anjo seu supra-sumo. Mais do 
que isso, ele sintetiza reconciliação 
dos contrários.

[Gavião. Também figura de 
síntese. Bem e mal popularmente 
se lhe emprestam. Ninguém há de 
lhe negar bravura e valentia, capa-
cidade de resistência às adversida-
des da natureza, força. Uma leitura 
adversa, por outro lado, pode ver aí 
ira, crueldade, vilania. E o meu anjo 
o que é? É o que dele interpreto].

***

O anjo-gavião mira o meni-
no-no-caixote azul-caixão-de-anjo, 
um “burrego que nasce na baixada” 
– lítotes da sina sertaneja, a do pró-
rio artista, o Graciano, chegado, 
ainda criança, às glebas do “padim” 
num uru de trançado, frágil e debi-
litado pelo sarampo37; sabe-se lá 
como se criou! Espera que tudo 
se cumpra, conforme a promessa. 

Enquanto isso, estancando o tempo 
com este olhar corcunda, contempla 
vida e morte num permutar-se ad 
eternum, eterno retorno38. 

Minhas asas estão prontas 
para o vôo,
Se pudesse, eu retrocederia
Pois eu seria menos feliz
Se permanecesse imerso no 
tempo vivo. 39

É o anjo de Klee. O anjo da 
História benjaminiano. Tem o rosto 
dirigido para o passado, catástrofe 
única, ruína sobre ruína, mas um 
vento forte, do paraíso, o “impele 
irresistivelmente para o futuro”40, 
por cima dos fragmentos e dos mor-
tos. Quando chegar a hora, será a 
ave de rapina que é; “Carcará, pega, 
mata e come”41 .
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algo que dê um moldura musical ao 
seu texto, que faça com que ele dia-
logue com as Kantatas de Bach).
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De um dia 
p a r a  o 
outro, as 
c i d a d e s 
tornaram-

-se quase desertas, salvo por 
aqueles transeuntes que seguem 
trabalhando como forma de 
assegurar sua existência e de 
tantos outros mortais. Contra-
ditoriamente, a cidade contém 
os corpos daqueles que negam 
o sofrimento mundial, uma 
negação até natural, diante do 
doloroso embate diário entre a 
vida e a morte. 

Os espaços vazios na 
urbe se constituem de prisões 
abertas, reverberando os vazios 
internos, trazendo à tona o 
questionamento da existên-
cia e a nossa fragilidade, ante 
ao vírus em sua relação, que é 
uma relação ecológica tão con-
traditória: a de que um homem 
com o vírus reduz-se ao nada e, 
o vírus, é um nada se não pos-
suir os homens. 

O corpo é o cerne, o cen-
tro, o âmago. E a cidade é aquela 
que abandona, que descuida, 

que negligência as necessidades 
e põe a margem os que já são 
ignorados sociedade. Espaços 
quase vazios da cidade abrigam 
mentes transbordando ilusões 
com a cara fechada, enquanto 
a verdade está deitada no chão 
frio da fachada. As casas que 
antes eram tidas como lares, 
agora se tornam uma forma de 
prisão, trazendo à tona as suas 
questões latentes, soterradas, 
dado que não há como fugir de 
si. É tempo de olhar de frente 
suas fissuras, tão engessadas 
como os gélidos concretos e 
fachadas, tão irregulares como 
a arquitetura da cidade. 

O concreto das cidades 
estampa aquilo que a socie-
dade luta para não ver: o aban-
dono, o descaso e a negligência 
social. Esse mesmo concreto 
que escancara tantas questões 
é o mesmo que acalenta tantos 
corpos que, desde sempre, esti-
veram à margem, em um quase 
eterno isolamento social.

O projeto Cidade Des-
curo, Corpo Fulcro surge como 
resultado das observações e 

experiências do fotógrafo na 
cidade de São Paulo – cidade 
que liberta e se mostra aberta a 
todos, mas que também oprime 
e aprisiona as mentes em uma 
correria insana cega – e de sua 
inspiração provinda de seus 
paradoxos e contrastes. O pro-
jeto pretende apresentar um 
olhar subjetivo sobre o atual 
cenário frente à pandemia do 
vírus COVID-19, direcionado 
tanto aos espaços públicos 
quanto aos privados, retratando 
o abandono, o vazio e as angús-
tias pessoais de cada indivíduo

CIDADE DESCURO, 
CORPO FULCRO

 RÔMULO SANTANA
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A coluna “Ilus-
tríssima”, do 
jornal Folha 
de São Paulo 
de 22 de agosto 

de 2021, amanheceu com um texto 
cuja pretensão visava homenagear 
a memória de Glauber Rocha, em 
virtude do quadragésimo aniversá-
rio de seu falecimento. Trata-se do 
escrito intitulado “Glauber Rocha, 
morto há 40 anos, influenciou e 
brigou com gigantes do cinema”, 
de Claudio Leal, jornalista e mes-
tre em teoria e história do cinema 
pela USP. Ocorre, no entanto, 
que o elogio pretendido reproduz 
os fundamentos daquilo que o 
baiano passou a vida a enfrentar.   

 “Glauber Rocha, que morreu 
há 40 anos, teve forte influência no 
cinema internacional, fato raro para 
artistas de países periféricos. Man-
teve diálogo profícuo com grandes 
nomes do meio cinematográfico, 
como Visconti, Rossellini e Buñuel, 
e influenciou cineastas de diferen-
tes gerações, de Godard, passando 
por Scorsese, a Bong Joon-ho”, 
diz o resumo do escrito. De fato, 
o Glauber apresentado por Leal é 
um andarilho da cultura, estabe-
lecendo e desmanchando relações 

TERIA GLAUBER ROCHA VIRADO TERIA GLAUBER ROCHA VIRADO 
MAIS UM BEM CULTURAL?MAIS UM BEM CULTURAL?

 
DAVI GALHARDO 

Doutorando em filosofia pela PUC-Rio

pessoais com figuras de proa do 
cinema mundial. Sempre atento, 
esse Glauber seria, portanto, alguém 
que soube extrair de seus pares mui-
tos elementos importantes para sua 
própria obra. De igual modo, ainda 
segundo Leal, ele também se tornou 
figura paradigmática para Bong 
Joon-ho e tantos outros diretores 
da sétima arte mais contemporânea. 

A pergunta que fica, no 
entanto, é: o que sobrou de tudo 
isso? O que resta da teoria e da 
prática desenvolvidas por Glauber? 
Sobre isso, a interpretação de Leal 
silencia completamente. Explico-
-me: em sua análise fundamental-
mente colonizada, o colunista da 
Folha perde de vista as relações 
indissociáveis de Glauber com as 
questões brasileiras, com as ques-
tões sociais, com a luta política, com 
a cultura brasileira e latino-ameri-
cana. Leal limita-se a apresentar-nos 
um Glauber completamente subser-
viente ao “primeiro mundo”. Em sua 
perspectiva, essa personagem histó-
rica foi importante por ter influen-
ciado Godard, Scorsese etc., e não 
por suas próprias posições teóri-
co-práticas. Aqui, temos o eterno 
retorno do discurso colonialista. 
É por ter servido adequadamente 

à cultura dominante que Glauber 
seria digno de méritos. É por ter 
dado combustível a “alta cultura” 
que ele mesmo pode agora tornar-
-se mais uma presa abatida pela 
ordem dominante. Positivamente, 
seu assento estaria agora garantido 
nos museus da cultura, isto é, nos 
manuais de história do cinema. Em 
suma, essa coluna baliza o trabalho 
de Glauber a partir da ótica do pri-
meiro mundo, transformando-o 
em mais um bem cultural – situa-
ção que não pode ser vista por nós, 
seus contemporâneos, sem horror.  

Certamente, a coluna em 
pauta é muito bem informada. O 
jornalista em questão demons-
tra com maestria que ele mesmo 
é um colunista social bem infor-
mado. Bem informado, porém, 
não ultrapassando a dimensão de 
um colunista social que não com-
preendeu o trabalho do negativo.  
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Quando entrou em contato 
pela  primeira vez com a mentali-
dade  do homem branco, o pensador 
indígena  Krenak disse que a ideia 
mais incompreensível para ele era 
de que o mundo estava condenado 
a um fim, a um “Juízo Final”. Ele não 
entendia  como  essa visão destrui-
dora podia ser  a base de uma reli-
gião que se dizia do Amor.

Além disso, essa visão de que 
a terra, a Mãe-Terra, teria um dia 
fim parecia legitimar que o homem 
branco  já começasse a destruí-la   
desde agora, derrubando suas flo-
restas, poluindo seus mares e rios, 
enfim,  ameaçando de extinção os 
povos da floresta.  

Mas os povos da floresta têm 
um antídoto que os protege da men-
talidade branca niilista.  Esse antí-
doto não está no cacique , o “chefe 
político”, ou no pajé, o “chefe reli-
gioso”; esse antídoto está naquele 
que é chamado de   “pessoa coletiva”. 

Nos povos da floresta a “pes-
soa coletiva” não é alguém com 
“muitos eus” ou “personalidades”. 
Diferentemente, a “pessoa coletiva” 
é aquela que diz narrativas que 
expressam o “nós” da comunidade. 

A própria linguagem ensina 
que não existe apenas uma pessoa  
, mas seis : eu, tu, ele, nós, vós, eles. 

Enquanto o branco imagina  ser o 
“eu” a única pessoa, os povos da flo-
resta pouco dizem “eu”, pois conju-
gam seu mundo na primeira pessoa 
do plural: o nós da pessoa coletiva.

Somente sendo uma “pessoa 
coletiva” se pode ser uma singu-
laridade. A “pessoa coletiva” não 
profere ordens e nem cultos, ela 
tece narrativas. São as narrativas de 
uma “pessoa coletiva” que potencia-
lizam a comunidade para enfrentar 
as ameaças de fim de mundo. 

A “pessoa coletiva” é o poeta 
da comunidade. Entre os povos da 
floresta, o poeta não tem nome pró-
prio designando um ego, pois seu 
nome é “pessoa coletiva”. 

O poeta da tribo expressa um 
poder  diferente daquele que exerce 
o cacique, o poeta   promove curas 
para enfermidades que o pajé não 
consegue  curar, e trava guerras 
cujas armas não são lanças ou fle-
chas, pois sua guerra é a resistência 
por intermédio  da palavra que não 
deixa morrer um mundo, o mundo 
dos povos da floresta. 

 A “pessoa coletiva” é um 
“agente coletivo de enunciação”, 
diriam Deleuze e Guattari; e nela 
fontaneja um “afloramento de falas”, 
tal  como aflora na  pessoa coletiva 
Manoel de Barros, um dos poetas 

da nossa tribo. Segue um trecho do 
livro de Krenak:

“Como os povos originários 
do Brasil lidaram com a coloniza-
ção, que queria acabar  com o seu 
mundo? (...)Vi as diferentes mano-
bras que os nossos antepassados 
fizeram  e me alimentei delas , da 
criatividade e da poesia que inspirou 
a resistência desses povos.(...)Muitas 
dessas pessoas não são indivíduos, 
mas ‘pessoas coletivas’, células que 
conseguem transmitir através do 
tempo suas visões sobre o mundo.” 
(Ideias para adiar o fim do mundo, 
p. 28)

ELTON LUIZ LEITE DE SOUZA

 “JUÍZO FINAL” “JUÍZO FINAL”



154 155



156 157



158 159



160 161

No início da 
p a n d e m i a , 
ainda no pri-
meiro semes-
tre de 2020, 

muitos de nós entramos em qua-
rentena. Sendo professor de univer-
sidade pública, podia me confinar 
com minha companheira. Entre 
doações financeiras para trabalha-
dores pobres e a luta para atenuar 
toda a precariedade do ensino 
remoto que impactava os estudantes 
periféricos, intercalando panelaços 
contra o genocida Bolsonaro e a 
participação virtual em atividades 
científicas, sindicais e partidárias, 
me dedicava a sondar o que poderia 
escapar do padrão hollywoodiano 
em plataformas de streamings de 
filmes e séries. Era uma das poucas 
opções de consumo cultural que nos 
restava.

Depois de alguns meses, 
percebi que espontaneamente eu 
passara a buscar obras teledrama-
túrgicas que coadunassem com o 
momento que vivíamos – e ainda 

O CONSUMO DE TELEDRAMA-O CONSUMO DE TELEDRAMA-
TURGIA SOB A PANDEMIA: TURGIA SOB A PANDEMIA: 

UM ESTUDO DE (MEU) CASOUM ESTUDO DE (MEU) CASO
MARCO ANTONIO PERRUSO 

– Professor de Sociologia da UFRRJ

estamos vivendo, embora o “novo” 
normal pareça cada vez mais o 
“velho” normal anterior à pande-
mia. Filmes e seriados distópicos já 
estavam na moda bem antes, como 
Black Mirror, O Conto da Aia, o 
novo Mad Max e tantos outros. 
Com a crise mundial do capita-
lismo, agravada pelo coronavírus, 
e a ascensão política do populismo 
de extrema-direita, tão desmorali-
zante para a burguesia internacional 
aspirante a uma hegemonia política 
e cultural sofisticada, o antecedente 
estilístico e temático já estava dado. 
Tudo se passava - e ainda se passa 
– como se as previsões escatoló-
gicas estivessem concretizando-se 
a partir do início de 2020. Podía-
mos – podemos? – viver o fim do 
mundo, um momento histórico 
inigualável que nos horroriza, ao 
mesmo tempo que, ironicamente, 
nos honra ao oferecer a oportuni-
dade de presenciá-lo.

No Brasil, parte da classe 
trabalhadora mais intelectuali-
zada e menos precarizada já vivia 

tal sensação por conta da crise do 
lulismo. Muitos apavoraram-se 
com Temer, figura tétrica que, no 
entanto, é um gentleman (no bom 
e no mau sentido da palavra, tanto 
faz neste caso) perto de Bolsonaro. 
A partir de 2019, a coisa piorou 
bastante, como se sabe, a despeito 
de importantes mobilizações popu-
lares (presenciais mesmo, nem um 
pouco anacrônicas), antes e durante 
a pandemia. 

Alguns filmes ou séries, 
obviamente realizados antes de 
março de 2020, de fato pareciam 
proféticos. Mas certamente nos fala-
vam da nossa condição singular de 
“quarentenados”, relativamente pri-
vilegiados, antes do que da situação 
de vítimas maiores do colapso glo-
bal, os quais seguem nas ruas tra-
balhando (ou buscando trabalho) 
sem direitos sob o capitalismo de 
plataforma, hiperprecarizador. 

Entre as distopias mais ou 
menos tecnológicas que assisti, 
quase sempre de fundo romântico, 
conforme o pensamento social 

alemão (de Herder até Haber-
mas) que teme a mecanização e o 
desencantamento das comunidades 
humanas, vale citar dois seriados: 
Electric Dreams (produção inglesa 
de 2017, baseada na ficção científica 
de Philip K. Dick, cultuado escritor 
estadunidense da segunda metade 
do século XX); e a nova versão de 
Além da Imaginação (com Jordan 
Peele à frente, entre outros), base-
ado na série clássica da TV dos EUA 
do mesmo período histórico. Não 
é coincidência que a literatura e a 
teledramaturgia em questão sejam 
originárias dos anos 1950 em diante, 
período da Guerra Fria e, portanto, 
do temor de um fim do planeta via 
holocausto nuclear (ou ao menos, 
do fim do american way of life por 
conta de uma invasão comunista 
ou – sua metáfora – extraterrestre). 
A pandemia do covid-19, agra-
vada pelos Trumps e Bolsonaros 
do mundo, bem como por toda a 
sociabilidade burguesa, ajusta-se 
perfeitamente ao papel de substi-
tuto contemporâneo do confronto 
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planetário “definitivo” entre Estados 
Unidos e União Soviética. Setenta 
anos já se passaram, todavia: o capi-
talismo não mudou tanto assim. E 
nós? Se observarmos superficial-
mente o filme A Vastidão da Noite 
(2020, EUA), a resposta com certeza 
também é negativa. A possível pre-
sença alienígena em meio à sombria 
disputa entre as superpotências é 
registrada em tons conspiratórios 
(tão familiares para nós hoje em dia, 
na era das fake news), com menções 
não só a OVNIs, mas a toda mito-
logia correlata (atividades militares 
secretas à moda da famosa Área 51, 
“homens de preto”, etc). Em contra-
partida, a busca da verdade por uma 
juventude que se empoderava traz 
uma ponderação otimista e recoloca 
a agência sociológica da classe tra-
balhadora na cena dominada pela 
dicotomia entre Estados-Nação 
(imperialista de um lado, burocrá-
tico de outro). Como que prenun-
ciando a mobilização pelos direitos 
civis, a revolução sexual/comporta-
mental e a luta contra a Guerra do 
Vietnã, o senso crítico, até ingenua-
mente iluminista, é disponibilizado 
enquanto uma solução possível para 
nosso futuro.

Já o controle do nosso 
“mundo da vida” por Estados 

opressores, tema apropriado cínica 
e instrumentalmente pelo agitprop 
extremista de direita, aparece tanto 
em A Vida dos Outros (filme ale-
mão de 2006) quanto na série aus-
traliana Estado Zero (2020). O 
primeiro trata da vigilância oficial 
na antiga Alemanha Oriental sob o 
“socialismo real” e seu capitalismo 
de Estado pré-1989; o segundo 
aborda o cárcere, sem lei nem 
direitos humanos, de um campo 
de refugiados na Austrália, dilema 
da globalização contemporânea. Em 
ambos, o Estado – quer à “esquerda” 
quer à direita – aprisiona e submete 
corpos cujas mentes, ainda assim, 
resistem dentro de estreitos limi-
tes. A comparação com o confina-
mento de milhões mundo afora, 
embora injusta, é inevitável. Prová-
vel que obras como essas tenham 
sido buscadas para funcionar tal 
qual um dispositivo compensató-
rio para os menos desafortunados 
como nós. Dramas muito bem 
construídos, talvez tenham auxi-
liado a diminuir (e refletir sobre) 
o sofrimento psíquico coletivo – à 
maneira da sublimação em Freud 
e Norbert Elias. Mas a insegu-
rança pandêmica pode ir além; 
remete às dimensões da vigilância 
e do encarceramento, chegando 

até a claustrofobia. Para quem tem 
esta ansiedade (meu caso), a atra-
ção psicológica e estética torna-se 
irresistível. O espaço fechado em 
que nos encerramos pode ser um 
apartamento, assim como um pré-
dio que deixa de ser habitado pela 
grande maioria de seus moradores 
face à guerra Irã-Iraque (no filme 
de terror anglo-árabe Sob a Som-
bra, de 2016) ou então uma densa 
floresta tropical percorrida por tra-
balhadores quase escravizados em 
Selva Trágica (México, 2020), um 
suspense que dialoga com o rea-
lismo mágico. Nestes dois filmes 
um pequeno núcleo de pessoas 
passa por uma jornada marcada 
pelo isolamento – mesmo que haja 
alguma movimentação física, são 
predominantes a solidão, a angús-
tia e a incerteza quanto ao que 
virá. Ressalte-se a força das pro-
tagonistas, sempre mulheres, em 
todas essas quatro obras: Estado 
Zero ainda traz a velha fórmula da 
protagonista branca e ocidental em 
meio a migrantes asiáticos priva-
dos da liberdade por um governo 
neoliberal; já em Selva Trágica uma 
afro-americana se destaca entre 
homens indo-americanos em con-
texto semi-colonial. 

Esse crescente protagonismo 

de mulheres, negros, não-ociden-
tais e periféricos em geral na cena 
cultural e política internacional 
contraria a surrada tese da “onda 
conservadora” e evidencia o signi-
ficativo avanço de setores sociais 
subalternizados nas diversas lutas 
de classes que seguem acontecendo 
nos mais variados formatos. Algo 
extremamente alentador de ser 
observado em contexto pandêmico 
e que nos faz imaginar adiante, para 
além de fetiches catastrofistas que 
a cidadania burguesa progressista, 
supostamente de esquerda, cultiva 
nos últimos anos – algo obviamente 
agravado pelo confinamento dos 
remediados que compõem nosso 
próprio segmento social.

É o que se percebe no ins-
tigante filme brasileiro Cidade 
Pássaro (2020), o qual, a partir de 
trajetórias de migrantes africanos 
em São Paulo, nos faz pensar sobre 
globalização, desterritorialização, 
os amálgamas entre o moderno e o 
tradicional, todos fenômenos ante-
riores à pandemia, como o filme, 
e que se agudizaram desde então. 
Nele não há claustrofobia, talvez 
uma agorafobia diante da imensidão 
espaçosa de uma metrópole desco-
nhecida – o que, aliás, muitos de 
nós podemos estar a sentir quando 

vamos nos desconfinando de forma 
ziguezagueante, ao sabor das ondas 
e cepas da covid-19.

Entretanto, o maior ou menor 
distanciamento social ainda vigora 
como um cerceador poderoso para 
a vida social. Por isso, a percepção 
de que estamos todos no mesmo 
barco, separados fisicamente e apro-
ximados virtualmente via Zoom ou 
Meet, reforça o mal-estar de que 
estamos presos num mesmo pla-
neta, na mesma arquitetônica capi-
talista. Como se o mundo inteiro, 
com suas gritantes desigualdades 
sociais, fosse o nosso claustro. 
Neste sentido, A Caminho do Des-
conhecido (filme estadunidense 
de 2016) e The Terror (seriado de 
2018, também dos EUA) devem 
impactar bastante o telespectador 
confinado: seja um astronauta soli-
tário numa pequena nave, seja uma 
tripulação de marinheiros perdidos 
numa exploração em meio ao mar 
Ártico, respectivamente, é inescapá-
vel a condição de podermos contar 
apenas conosco ou com quem está 
igualmente aprisionado. A quase 
inviabilidade do salvamento, por 
maior que sejam os esforços dos 
personagens, pode ser lido na chave 
pessimista ou realista: indepen-
dente disso, o viés crítico proposto, 

referido ao status quo “civilizado”, 
é inegável. Ao contrário de bestei-
ras hollywoodianas como Perdido 
em Marte ou Gravidade, onde a 
ação-individual-racional-e-efica-
z-com-vistas-a-um-fim-objetivo 
– consagrado por Weber – captura 
e achata completamente o enredo 
tornado clichê (sempre há um “I 
have a plan”, verdadeira obsessão na 
cultura estadunidense), nessas duas 
obras a mediação entre a huma-
nidade – burguesa – e a natureza 
desmorona por conta dos próprios 
padrões e valores sociais vigentes. 

Se deixarmos de lado espa-
çonave e navio como metáforas do 
mundo social e abordarmos lite-
ralmente o planeta como unidade 
em suas visíveis limitações ecoló-
gicas, a coisa não muda de figura 
e fica mais reveladora. A pandemia 
seria a concretização, desde já, dos 
temores denunciados pela tele-
dramaturgia distópica. Em Terra à 
Deriva (megaprodução chinesa de 
2019) a confiança anti-liberal – e 
burguesa – em seguir o paradigma 
produtivista/desenvolvimentista de 
seu capitalismo oriental expressa-
-se na certeza de que a engenharia 
humano-mecânica é capaz de reco-
locar a Terra em seu devido e seguro 
lugar no sistema solar. Nada mais 
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acrítico – e ostentatório. Em direção 
oposta destaco outro filme: o belo 
Aniara (2018, Suécia) ancora-se não 
apenas no romantismo alemão, mas 
talvez até num marxismo ecossocia-
lista, seu parente teórico. Aqui não 
se trata de toda nossa civilização, 
mas de milhares de pessoas, uma 
pequena e desavisada nova huma-
nidade multicultural presente numa 
gigantesca espaçonave, também à 
deriva, obrigada a construir seu 
futuro. Nessa obra apresentam-se de 
uma vez só muitas desafiantes ques-
tões contemporâneas, visibilizadas 
nas últimas décadas: os limites 
produtivos e ambientais mundiais; 
a bancarrota psíquica promovida 
pela ética burguesa do trabalho; a 
decadência da masculinidade e da 
heteronormatividade; a desorien-
tação e infertilidade dos modelos 
políticos maquiaveliano e populis-
ta-carismático; o anacronismo da 
religiosidades tradicionais; a proe-
minência das mulheres na constru-
ção de alternativas societárias. Tudo 
isso embalado por um padrão visual 
que ironiza a breguice dos filmes de 
ficção científica heróicos: afinal de 
contas, uma viagem espacial regular 
parece mais um cruzeiro marítimo, 
não? Notoriamente, a “mensagem” 
do filme é pessimista, pois dedica-se 

a comentar artisticamente o que 
temos feito na duradoura moder-
nidade que nos cerca e oprime – por 
isso também, muito mais reflexiva.

Essa prolongada moderni-
dade retratada em Aniara traz de 
volta o século XX à nossa consci-
ência, uma vez que este filme, ainda 
que definitivamente atual, é baseado 
no poema épico de mesmo título, 
escrito em 1956 por Harry Martin-
son, não por acaso um nome impor-
tante da literatura proletária sueca 
daqueles anos. Retornamos então 
à distopia da guerra nuclear e da 
falência ecológica e social completa 
enquanto referência escatológica 
que continua nos informando ide-
ológica e esteticamente em período 
pandêmico. Ao menos sabemos que 
o mundo não acabou em meados do 
século passado – por isso é provável 
que não acabe agora também, o que 
é contra-intuitivo para as desespe-
radas “classes médias” progressis-
tas de todos os lugares. A recepção 
dessa e de outras obras teledrama-
túrgicas pode estimular a imagi-
nação coletiva na busca de saídas 
para o círculo vicioso que perdura 
enquanto acreditarmos na lorota 
de um Estado de Bem-Estar Social 
na periferia do capitalismo. Pelo 
menos comigo funcionou assim. 

Urge, pois, recolocar na ordem do 
dia o movimento pelo socialismo e 
a emancipação da classe trabalha-
dora. Que bom que esta não espera 
e logo foi às ruas durante o confi-
namento em 2020, com as torcidas 
antifascistas, os breques do APPs e 
outras mobilizações.
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Kevin Murphy 
é  m i l i t a n t e 
socialista esta-
d u n i d e n s e , 
historiador do 

movimento operário e Professor de 
História Russa na Universidade de 
Massachusetts, Boston. Durante os 
anos ’90 realizou pesquisa sobre as 
lutas dos trabalhadores de Moscou 
nos anos ’20, tendo acesso aos arqui-
vos públicos russos recém-abertos. 
Dessa pesquisa, resultou seu livro 
Revolution and Counterrevolution: 

Class Struggle in a Moscow Metal 
Factory (Bergahn Books, 2005), 
ganhador do Prêmio Memorial 
Isaac e Tamara Deutscher. Tem 
várias artigos traduzidos e publica-
dos em português, tais como Pode-
mos escrever a história da Revolu-
ção Russa? Uma reposta tardia a 
Eric Hobsbawm, O movimento gre-
vista pré-revolucionário na Rússia 
(1912-1916), Trotsky e o problema 
da burocracia soviética, A história 
da Revolução Russa de fevereiro de 
1917 e As origens e os significados 

do stalinismo. Essa entrevista, rea-
lizada através de e-mails, foi gene-
rosamente concedida por Murphy 
entre os meses de março e maio 
deste ano. As perguntas foram ela-
boradas em conjunto e traduzidas 
ao português por Purdy.

Você pode nos contar um 
pouco sobre sua própria história 
intelectual e política? Como você 
se interessou pela história da Rússia 
e da União Soviética? Quem foram 

“A DISCUSSÃO SOBRE A UNIÃO A DISCUSSÃO SOBRE A UNIÃO 
SOVIÉTICA É MUITO MAIS AMPLA, SOVIÉTICA É MUITO MAIS AMPLA, 
É SOBRE A NATUREZA DO CAPI-É SOBRE A NATUREZA DO CAPI-
TALISMO NO SÉCULO XX”. TALISMO NO SÉCULO XX”. ENTREVISTA ENTREVISTA 

EMILIANO AQUINO
SEAN PURDY 

Emiliano Aquino é Professor de Filosofia 
na Universidade Estadual do Ceará (UECE) e 
membro do Conselho Editorial de A Comuna. 

Sean Purdy é Professor de História dos 
Estados Unidos na Universidade de São Paulo 
(USP) e militante independente no PSOL.

suas influências e em quais deba-
tes você se envolveu? Como isso 
mudou desde então?

Entrei para os International 
Socialistas (Socialistas Internacio-
nais, IS) quando era adolescente e 
trabalhei na indústria automobi-
lística e depois entrei para a Inter-
national Socialist Organization 
(Organização Socialista Interna-
cional, ISO). Durante a década de 
1970, a “Questão Russa” geralmente 
definia uma organização socialista - 
muito mais do que deveria. Assim, 

li os debates do Socialist Workers’ 
Party (Partido dos Trabalhadores 
Socialistas, SWP) dos EUA na New 
International por Trotsky, Cannon, 
C.L.R James, Shachtman. Eu inicial-
mente concordei com a análise do 
SWP de que a União Soviética era 
um coletivismo burocrático, mas 
depois li Cliff e Chris Harman. É 
uma discussão muito mais ampla 
do que apenas sobre a União Sovi-
ética, é realmente sobre a natureza 
do capitalismo no século XX. A ten-
dência para o capitalismo de estado 
foi brevemente notada por Engels 

em Anti-Duhring e por Bukharin 
e outros durante a Primeira Guerra 
Mundial, depois por correntes dis-
sidentes na União Soviética, parti-
cularmente os Centralistas Demo-
cráticos, depois por Cliff, James e 
Dunayevskaya.

Para mim, nenhuma das 
várias correntes trotskistas nem 
aqueles que reivindicaram algum 
tipo de novo modo de produção 
poderiam explicar adequadamente 
a dinâmica da União Soviética e 
como ela se encaixava no sistema 
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capitalista mundial. Ernest Man-
del, por exemplo, afirmou após a 
2ª Guerra Mundial que os Estados 
da Europa Oriental eram “esta-
dos tampão” capitalistas, então ele 
decidiu que eram Estados Operá-
rios deformados que superariam 
o capitalismo ocidental. Fui par-
ticularmente influenciado pelos 
argumentos de Harman que desa-
fiavam os zigzagues de Mandel; ele 
detalhou como as indústrias estatais 
proliferaram a leste do Elba mesmo 
antes da Segunda Guerra Mundial; 
que na competição de armas - arena 
prioritária para a classe dominante 
- a União Soviética era igual aos 
EUA, mas essa priorização signifi-
cava que a União Soviética estava 
mal preparada para competir com 
o capitalismo ocidental na produ-
ção de mercadorias em um sistema 
mundial muito mais integrado. 
Hoje, a maior autoridade sobre o 
capitalismo em suas várias formas 
no último século é Mike Haynes, 
que está escrevendo um livro fas-
cinante sobre o assunto. Sob o 
regime de Putin, houve uma espécie 
de reversão para o capitalismo de 
Estado e também muitas áreas cin-
zentas onde a linha entre as empre-
sas capitalistas privadas e estatais é 
tênue. Os especialistas que analisam 

isso da perspectiva de dois modos 
de produção muito diferentes não 
são muito convincentes, para dizer 
o mínimo.

 

Um refrão comum em deba-
tes sobre a história russa ee sovi-
ética é a importância da abertura 
dos arquivos após a queda da União 
Soviética no final dos anos 1980 e 
no início dos anos 1990. Como você 
avalia a importância da abertura dos 
arquivos e como eles moldaram os 
debates historiográficos nos últimos 
30 anos?

A revolução arquivística foi 
enorme porque acabou com os 
argumentos especulativos “revi-
sionistas” que perpetuaram muitos 
mitos e mentiras stalinistas. Agora 
temos a prova de que Stalin foi a 
força motriz por trás dos expur-
gos, ordenando a prisão de vários 
milhões e a execução de 700.000. 
Sua assinatura é uma nas muitas lis-
tas de execução. Também sabemos 
agora que o impulso do regime à 
coletivização [da terra] foi uma vio-
lenta guerra de Estado contra todo o 
campesinato, que a dekulakização e 
a fome que se seguiu resultaram na 
morte de pelo menos cinco milhões 

de camponeses. Além disso, agora 
sabemos que o argumento revisio-
nista do apoio da classe trabalha-
dora ao regime era falso. Sabemos 
que a resistência maciça da classe 
trabalhadora ao stalinismo rever-
berou em Ivanovo (sabemos disso 
graças a Jeff Rossman) e esses sen-
timentos anti-regime reverberaram 
em Moscou (vejam meu trabalho) 
e em torno da União Soviética, 
[como sabemos] graças aos relató-
rios publicados da [polícia secreta] 
OGPU para Stalin. Os socialistas 
que abordamos o stalinismo de 
forma crítica, quaisquer que sejam 
as diferenças que possamos ter, 
fomos justificados pela história. Os 
documentos estão todos lá - deve-
mos ser bastante tolerantes com as 
questões de interpretação, mas não 
com os fatos. Para aqueles que estão 
em negação, podemos apenas apon-
tá-los para a montanha esmagadora 
de evidências arquivísticas e enco-
rajá-los a alcançá-los.

Os debates na academia 
foram amplamente marginalizados 
em áreas específicas de especiali-
zação como os expurgos, a coleti-
vização e assim por diante. Infe-
lizmente, questões interpretativas 
maiores, como o desenvolvimento 

do stalinismo, raramente são discu-
tidas - apenas alguns historiadores 
desafiaram o que o falecido Stephen 
Cohen chamou de “a tese da conti-
nuidade”, a noção de que a Revolu-
ção de 1917 levou inexoravelmente 
ao stalinismo. O estudo mais espe-
tacular publicado desde a abertura 
dos arquivos é The House of Gover-
ment (2017) de Yuri Slezkine, um 
estudo sobre duas décadas da elite 
soviética. No entanto, a estrutura 
intelectual de Slezkine é descrever 
os bolcheviques como uma seita 
religiosa. Mais de vinte estudiosos 
proeminentes leram o manuscrito, 
mas aparentemente nenhum deles 
alertou Slezkine sobre os problemas 
com esse clichê banal. 

As áreas mais impressio-
nantes da pesquisa acadêmica, na 
minha opinião, têm sido os estu-
dos de coletivização (Lynne Viola), 
nacionalismo (Ronald Suny e Terry 
Martin) e várias biografias impres-
sionantes, particularmente os estu-
dos de William Taubman sobre 
Khrushchev e Gorbachev, que nos 
dão uma visão sem precedentes 
das maquinações no interior da 
liderança soviética. Obviamente, 
temos que abordar todos os novos 
estudos de forma crítica, mas agora 

há muito mais dados empíricos. 
No entanto, ainda existem lacu-
nas enormes. Foi muito negativa 
a influência pós-moderna sobre 
a história russa e soviética, privi-
legiando tópicos obscuros como 
automóveis soviéticos e turismo 
ao invés de análises sobre a classe 
trabalhadora e questões interpreta-
tivas sobre o stalinismo. Desde que 
os arquivos foram abertos, nenhum 
estudo inovador da Revolução de 
1917 foi publicado e muito pouco 
sobre a classe trabalhadora soviética 
(Jeffrey Rossman, Donald Filtzer e 
eu somos exceções) e, em particu-
lar, as mulheres da classe trabalha-
dora. Estudiosos russos publicaram 
muitos estudos importantes: o mais 
interessante para mim foi o estudo 
de Elena Zubkova sobre a União 
Soviética após a guerra e a pesquisa 
de Alexei Gusev sobre vários opo-
sicionistas durante as décadas de 
1920 e 1930. Gusev está liderando 
uma equipe de pesquisa que está 
analisando os papéis trotskistas 
recém-descobertos encontrados 
nas tábuas do assoalho do Gulag 
do Alto Ural, um material muito 
fascinante.

Segundo você nos diz, pelo 

menos parte desses arquivos se 
constitui de “relatórios publicados 
pela OGPU para Stalin”. Como 
você avalia a função para o regime 
stalinista desses relatórios, dessas 
informações aparentemente pre-
cisas e sobre amplos aspectos da 
vida política cotidiana? A existên-
cia desses dispositivos de controle 
dos acontecimentos por meio de 
relatórios e registros revela o que 
do regime stalinista, mostra o que 
de sua natureza política e do poder 
pessoal de Stalin? 

Os relatórios da polícia 
secreta são extremamente valio-
sos como fontes de nosso conheci-
mento de resistência e sentimentos 
populares, especialmente na década 
de 1920. Escrevi um artigo sobre a 
atividade de greve durante este perí-
odo com base em uma análise sis-
temática dos relatórios detalhados 
(Kevin Murphy, Greves no início do 
período soviético, de 1922 a 1932: 
da militância à passividade da classe 
operária? São Paulo: Zazi Edições, 
2020). Fiquei surpreso ao descobrir 
que, de 1925 a 1927, menos de um 
por cento das greves foram resolvi-
das com a prisão de trabalhadores 
e quase metade de todas as greves 
(45 por cento) foram resolvidas pela 
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administração cedendo às deman-
das dos trabalhadores. Isso corres-
ponde à noção de um “contrato 
social” durante a NEP, no qual os 
trabalhadores e o Estado chegaram 
a um compromisso nas relações 
laborais. O stalinismo quebrou este 
acordo e transformou os sindicatos 
de trabalhadores em órgãos de pro-
dutividade. No entanto, muitos tra-
balhadores resistiram ao stalinismo, 
principalmente as trabalhadoras 
têxteis, mas também as trabalha-
doras camponesas sazonais, as ope-
rárias mais militantes que fizeram 
greves repetidas no final da década 
de 1920. O que achei interessante 
nos relatórios da OGPU foram os 
resumos regulares sobre as atitu-
des simpáticas dos trabalhadores à 
resistência maciça dos camponeses 
à coletivização. O regime stalinista 
estava claramente apavorado com 
uma verdadeira “smychka” (aliança) 
entre trabalhadores e camponeses 
resistindo às suas políticas.

O problema com os relatórios 
da OGPU é que eles se tornam cada 
vez mais histéricos à medida que 
entram na década de 1930. Opo-
sicionistas, kulaks, agentes estran-
geiros estão supostamente esprei-
tando por toda parte e são a causa 

de todos os problemas - a polícia 
secreta acreditou em sua própria 
retórica. Isso diz muito sobre a 
dinâmica de “rede cada vez maior” 
do terror stalinista, mas, como fonte 
de informações precisas, torna-se 
problemática. Muitas vezes fui 
enganado por relatos de greves e 
atividades oposicionistas em 1933 
e 1934. Esses são relatos falsificados: 
em 1933 praticamente todos os opo-
sicionistas foram encarcerados nos 
Gulags, no exílio ou capitularam ao 
stalinismo.

Vários autores marxistas, de 
orientações teóricas distintas, uti-
lizaram o conceito de totalitarismo 
ou Estado totalitário para qualificar 
politicamente a URSS. Depois dos 
estudos sobre o regime nas últimas 
décadas, como você considera a 
validade desse conceito? 

Totalitarismo é um termo 
que o marxista deve evitar. Victor 
Serge, um dos maiores oponentes 
do stalinismo, foi um dos primeiros 
marxistas a usar esse termo, seme-
lhante ao uso do rótulo impreciso 
de “coletivismo burocrático”. Han-
nah Arendt e muitos estudiosos da 

Guerra Fria usaram o totalitarismo 
após a Segunda Guerra Mundial 
para tentar ilustrar as supostas 
semelhanças entre os sistemas 
nazista e soviético. Claro, durante 
a guerra eles evitaram usar tal ter-
minologia, só depois eles utilizaram 
o mesmo modelo teórico, literal-
mente trocando o soviético pelo 
nazista. O totalitarismo enfatiza o 
poder do Estado e do terror em pul-
verizar e até atomizar a sociedade. 
Essa ruptura omite a possibilidade 
de resistência, mas agora sabemos 
de muitas rebeliões em massa sob 
Stalin e Khrushchev.

Tony Cliff parece ter sido um 
dos primeiros, embora não o único, 
a chamar a atenção para a função 
econômica - do ponto de vista da 
acumulação primitiva do capital na 
Rússia - do trabalho escravo no sis-
tema Gulag de campos de trabalho 
forçado. No atual estágio de pes-
quisa historiográfica sobre a Rússia 
dos anos 30-40, como você enxerga 
o peso desse trabalho judicialmente 
forçado no desenvolvimento econô-
mico da Rússia nesse período?

Alguns estudiosos afirmaram 
que o trabalho escravo do Gulag 
era um aspecto central do sistema 

stalinista. Acho que devemos ter um 
senso de proporção, caso contrário, 
estaríamos discutindo escravidão 
de estado ao invés de capitalismo 
de estado. Em seu auge (1953), o 
sistema Gulag tinha 2,5 milhões de 
internos, o que era realmente horrí-
vel, mas empalidece em comparação 
com a classe trabalhadora soviética. 
Durante o processo de acumula-
ção primitiva da década de 1930, a 
classe trabalhadora soviética quase 
triplicou de tamanho para cerca de 
30 milhões, a maioria jovens cam-
poneses fugindo dos horrores nas 
fazendas coletivas. Foi a exploração 
dessa força de trabalho mal paga e 
não qualificada que foi fundamental 
para o desenvolvimento do sistema 
stalinista.

Como você explica o ressur-
gimento de stalinismo em alguns 
setores da esquerda nos tempos de 
hoje?

O ressurgimento do stali-
nismo como alternativa entre seto-
res da esquerda internacionalmente 
está parcialmente enraizado na 
ascensão da extrema direita, com 
Stalin historicamente visto como 
um líder obstinado contra o fas-
cismo. A política do Comintern 

rejeitou frentes únicas com partidos 
social-democratas porque, como 
Stalin argumentou, “o fascismo é 
a organização de luta da burguesia 
apoiada no apoio ativo da social-
-democracia. A social-democracia é 
efetivamente a ala moderada do fas-
cismo”. O resultado de tais políticas 
foi trágico, especialmente na Ale-
manha. Na última eleição livre, em 
novembro de 1932, os nazistas rece-
beram 11,7 milhões de votos, menos 
do que o total combinado dos 
comunistas (6 milhões) e do SDP 
(7,2 milhões). Em poucos meses, os 
principais líderes comunistas foram 
presos, o Partido Comunista (KPD) 
foi declarado ilegal e as instituições 
democráticas da república de Wei-
mer foram liquidadas. Portanto, se 
examinarmos a história do stali-
nismo, se lermos os escritos de Trot-
sky sobre a luta contra o fascismo, 
a conclusão é exatamente o oposto 
da descrição heróica ingênua - as 
políticas de Stalin realmente pavi-
mentaram o caminho para a vitó-
ria dos nazistas na Alemanha. Os 
socialistas deveriam acolher uma 
discussão honesta sobre a ascensão 
do fascismo na década de 1930 e as 
políticas do Comintern e deveriam 
se engajar em questões interpretati-
vas com aqueles que discordam de 

nós. Mas, infelizmente, grande parte 
da discussão sobre o stalinismo con-
tinua a ser manchada por distorções 
gritantes e espantosa ignorância 
sobre o que realmente aconteceu.
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O livro Pierre Monbeig e A 
Formação da Geografia no Brasil é 
a história  da vinda de um professor 
francês, Pierre Monbeig, para fun-
dar a primeira cadeira universitá-
ria de ensino de geografia no país 
em 1935. Ele narra a história dos 
desafios encontrados, dificuldades e 
possibilidades de desenvolver uma 
ciência moderna, levando em con-
sideração a própria configuração 
do espaço e do território brasileiro. 
A metodologia desenvolvida pela 
autora foi denominada de geo-his-
tória dos saberes, ou seja, conside-
rar as características do espaço e das 
conjunturas vividas por esse intelec-
tual, no momento de construir as 
instituições e uma teoria pertinente 
para pensar o território brasileiro. 
O resultado observado é que o geó-
grafo francês praticou importantes 
adaptações da geografia francesa 
que ele aprendeu para compreender 
o Brasil e para fundar uma ciência 
geográfica pertinente a este país. 

Larissa Alves de Lira é geó-
grafa. Formada em Geografia pela 
USP, mestre pela mesma universi-
dade, e Doutora pela Escola de estu-
dos avançados de Ciências Sociais 
de Paris, EHESS, e pela Universi-
dade de São Paulo, nos quadros de 
um convênio internacional de dupla 
titulação. Fez pós-doutorado tam-
bém pela USP e hoje é professora 
visitante na Universidade Federal de 
Minas Gerais.
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Introduction: 

Lenin’s theory of 
imperialism has 
had an impor-
tant place in the 
understanding of 

the logic of geopolitical relations in 
the modern epoch. However, it has 
also been regarded as overly sche-
matic, economistic, and in need of 
drastic refurbishment, particularly 
in the light of the very significant 
developments that seemed to fun-
damentally alter the geopolitical 
landscape on the heels of World 
War II. These developments include 
the emergence of a Pax Americana, 
as well as a united capitalist Europe, 
that seemingly extinguished the 
ferocious intra-imperialist rivalries 
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of the previous period; the promi-
nent and arguably predatory role 
played by the Soviet Union, which 
called into question the conception 
of imperialism as a specifically capi-
talist phenomenon; and the collapse 
of the colonial order, which osten-
sibly put an end to the classic forms 
of subjugation and exploitation for 
a host of newly independent coun-
tries. The rise of the “First, Second, 
and Third Worlds” that came to 
structure the post-World War II 
order and the eventual demise of 
this structure in the post-Cold War 
era has often been seen as revealing 
the profound limitations, and in 
some cases outright obsolescence of 
Lenin’s theory of imperialism. This 
paper seeks to defend the gene-
ral applicability of Lenin’s theory 

against such critiques, while at the 
same time arguing that its most 
important and necessary develo-
pment is found in Leon Trotsky’s 
theoretical conceptions elaborated 
in the period bookended by the two 
world wars. 

To make this argument, our 
paper is divided into two parts. We 
begin the first by briefly engaging 
some of the main challenges to 
the to the Leninist theory of impe-
rialism put forth by scholars who 
identify themselves as being part 
of, or in some ways being inspi-
red by the Marxist tradition.  We 
focus in particular on two lines of 
critique: the first, which highlights 
the absence of geopolitical rivalries 
and intra-imperialist conflict as 
marking a fundamental shift in the 

international system since the days 
of Lenin; and the second, which 
attempts to overcome the pro-
blem of “economic determinism” 
by introducing a putatively novel 
geopolitical element to the classi-
cal Marxist analysis.  We argue that 
despite their differences, the claims 
about the obsolescence of Lenin’s 
theory made in these arguments 
are greatly exaggerated. Although 
the Leninist framework does need 
to be revisited in relation to the 
historical developments discussed 
above, it is the work of Leon Trot-
sky, and not this more recent aca-
demic Marxism, that provides the 
resources necessary to accomplish 
this task. To make this argument, 
in the second part of the paper, 
we consider Trotsky’s “permanent 
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revolution,” his most important and 
distinctive contribution to classi-
cal Marxism, as a development of 
Lenin’s theory of imperialism. We 
explain how the concept of perma-
nent revolution allowed Trotsky to 
arrive at an original analysis of the 
dialectic between the national and 
the international beginning with 
the onset of World War I – one that 
insisted on the primacy of world 
economics and world politics in a 
way that proved to be fruitful in the-
orizing, and in some cases anticipa-
ting, the post-World War I historical 
developments that necessarily elu-
ded Lenin. The most important of 
these was, of course, propulsive rise 
and eventual fraying of American 
hegemony, its relationship to other 
advanced capitalist countries, and 
its implications for the functioning 
of the imperialist system. In addi-
tion, there was the change the in the 
character of the Soviet Union under 
Stalinism, and the trajectory of the 
anti-colonial bourgeois nationalist 
movements which gave a very spe-
cific cast to the imperialist epoch. 
Trotsky’s conception of the perma-
nent revolution, we argue, provides 
an explanation of all these changes 
at both an empirical and theoretical 
level, and in that sense constitutes 

an essential advancement of the 
Marxist theory of imperialism.

Part I 
Lenin and the critique of 

imperialism:
After a long hiatus, when it 

was seemingly banished into the 
wilderness of esoteric academic 
debate, imperialism – as a concept, 
as a buzzword, and perhaps, most 
importantly as a political reality – 
has re-entered mainstream debates 
about the nature of the international 
system. Within the academic left, 
the revival of interest in imperia-
lism can be traced back to the early 
nineties, when the collapse of the 
Soviet Union seemed to indicate 
the emergence of a new, qualitati-
vely different world order, one of 
apparently unparalleled and unri-
valed American hegemony, and 
the advent of a new epoch of glo-
balization. While there were many 
differences amongst the scholars on 
the precise nature of this new order, 
what united them was the fact that 
“with few exceptions” most subscri-
bed to the notion that “the theory of 
imperialism formulated by Lenin….
was a dead dog.”  

The Leninist theory focu-
sed on a specific moment in the 

development of capitalism when 
the “domination of capital in gene-
ral” was giving way to the “domina-
tion of finance capital” marked by 
the “personal union” of banks and 
industry, and eventually the “per-
sonal union” between both and the 
state. This, Lenin argued, was the 
“highest stage of capitalism”, i.e., 
imperialism. What it meant for 
the international system was the 
emergence of a new logic driven by 
the needs of finance capital leading 
to the intensification of rivalries 
among the major and not-so major 
capitalist states, and the systematic 
division and re-division of the entire 
planet. These rivalries were mana-
ged for several decades – albeit peri-
lously – until they found their most 
violent expression (up until that 
point) in the cataclysm of the First 
World War. From an analytical stan-
dpoint, the main upshot of this the-
ory was that having morphed into 
an imperialist system, notwiths-
tanding periods of seeming peace 
and many instances of cooperation, 
the capitalist world order would be 
defined by the ever-present threat, 
and periodic manifestations of such 
major conflicts amongst the various 
state actors. The political corollary, 
perhaps even more important from 

a Leninist standpoint, was that a 
revolutionary overthrow of capi-
talism was the only way to secure 
meaningful peace, while setting the 
stage for a fundamental transforma-
tion of global politics beyond the 
nation-state system. 

The contemporary left acade-
mic critiques of the theory outlined 
above can be broadly divided into 
two types. The first tends to insist 
on a supposed transcendence of the 
intra-imperialist rivalries described 
by Lenin as an essential feature of 
the imperialist system. The reasons 
for this change range from claims 
about the emergence of new forms 
of de-territorialized sovereignty and 
a capitalist class no longer tied to 
the nation-state form to the seemin-
gly persistent and overwhelming 
hegemony of the United States.  
Ultimately, what we are left with 
is a version of the Kautsky’s “ultra-
-imperialist” line, which we argue 
is as unsustainable now as it was 
during Lenin’s lifetime. The second 
line of critique is more sophistica-
ted in that while it clearly distances 
itself from a Leninist framework 
per se, it does not dismiss the clas-
sical Marxist argument out of hand. 
Scholars like Alex Callinicos and 
David Harvey, for instance, make 

a persuasive argument about the 
persistence of geopolitical rivalries 
amongst capitalist states. However, 
they argue that to understand the 
nature of these rivalries requires 
going beyond a theoretical fra-
mework that privileges the “logic 
of capital,” and taking seriously the 
distinctness of the “logic of terri-
tory,” thus avoiding the trap of “eco-
nomic determinism.” We contend 
that this oft-repeated charge against 
Lenin’s theory of imperialism (and 
classical Marxism more broadly), 
is something of a theoretical red 
herring, and that the insistence on 
the distinction between state poli-
cies and economic imperatives, lea-
ving aside its theoretical weakness, 
expresses more than a spark of hope 
for an enlightened and Neo-Keyne-
sian reformism – that is, the sort of 
positions correctly and categori-
cally ruled out by Lenin’s theory of 
imperialism. 

Beyond Geopolitics?
In the waning years of the 

20th century, following the US 
bombing of Kosovo, justified at 
the time as “illegal, but legitimate,” 
and the emergence of the doctrine 
of humanitarian interventions 
that were purportedly driven by 

shared norms in “international 
community,” the argument about 
the general obsolescence of intra-
-imperialist rivalries was very much 
in academic vogue. Michael Hardt 
and Antonio Negri’s Empire, in 
particular, seemed to capture the 
zeitgeist, the general acceptance of 
the need to think beyond the old, 
hoary categories of classical Mar-
xism in order to grapple with the 
complexities of the new century. An 
academic best-seller, Empire began 
with a simple claim: “imperialism 
is over.”   Imperialism, Hardt and 
Negri argued, was “a system desig-
ned to serve the needs and further 
the interests of capital in its phase of 
global conquest,” and as such con-
nected to modern forms of territo-
rial sovereignty.  This, however, has 
been undermined and replaced by a 
“decentered and de-territorializing 
apparatus of rule that incorporates 
the entire global realm within its 
open, expanding frontiers.”  What 
used to be competition between 
various imperialist powers has 
been replaced by “the idea of a sin-
gle power that overdetermines them 
all, structures them in a unitary way, 
and treats them under one common 
notion of right that is decidedly 
postcolonial and postimperialist.”  
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To put it simply, this was a world 
order in which geopolitical rivalries, 
state action driven by the logic of 
capital or the wars of the kind pre-
dicted by Lenin were no longer a 
systemic feature. 

However, within a very short 
time period, the theoretical edifice 
that was proposed as a replace-
ment for the Leninist conception 
was revealed to be essentially a 
house of cards. The most obvious 
and resounding indictment of this 
vision of a new, emerging non-im-
perialist world order was the unpro-
voked American invasion of Iraq, 
an event which seemed to catch the 
authors of Empire on the backfoot.  
In a strangely incoherent essay, 
Michael Hardt tried to explain away 
the new wars of the Bush adminis-
tration as a form of hangover from 
the bad imperialist past, while still 
insisting that “a new form of glo-
bal domination is emerging in its 
stead.”  The latter, Hardt argued, is 
a “wide network of collaborating 
powers, including the dominant 
nation-states, supranational insti-
tutions like the IMF and the World 
Bank, the major corporations, some 
of the major NGOs and others.” The 
internal dynamic of this system was 
akin to a “collaboration between a 

monarch and a group of aristocrats,” 
with various actors (more specifi-
cally, the US and the IMF) taking 
turns at playing the monarch, and 
none being able to either act alone 
or escape the hierarchy. The pro-
blem with this, as we have argued 
elsewhere, is that notwithstanding 
manifold theoretical contortions, 
the “new” global system that Hardt 
describes sounds very much like 
the “old” one that had supposedly 
had its day.  The world of imperialist 
misadventures, of unstable allian-
ces, of nation-states being forced to 
collaborate with each other as well 
as various transnational bodies to 
keep the “rich, rich and the poor, 
poor,” of decaying democratic 
norms and institutions, of extreme 
inequalities is a world that would 
have been very familiar to Lenin. 
The novelty of some of these ins-
titutional forms or for that matter 
the development of capitalist social 
relations in way that both stretches 
and questions the very character of 
territorial nation-states – aspects of 
the contemporary world that Hardt 
and Negri present as fundamentally 
different from the past – ultimately 
remain a matter of form, rather than 
essence. In that sense, the concept 
of “Empire” – for all the academic 

feting – hardly poses a serious con-
ceptual challenge to the Leninist 
theory of imperialism.

 For scholars like Leo Panitch 
and Sam Gindin, who also end up 
highlighting the absence of intra-
-imperialist rivalries in their criti-
que, the issue is not so much that 
“imperialism is dead,” but rather 
that classical Marxists have essen-
tially misunderstood the logic of 
imperialism. A theorization of 
imperialism based on “capitalism’s 
economic stages and crises” led 
Lenin and his followers to make 
the fundamental mistake of extra-
polating an immutable logic of 
global politics from a specific “con-
junctural moment of intra-imperial 
rivalry.”  What has driven interna-
tional politics in the imperialist 
epoch is not so much the develop-
ment of capitalism on a global scale, 
but rather the “states’ relatively auto-
nomous role in maintaining social 
order and securing conditions for 
capital accumulation.” The emphasis 
on the capitalist theory of the state 
then makes room for understan-
ding geopolitical manifestations 
of imperialism not just in terms of 
rivalries, but also the emergence of 
“one imperial state” that can “struc-
tural[ly] penetrate” others.  

In terms of international poli-
tics, what this meant was that the 
capitalist world – in the aftermath 
of the destruction of the Second 
World War – was not only re-made 
to facilitate the demands of Ame-
rican capital, but its ruling classes 
were re-structured and re-organi-
zed to follow American leadership. 
This American-led global order ini-
tially structured around the Keyne-
sian economic system and military 
alliances did face some crises, par-
ticularly during the 1970s. Howe-
ver, with a series of policy measures 
including the careful application of 
the Volcker shock in the US, and the 
introduction of neoliberal structu-
ral reforms across board, the crises 
were averted, profitability restored, 
and the informal American empire 
continued to dominate the system, 
especially following the collapse of 
the Soviet Union. The global sys-
tem that prevailed in the early 21st 
century, according to Panitch and 
Gindin, was one that remained 
imperialist, but without the kind of 
inter-imperial rivalry that a Leninist 
theory insisted upon. Notwithstan-
ding some “instabilities, and even 
crises,” the world capitalist system 
overseen by the informal Ameri-
can empire, is one that continues 

to – for the want of a better term 
– thrive. To be fair, Panitch and 
Gindin do not necessarily present 
this picture as a desirable one, but 
insofar as they dismiss the actu-
ality of intra-imperialist rivalries 
and the ever-present possibility of 
war, their conclusions – much like 
that of Hardt and Negri – take on 
a Kautsky-ian tone of peace in our 
capitalist times. 

There have been numerous 
critiques of this line of argument 
from scholars including Robert 
Brenner, David Harvey and Alex 
Callinicos, who have pointed out 
the fallacies of a supply-side theory 
of crisis, particularly in terms of 
its misunderstanding of the nature 
of contemporary global capita-
lism, and the seemingly unfettered 
agency of the United States. While 
the general landscape of global poli-
tics starting from the second half of 
the 20th century is one that has been 
dominated by the United States and 
has indeed been devoid of the kind 
of conflict between capitalist powers 
that characterized the earlier deca-
des, this has not implied either the 
absence of violence in general (a 
systemic feature of imperialism) 
or even absence of tensions amon-
gst the transatlantic allies. And far 

from dissipating in the aftermath 
of the Cold War, these tensions 
have taken on greater intensity as 
the United States makes a concer-
ted effort to maintain its hegemo-
nic position. This task has become 
more challenging in the context of 
the rise of China, which is arguably 
not only financing the American 
budget deficit, but also extending 
its influence beyond its immediate 
neighborhood, including in regions 
such as Latin America which were 
once considered the “backyard” of 
American capital. Whether or not 
these tensions result in the outbreak 
of intra-imperialist conflict or even 
conflict amongst “Great Powers,” 
what is apparent is that internatio-
nal politics will hardly be characte-
rized by pacific relations amongst 
state actors. In that sense, Lenin’s 
argument about not just the logic 
of imperialism, but also the persis-
tence of coercion, militarism, and 
war in the epoch of imperialism 
remains as valid today as it was a 
century ago. A more serious chal-
lenge to the Leninist framework is 
perhaps posed by arguments that 
agree with the latter, while attribu-
ting to it a logic that is distinct from 
the logic of capital. We turn to these 
now.
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B e y o n d  e c o n o m i c 
determinism?

At a time when the majority 
of scholars within the academic left 
gravitated towards declaring the 
emergence of a post-imperialist 
world order, a few remained stea-
dfast in highlighting certain con-
tinuities from the past, even while 
trying to insist upon the novelty of 
the present. Categorized as “the-
orists of the new imperialism,” a 
group of scholars including David 
Harvey, Alex Callinicos and Wal-
den Bello argued that the interna-
tional system was still characterized 
by inter-state rivalries that were 
essentially connected to the crisis 
of global capitalism. The question, 
however, was the nature of this con-
nection and it is in the answers put 
forth by these scholars that one can 
find fundamental differences from 
a Leninist analysis. 

In a succinct statement 
situating his argument, Callini-
cos declares that while “relatively 
sympathetic” to Lenin’s theory, his 
analysis “recognizes that the the-
ory’s limitations demand criticism, 
revision, and refinement.”  To begin 
with, there is the issue of termi-
nology. In lieu of the language of 

“intra-imperialist” rivalries, which 
has a “canonical status,” Callinicos 
insists on using “the more general 
language of geopolitical competi-
tion.” The reason for this is while 
the former tends to suggest rival-
ries in the international system can 
only take the form of general war 
between Great power blocs that 
“prevailed between (roughly) the 
1890s and 1989-91,” the latter cap-
tures the essence of all “all conflicts 
over security, territory, resources 
and influence among states.”  At one 
level, this move makes sense given 
the very important – and correct 
– assertion about the prevalence 
of rivalries, and the ever-present 
potential for conflict in the con-
temporary world order. However, 
this serves merely as segue to a 
more important theoretical move. 
Having set up the field of geopoli-
tics as a distinct one, Callinicos goes 
on to argue that any theorization of 
imperialism needs to be reframed 
in terms of a relationship between 
capitalism and the state system – “as 
constituted by the intersection of, 
respectively, capitalist and territo-
rial logics of power and economic 
and geopolitical competition.”  For 
Callinicos, imperialism thus beco-
mes “capitalist imperialism.” 

From a Marxist perspective, 
even just as a new term to describe 
an epoch, this relabeling is quite 
problematic given its redundant 
character. Beyond that, the notion 
of “capitalist imperialism” begs the 
question of what exactly imperia-
lism means. Callinicos (and Harvey) 
have insisted that their approach 
serves the purpose of highlighting 
the dialectical and often contradic-
tory relationship between the two 
logics, and “avoids any attempt to 
reduce the geopolitical strategies 
of states to economic interests.” In 
doing so, it actually helps explain 
the ways in which “throughout the 
history of modern imperialism, 
Great Powers have acted for com-
plex mixtures of economic and geo-
political reasons,” without seeking 
to “collapse these analytically dis-
tinct dimensions into one another.”  
Callinicos acknowledges that while 
this approach enables him to go 
beyond the economic reductio-
nism charge often levelled at Mar-
xist analyses of imperialism, it does 
leave him open to the accusation of 
bringing in a “Realist” moment, of 
reifying trans-historical notions of 
national interest. But, as he shows 
in a quick and elegant sketch, that 
is an easy charge to rebut. While 

geopolitical rivalries existed in the 
pre-capitalist era, they took on a 
very specific form with the develo-
pment of capitalist social relations. 
Drawing specifically on the work 
done by Brenner and Bukharin, 
Callinicos argues that by the second 
half of the 19th century, “both eco-
nomic and geopolitical rivalries 
brought about a growing interde-
pendence of state and capital, as a 
result of which the process of inter-
-state competition became subsu-
med under that between capitals.”  
And, as a definitive rebuttal of the 
“Realist” charge, Callinicos makes it 
clear that “this subsumption beco-
mes a historical reality” at the end of 
the 19th century with the arrival of 
“the moment of imperialism.” 

This sketch of how imperia-
lism fundamentally altered the logic 
of inter-state rivalries, and for that 
matter, the claim that the “Marxist 
theory of imperialism analyses the 
forms in which geopolitical and 
economic competition have become 
interwoven in modern capitalism,” 
is one that would fit comfortably 
within Lenin’s framework. So, why 
does Callinicos move from this 
claim to insist on the analytically 
irreducible distinction between the 
two dimensions, on the necessity 

of a theory of “new imperialism” as 
against the classical version associa-
ted with Lenin? On a methodologi-
cal level, he claims that the answer 
lies in the fact that “geopolitical 
competition has properties diffe-
rent than economic competition.” 
But, to understand this, one has to 
go deeper than the state system, 
and look at the “micro-processes” 
that shape state actions. And an 
essential aspect of these “micro-
-processes” lies in acknowledging 
that there exist two groups of actors 
– capitalists and state managers – 
who have distinctive interests. The 
pursuit of these interests draws the 
two groups into alliances with each 
other, and it is these conjunctural 
alliances that determine “the inter-
relation of economic and geopoliti-
cal competition.”  We contend that 
from a Marxist perspective, this is 
an argument that is essentially unte-
nable on methodological, empirical 
and political grounds. 

The bourgeoisie does not 
just constitute a group of actors – 
it constitutes a class, which like all 
classes in society, has a position and 
interests determined by its relation 
to the means of production. From 
that perspective, what exactly would 
be the position of “state managers”? 

Are they a “class-in-itself ”, or a 
group that is “supra-class”? Neither 
of those options fit within a Mar-
xist theoretical framework. What 
would determine the interests of 
these state managers? Are these 
interests essentially some kind of 
trans-historical desire to extend 
state power or state authority? 
Even setting aside these kinds of 
methodological questions, where 
can we find empirical evidence to 
back this claim? If the point is to 
highlight the fact that the capitalist 
class does not have a singular voice 
and in fact, different factions push 
different – and at times, contradic-
tory – agendas, then that is hardly 
novel. Through these factional divi-
sions, the emergence of a powerful 
fusion between the state apparatus 
and finance capital was diagnosed 
by Lenin as a constitutive feature 
of capitalism in 1916. In the 1930s 
and 40s, the powerful ‘statist’ and 
even ‘planning’ tendencies of world 
capitalism confirmed this diagnosis. 
Bracketing the period of the Cold 
War, to which we will return later, 
the contemporary period surely 
manifests this fusion in unprece-
dented forms. From Hank Paulson 
to Emmanuel Macron to Donald 
Trump it is now more and more 
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difficult to determine the precise 
point where parasitic and reckless 
financial speculators end, and poli-
tical leaders and executives begin. 
What then is at stake in insisting on 
a distinct, analytical space for “state 
managers?” The answer, we would 
suggest, lies in holding to a forlorn 
hope that state actors, perhaps in 
some semi-autonomous fashion, 
can still serve to protect their citi-
zens from the worst depredations 
of neoliberal capitalism. This hope 
is most clearly articulated by Calli-
nicos’s fellow theorist of “new impe-
rialism,” David Harvey, who makes 
an unrepentant pitch for a “new 
New Deal,” without quite explaining 
how the conditions that produced 
the Keynesian world order would be 
replicated today, nor for that matter 
why a progressive reform of capita-
lism should be a desirable outcome, 
considering what happened the first 
time around. Callinicos, while criti-
cal of Harvey’s neo-Keynesianism, 
settles for a more sophisticated sou-
nding “Anti-capitalist manifesto,” 
but arguably does not go beyond 
the horizon of a progressive refor-
mist program to carried out within 
the boundaries of a bourgeois 
nation-state. 

Our point here is not to insist 

that Lenin’s theory of imperialism 
as formulated in 1916 is a self-suf-
ficiently correct and complete one, 
insulated from the actual historical 
development that followed. Lenin’s 
pamphlet, (any pamphlet), writ-
ten at a specific moment in time, 
however powerful its intuitions 
and predictions, could not possibly 
fulfill the constant task of analysis 
and verification, of orientation and 
reorientation, demanded by the 
Marxist method.  Yet, seen against 
the backdrop of such dubious refi-
nements, Lenin’s theory remains 
correct in its broad theoretical 
strokes and certainly in its politi-
cal intransigence against any kind 
of reformist path out of the econo-
mic, political, and military disasters 
characteristic of imperialism then 
and now. Callinicos is correct in 
asserting that the form of conflicts 
that characterize the contemporary 
international system (and for that 
matter, the international system 
since the end of the Second World 
War) are quite distinct from the 
kind of intra-imperialist rivalries 
that shaped the early period of the 
imperialist epoch. However, this 
was not a matter of a “dissociated” 
dialectic between the logic of capi-
tal and the logic of territory, but of 

that between the national and the 
international, as expressed through 
the rise of American hegemony. 
This new reality constituted a real 
transformation in the structure of 
imperialism as a world system, not 
abolishing or subsiding its contra-
dictions, but expressing them in an 
explosive manner through histo-
rically new channels. The Marxist 
theory of imperialism required and 
still requires a theoretical accoun-
ting of this transformation, which in 
our view can be developed through 
an engagement with Leon Trotsky’s 
writing.

Part II

Trotsky and Imperialism 
beyond Lenin

To call attention to the theo-
retical and political significance of 
Leon Trotsky is to step onto a trea-
cherous ideological terrain. As the 
framework of the Cold War conso-
lidated, Trotsky was reviled 

by both sides. The capitalist 
world and its many representatives 
naturally had no sympathy for such 
an uncompromisingly revolutionary 
figure. In that context, whereas it 
was possible to tolerate carefully 

calibrated attempts to consider 
Marx’s intellectual legacy, to take 
seriously the ideas and actions of 
the co-leader of the only successful 
proletarian revolution in history 
was beyond the pale. For the Stali-
nists and their political by-products 
the world over, Trotsky represented 
the highest danger, and an unprece-
dented campaign of historical fal-
sification was carried out in order 
to bury him under a mountain of 
lies. His assassination at the hands 
of a Stalinist henchman did not 
solve the matter as Trotsky’s legacy 
continued to point to the real legacy 
of the October revolution, and as 
such potentially expose the massive 
betrayal carried out by the bureau-
cracy. This ideological framework, 
which was hardly dislodged by the 
end of the Cold War, explains the 
otherwise unfathomable lack of 
interest in Trotsky’s extraordinarily 
important contributions across a 
range of important questions.  

This prolonged academic blo-
ckade has recently begun to loosen 
somewhat, at least in the field of 
International Relations, where a 
new literature calling attention to 
Trotsky’s ideas is emerging. This 
literature has identified the con-
cept of uneven and combined 

development as Trotsky’s signal 
contribution that can resolve cer-
tain longstanding theoretical pro-
blems in the discipline and social 
science more generally. While this 
emerging literature is a welcome 
development, our contribution dif-
fers from it in two respects. 

First, we argue that Trotsky’s 
contribution must be centered 
more decisively on the question 
of imperialism. It is a striking fact 
that Trotsky is virtually absent from 
the standard list of contributors – 
Lenin, but also, Hilferding, Luxem-
burg, Bukharin, and even Kautsky 
– to the Classical Marxist theory 
of imperialism. These figures are 
invoked in various proportions and 
permutations, often as mere foils, in 
the later debates attempting to deve-
lop new theories of imperialism out 
of the ashes of Classical Marxism. 
The fact that Trotsky is left out of 
such a list should be regarded in 
large part a function of the ideolo-
gical framework described above. 
It is curious, for instance, that 
David Harvey would rather turn 
to Hannah Arendt for his osten-
sible re-elaboration of a Marxist 
theory of imperialism, or that Alex 
Callinicos, a leading member of a 
party that claims some ideological 

filiation with Trotsky, uses as foil 
the “Lenin-Bukharin theory” in his 
panoramic account of the debates, 
while mentioning Trotsky only in 
the context of the issue of uneven 
and combined development. In 
what follows we seek to identify 
the ways in which Trotsky’s ideas 
constitute a crucial resource for the 
Marxist theory of imperialism. 

The most important of these 
ideas, and this is the second way in 
which we depart from the emer-
ging IR literature on Trotsky, is the 
theory of permanent revolution. 
To be sure, uneven and combi-
ned development is an important 
concept with a significant lineage 
in Marxist theory, beginning with 
Marx and Engels. Trotsky’s elabora-
tion of this concept is indeed a real 
contribution to classical Marxism 
that, among other things, pre-empts 
stage-ist and mechanical interpre-
tations of materialist conception of 
history, as well as enable a correct 
understanding of the geographi-
cal patterns by which capitalism 
expands and transforms the globe. 
The emerging literature emphasi-
zing the importance of Trotsky’s 
concept presents it as a trans-his-
torical mechanism finally provi-
ding the necessary theoretical link 
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to understand the dialectic linking 
“national” and “international” deve-
lopment. Although the investigation 
of uneven and combined develop-
ment on this register can be a frui-
tful endeavor, from the standpoint 
of an understanding of the impe-
rialist epoch specifically, the con-
cept can only serve as a theoretical 
premise for the more fundamental 
theory of permanent revolution. 
Moreover, starting from the same 
concept of uneven and combined 
development one can arrive at 
drastically different political pres-
criptions. In this sense, to identify 
uneven and combined development 
as Trotsky’s signal contribution is to 
dodge a host of critical issues. It is 
the theory of permanent revolution 
that constitutes Trotsky’s distinctive 
development of Classical Marxism, 
as well as the crucial resource to 
necessary to develop an understan-
ding of imperialism beyond Lenin.

Origins and development of 
the Permanent Revolution:

In the earliest stages of their 
political life, Marx and Engels occa-
sionally used the term “permanent 
revolution” to refer to the most radi-
cal phase of the great French Revo-
lution. The failure of the 1848-9 

revolutions throughout Europe 
became the occasion for them to 
return to the expression, which they 
now charged with a far more pres-
sing and programmatic meaning.  
On the eve of the continent-wide 
upsurge, the Communist Mani-
festo, reflecting Marx and Engels’ 
initial position on these questions, 
essentially invoked the coming of 
a classic bourgeois revolution for 
which the proletariat would have 
to serve as the left wing, fighting 
for a definite time “the enemies 
of its enemies.” But the manner in 
which the 1848-9 revolutions unfol-
ded showed the unviable character 
of this position. Marx and Engels’ 
call for the “revolution in perma-
nence,” the culmination to their 
Address to the Central Committee 
of the Communist League of March 
1850, registered a great change in 
the political behavior to be expec-
ted of the bourgeoisie, which had 
conducted itself in a consistently 
shameful manner in the revolu-
tions throughout the continent. 
Outflanked and frightened by the 
rising working class movement that, 
this time around, unlike in 1789, 
had initiated the revolutionary pro-
cess, the bourgeoisie aligned itself 
with the various monarchical and 

reactionary pre-capitalist remnants, 
instead of finally vanquishing them. 
Far from constituting some sort of 
episodic jitters, this conduct on the 
part of the bourgeoisie in the 1848-9 
revolutions represented its strate-
gic and historical re-orientation. It 
would no longer be a progressive 
and revolutionary class. It would be 
unwilling to follow its own progres-
sive ideas formulated in the Enligh-
tenment, and incapable of carrying 
out its own political program in the 
form of a revolutionary struggle 
for bourgeois republics. Instead, it 
would systematically nurture, create 
and re-create reactionary “pre-capi-
talist” forces even when they didn’t 
exist. 

Marx and Engels responded 
to this strategic re-orientation on 
the part of the bourgeoisie with 
one of their own, in the form of the 
“permanent revolution.” Rather 
than performing supplementary 
political services for the bourgeoisie 
in order to create, in the bourgeois 
republic, the long-term historical 
conditions necessary for the stru-
ggle for socialism, it was necessary 
for the working class to enter into 
the revolutionary process without 
illusions about the capitalist class 
and its political behavior. Instead, 

workers had to base their struggle 
on their own political independence 
and interests. Nor could the revo-
lutionary process be conceived as 
two historically distinct stages, with 
the struggle for socialism deferred 
to some historically undetermined 
second stage.

Because of certain objec-
tive difficulties in the period that 
followed, however, the permanent 
revolution did not emerge out of 
the 1848-9 experience as the clear, 
broadly shared theoretical and 
programmatic perspective of Mar-
xism. First, what followed Marx 
and Engels’ 1850 Address and its 
call for the permanent revolution 
was not a new upsurge in the class 
struggle, but the disbandment of 
the Communist League and a stra-
tegic retreat. Second, the lessons 
of 1848-9 were complicated by a 
very significant exception when, 
in what proved to be its last gasp 
as a progressive and revolutionary 
class, the American bourgeoi-
sie broke the social and political 
power of the slaveocracy in the US 
Civil War. Finally, the growth of the 
international socialist movement in 
the second half of the nineteenth 
century took place under difficult 
and uneven conditions that made 

impossible an unambiguous settling 
of accounts with the prospects for a 
political alliance with the bourgeoi-
sie. While genuinely revolutionary 
elements waged a principled, and in 
many cases effective struggle against 
different forms of collaboration 
with the national capitalist classes 
– reformism, adaptations to mili-
tarism and colonialism, etc. – the 
contradictory development of the 
movement left the question funda-
mentally unresolved.

 In this context, some of the 
leading figures of the internatio-
nal movement, including Luxem-
burg, Riazanov, Mehring, and 
Kautsky had occasion to return to 
the lessons of 1848-9, drawing the 
appropriate theoretical and poli-
tical lessons. But these remained, 
on the whole, episodic insights.  
It was Leon Trotsky who was able 
to formulate in the most complete 
and cogent manner a full-fledged 
theory of permanent revolution. 
This effort began with the need 
to grapple with the prospect for a 
revolution in the Tsarist, backward 
Russian empire. Beginning from 
an understanding of the uneven 
character of Russia’s development 
in relation to the advanced capi-
talist countries, Trotsky arrived at 

political conclusions that famously 
put him at odds with the rest of Rus-
sian social democracy. There were 
in fact no prospects for a “normal” 
bourgeois-democratic revolution 
in Russia, and correspondingly for 
a strategic, if time-bound alliance 
with the Russian bourgeoisie. Tsa-
rism, far from being some medie-
val political remnant waiting to be 
knocked over through the script 
written in 1789 France, was in fact 
an essential instrument for the Rus-
sian bourgeoisie. The working class, 
having entered into a revolutionary 
process that necessarily began from 
bourgeois-democratic tasks, would 
be compelled by the logic of events 
to fight for socialism, and any illu-
sions in the progressive character 
of the capitalist class would have 
devastating consequences.

The Russian revolution of 
1905-6 represented in its essen-
tial features a repetition of 1848-
9. Amongst the leading figures of 
Russian social democracy, Trot-
sky entered into the revolutionary 
maelstrom with the clearest unders-
tanding of those historical lessons, 
having developed Marx and Engels’ 
call for the “permament revolution” 
into a cogent theoretical perspective 
that set him apart from the major 
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tendencies in Russian social demo-
cracy. On the basis of this theory, he 
was able to play a leading role in in 
1905 as the young chairman of the 
Petrograd Soviet.

Permanent Revolution, 
imperialism and the logic of 
internationalism:

Although the immediate 
point of application of the perma-
nent revolution was Russian poli-
tics, it must be stressed that Trot-
sky’s theory was in fact a thoroughly 
international and internationalist 
construct. It is in this sense that the 
relationship between the theory 
of permanent revolution and the 
Marxist theory of imperialism can 
be put into clearer focus than it has 
hitherto. If Trotsky’s reflections were 
a matter of registering the national 
peculiarities of backward Russia, 
this is true only in a very superfi-
cial sense. After all, these “peculia-
rities” turned out to be, in a broad 
sense, the universal conditions of all 
countries with a belated capitalist 
development. More importantly, 
the theory of permanent revolution 
emerged from a clear understan-
ding of how “national” realities were 
not the fundamental building blo-
cks from which the “international” 

arose. Rather, with the coming of 
the imperialist epoch, the “inter-
national” was, ontologically as 
well as politically, the fundamental 
reality out of which the mosaic of 
“national” conditions came about. 
The “Russian” bourgeoisie and its 
political bankruptcy, for example, 
could only be understood from the 
standpoint of the totality of capi-
talist development internationally, 
particularly in its economic, ideolo-
gical, and political links to its senior 
European colleagues. The same was 
true of Tsarism, which under impe-
rialism was better understood not as 
an archaic remnant from the depths 
of “national” history, but as a poli-
tical instrument that was refined, 
funded, and propped up by inter-
national capital to protect its con-
siderable interests in Russia.

From this standpoint we can 
now attempt to identify more expli-
citly the connection between per-
manent revolution and imperialism. 
The rise of the imperialist system 
added an even more powerful and 
systemic reason to the basic lessons 
of 1848-9. As we have seen, in those 
revolutions, the bourgeoisie had 
taken the path of reaction primarily 
out of political calculations. But its 
reactionary behavior by the late part 

of the 19th century, into World War 
I and the subsequent rise of fascism, 
was determined by even more fun-
damental economic reasons. All the 
essential features of imperialism as 
defined by Lenin – monopoly capi-
tal, financialization, parasitism, 
the fusion of monopolies with the 
state apparatus – constituted a set 
of important and indeed epochal 
changes that reinforced the progno-
sis concerning the behavior of the 
bourgeoisie, the prospect for “nor-
mal” bourgeois democracy, particu-
larly in backward countries, etc. The 
theory of imperialism, which Trot-
sky accepted and took for granted 
in its broad strokes, therefore added 
a powerful component to the the-
ory of permanent revolution. But 
the reverse is also true. It is exactly 
based on the theory of permanent 
revolution that Trotsky was able to 
put into focus important questions 
that have a great deal of signifi-
cance from the standpoint of the 
imperialist system, particularly as 
it pertains to its long development 
over the course of the 20th century. 

The first is the primacy of 
world politics and world economics 
over national realities and “pecu-
liarities,” and the corresponding 
breakdown of the nation-state as a 

cogent economic and political unit. 
Trotsky’s insistence on this point 
became more and more explicit as 
the theory of permanent revolution 
was refined, particularly in opposi-
tion to the nationalist deviation of 
Stalinism. Already in 1905, howe-
ver, Trotsky could reflect on the 
developments since the revolutions 
of 1848-9 in the following terms:

Imposing its own type of eco-
nomy and its own relations on all 
countries, capitalism has transfor-
med the entire world into a single 
economic and political organism … 
It has been] a half a century of the 
‘organic’ process of mutual adapta-
tion between the forces of bourgeois 
reaction and those of feudal reac-
tion … Internalising all the patho-
logical processes … the bourgeoisie 
has … avidly clung to every reactio-
nary force without questioning its 
origins. Its friends range from pope 
to sultan and beyond. The only rea-
son it has not extended its bonds of 
‘friendship’ to the Chinese Empe-
ror is that he is not a force: it was 
more profitable for the bourgeoisie 
to plunder his possessions than to 
support him through the work of a 
worldwide gendarme ... In this way, 
the world bourgeoisie has made the 
stability of the state system deeply 

dependent upon the stability of pre-
-bourgeois bulwarks of reaction. 

Far from being merely a 
polemical screed against the class 
enemy, this was a theoretical apprai-
sal of how definite historical proces-
ses had and would continue to push 
the bourgeoisie down the path of 
reaction. These processes were acce-
lerated with the coming of the Great 
War. Like Lenin, Trotsky regarded 
1914 as the predictable and neces-
sary crisis of the imperialist system. 
Very much in line with what Lenin 
would write two years later, Trot-
sky argued that, having divided up 
the world amongst themselves, a 
handful of imperialist powers were 
now engaged in a bloody and una-
voidable re-division of it.  Trotsky, 
however, drew a more specific and 
far-reaching conclusion concerning 
the significance of the war for the 
imperialist system. The war was, 
at its core, the product of the con-
tradiction between the continuing 
expansion of the productive forces 
on an international scale and the 
territorial constraints of the nation-
-state. It was, in his words, “a revolt 
of the forces of production against 
the political form of nation and 
state.” And it would result in the 

“final collapse of the national state 
as an independent economic unit.” 
This did not imply that the nation-
-state form would simply disappear 
from the global stage. Trotsky pres-
ciently argued that this entity that 
was “created in the revolutions and 
the wars of 1789-1815, 1848-1859, 
1864-1866 and 1870,” would in fact 
“continue to exist as a cultural, ide-
ologic and psychological fact.” But 
it would no longer exercise any real 
control over economic programs. 

 Trotsky elaborated on this 
point in the thick of a factional fight 
against Stalinism and on the eve of 
the Great Depression. Writing in 
1928, he reiterated the fact that in 
the epoch of imperialism, that “of 
world economics and world poli-
tics under the hegemony of finance 
capital,” the Great War had sounded 
the “death knell…for national pro-
grams everywhere.” This had serious 
consequences for the ways in which 
the fight against imperialism had to 
be understood and waged. The pro-
gram of the international commu-
nist movement could not merely be 
the “sum total of national programs 
or an amalgam of their common 
features,” nor could the internatio-
nal orientation of the working class 
proceed from a commitment to a 
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national cause. To the contrary, the 
“international program must pro-
ceed directly from an analysis of the 
conditions and tendencies of the 
world economy and of the world 
political system taken as a whole 
in all its connections and contra-
dictions, that is, with the mutually 
antagonistic interdependence of 
its separate parts,” and proletariat 
would need to develop whatever 
national orientation was needed 
only through a “world orientation.” 

 In a general sense, the pri-
macy of the international over the 
national, as well as the decay of the 
nation-state as a historically viable 
container for social relations, was 
of course very much at the heart 
of Lenin’s political thinking and 
efforts. Those were the essential 
premises for the Bolshevik refusal 
to capitulate to the imperialist war, 
for their efforts at the Zimmerwald 
anti-war conference, and ultimately 
for the Russian Revolution and the 
founding of the Third Internatio-
nal. The Russian Revolution found 
its political justification not in the 
impossible and reactionary prospect 
of building socialism in a single, iso-
lated and backward country, but in 
the possibility that it could act as the 
spark for a world-wide upsurge. In 

fact, Bolshevism itself, including its 
leading figure, was not some “natio-
nal peculiarity,” but the political 
product of an international struggle 
against reformism and revisionism, 
tied by a thousand ideological and 
political threads to the best that the 
international socialist movement 
had produced in the period leading 
to the war. 

However, it was Trotsky who 
had developed the theory of per-
manent revolution. Bolshevism 
had been guided instead by Lenin’s 
formula of a “democratic dictator-
ship of workers and peasants,” until 
his April 1917 struggle against the 
“old Bolsheviks” brought the party 
effectively in line with Trotsky’s 
perspective. This meant, in a mea-
surable sense, that Trotsky had been 
the figure who most consistently 
had appreciated the primacy of the 
international and the bankruptcy 
of the nation-state, as well as the 
political necessities flowing from 
those facts. Not coincidentally, in 
the face of an emerging nationa-
list degeneration carried out by the 
Stalinist bureaucracy after Lenin’s 
death under the banner of “socia-
lism in one country,” it was Trotsky 
who emerged as the most signifi-
cant figure in defense of Marxist 

internationalism and the real legacy 
of the October Revolution.  

The political and ontological 
primacy of the international and 
the corresponding bankruptcy of 
the nation-state therefore certainly 
informed Trotsky’s opposition to 
Stalinism. But we want to unders-
core here is that this opposition 
was entirely bound up with a defi-
nite understanding of the imperia-
list system. In the 1928 text quoted 
above, for example, Trotsky insis-
ted that the Soviet Union could 
succumb to imperialist pressures 
not simply, as the Stalinists asser-
ted, as a result of a military inter-
vention, but also through the less 
direct but not less effective mecha-
nisms of economic competition, the 
lagging behind the productivity of 
labor, etc., and that its ultimate suc-
cess remained indissolubly bound 
up with the victory of the revolu-
tion on the international arena. In 
other words, in spite of the heroic 
deeds carried out by Soviet people 
in their country, the world econo-
mic and world political reality of 
imperialism could not be suspen-
ded or overcome on the basis of 
a nation-state.  Moreover, on the 
basis of these insights concerning 
the functioning of imperialism as 

an international system Trotsky was 
able to examine, in a remarkable 
and far-sighted manner, “national” 
realities the world over, developing 
a series of penetrating analysis and 
perspectives concerning England, 
China, France, Germany, Spain, 
India, among others. However, it is 
his analysis of the nature and role of 
the United States that stands out as 
Trotsky’s second major contribution 
to the theory of imperialism.

Permanent Revolution, Impe-
rialism and significance of Ameri-
can hegemony

As early as 1914, Trotsky 
had foreseen that “the breakdown 
of…national economic centers” 
and their substitution by “a world 
economy,” would pose a serious 
problem for imperialist system. 
This problem, he argued, would 
be addressed not through organi-
zed cooperation amongst the “pro-
ducers…of the world,” but rather 
“through the exploitation of the 
world’s economic system by the 
capitalist class of the victorious 
country.” As a result of the war, that 
country, he prophesied, would be 
“transformed from a Great Power 
into the World Power.” The deve-
lopment of the interwar period 

powerfully corroborated Trotsky’s 
intuition, and in the 1928 text 
discussed above we find Trotsky 
attacking the Stalinists for unde-
restimating the significance of the 
propulsive rise of the United Sta-
tes. This was not, however, simply 
a matter of registering the fact that 
this somewhat peripheral upstart 
had had come a long way since the 
days of the Spanish American War 
to take a prize position in the ranks 
of the imperialist “great powers.” At 
issue was the very structure of world 
imperialism understood, classically, 
as the struggle for the division and 
re-division of the globe between 
rival imperialist powers. In Trotsky’s 
own words:

…it is precisely the interna-
tional strength of the United Sta-
tes and her irresistible expansion 
arising from it, that compels her 
to include the powder magazines 
of the whole world into the fou-
ndations of her structure, i.e., all 
the antagonisms between the East 
and the West, the class struggle in 
Old Europe, the uprisings of the 
colonial masses, and all wars and 
revolutions. On the one hand, this 
transforms North American capita-
lism into the basic counter-revolu-
tionary force of the modern epoch, 

constantly more interested in the 
maintenance of “order” in every 
corner of the terrestrial globe; and 
on the other hand, this prepares the 
ground for a gigantic revolutionary 
explosion in this already dominant 
and still expanding world imperia-
list power. 

These remarkable lines sketch 
out the essential political content 
of what was to follow in the twen-
tieth century, down to today. They 
also constitute a critical sign-post 
and generally unheeded resource 
from the standpoint of the Mar-
xist theory of imperialism and its 
necessary development after Lenin. 
It is of course not possible to take 
on here in any significant detail 
the enormously contradictory and 
complicated history of imperialism 
under the ministration of American 
hegemony. But a few general points 
can be made. 

First, the United States did 
indeed emerge, certainly after 
World War II, not simply as a par-
ticularly mighty “Great Power,” 
but as the “World Power.” All of 
the old “great powers” of impe-
rialism, including the victorious 
ones, came out of the war shatte-
red and dwarfed by the historically 
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unprecedented economic, military, 
and political might of the United 
States. The United States functio-
ned as the workshop of the world,  
it constructed a new economic and 
political order in Europe, it inser-
ted itself into, bankrolled and res-
tructured the old colonial empires. 
Whether through Bretton Woods 
agreement, the Marshall Plan, the 
creation of NATO, SEATO, CENTO, 
the United Nations, a series of 
coups and military interventions 
in Asia, Latin America, Africa, and 
the Middle East, the United States 
became the cockpit for the systema-
tic organization and reorganization 
of the world. It wasn’t simply that 
American imperialism became the 
dominant force. In a very real sense, 
imperialism became American.

However, and this is our 
second point, this development did 
not put an end of the existing con-
tradictions of the imperialist sys-
tem. In the immediate aftermath of 
World War II, the historically great 
and not so great imperialist powers, 
victorious or not, were demoted to 
something like an honorary mem-
bership in the club. They were inca-
pable of asserting an independent 
political or economic role. But if 
American hegemony put an end to 

the traditional great power rivalries 
of the previous imperialist phase, it 
definitely did not extinguish impe-
rialist contradictions as such. Trot-
sky was demagogically accused by 
the Stalinists of embracing some 
sort of Kautskyian “ultra-imperia-
lism.” But as the quotation above 
clearly demonstrates, his political 
conclusions were quite the oppo-
site of Kautsky’s. Imperialist con-
tradictions, re-routed through the 
structures and agency of the United 
States, would take, certainly when 
gauged from the standpoint of the 
long historical arc, an extraordina-
rily sharp form. This point would 
become much more obvious once 
American hegemony began to fray 
– we will return to this critical issue 
soon. But even the very short “Ame-
rican century” following World War 
II, in spite of the subsiding of overt 
great power conflict, was, as Trotsky 
had predicted, a period of intense 
conflict driven by the contradictions 
of imperialism. 

It was a period of mounting 
anti-colonial struggles, including 
the first wave of countries that 
succeeded in wrestling by various 
means political independence away 
from the European powers. The 
political settlement in post-War 

Europe, often described as peaceful 
and stable, was in fact characterized 
potentially explosive tensions, as in 
the case France and Italy, where the 
restoration of bourgeois-democracy 
came up against the socialist aspira-
tion of armed workers, or outright 
bloody conflicts, as in the case of 
Greece. The hegemonic position 
of the United States meant that 
it was in a position to have a say, 
and often manage directly these 
contradictions. But this was not a 
smooth and easy process. Even at 
home, on the heels of World War 
II, the American ruling class had to 
contend with the largest strike wave 
in the history of the country. It was 
the political agency of the Stalinists, 
in tandem with the petty bourgeois 
nationalist character of anti-colo-
nial movements (the two mutually 
reinforced each other practically as 
well as ideologically), that proved to 
be decisive in the survival of the sys-
tem. Imperialism, under new Ame-
rican management, continued to be 
racked by explosive contradictions.

Trotsky’s emphasis on Ame-
rican hegemony, then, unlike that 
of some of the contemporary aca-
demics who have sought to revise 
Lenin’s theory of imperialism, can 
in no sense be seen as a Kautsky-ian 

gesture. It could, however, still be 
seen as being at odds with his other 
salient contribution we had iden-
tified earlier: the primacy of the 
international and the correspon-
ding demise of the nation-state. 
The post-war order, emerging under 
the ministrations of a very powerful 
nation-state, could be interpreted 
as a major revival of the institution 
Trotsky had condemned as histori-
cally surpassed. While Trotsky pro-
claimed that already the beginning 
of the first World War had soun-
ded the “death knell…for national 
programs everywhere,” the period 
after second appeared to be a sort 
of renaissance for the nation-s-
tate. In all the advanced capitalist 
countries, in Western Europe and 
even in the United States, Keyne-
sian policies seemed to demonstrate 
that the state as an institution was 
very much capable of organizing 
and regulating its national economy 
and even offering its working class 
certain concessions. These same 
policies, often acquiring an even 
more radical coloration, were also 
carried out in the former colonies. 
And the very appearance of several 
newly-independent nation-states 
contributed to the impression, pace 
Trotsky, of a veritable springtime for 

the institution. 
In reality, the blooming of the 

“national” was made possible by, 
and constituted an emanation of, a 
new international order. American 
hegemony, in its global scope, in 
its sweeping away of the old con-
tradictions based on great power 
intra-imperialist powers, was very 
much the expression of the histo-
rical bankruptcy of the nation-s-
tate and of the domination of the 
international over the national. But 
as we have seen already, this pro-
cess, rather than solve imperialist 
contradictions, actually aggravates 
them. Only a successful proleta-
rian revolution triumphing on the 
world arena, not the new imperia-
list “world power,” could finally link 
up the unprecedented integration 
of economic relations across natio-
nal boundaries with the actual, 
political end of the nation-state. In 
any case, the apparent renaissance 
of the nation-state and “national 
programs” in the post-war period 
was to give way to a very different 
period beginning in the 1970s.

 The decline of American 
hegemony, certainly in the eco-
nomic field, and indeed the bre-
akdown of its attendant post-war 
order, which is presently taking 

extraordinarily rapid and explosive 
forms, constitutes the most pressing 
real development to be accounted 
for by the Marxist theory of impe-
rialism. From the 1970s onward, 
American imperialism has suffe-
red the end of the Bretton Woods 
system, the substantial erosion of its 
manufacturing, increasing indeb-
tedness, the decay of its ideological 
appeal, of its political institutions 
and its leadership. At the same time, 
a number of significant competitors 
have risen to challenge the once 
unquestioned American economic 
supremacy, the old and apparently 
unshakable Atlantic alliance now is 
now dangerously tottering as Euro-
pean powers more boldly assert 
their own economic and geostra-
tegic interests, and the powerful 
emergence of China on the world 
scene all point to the ongoing bre-
akdown of American hegemony. 
There is no doubt that the situa-
tion today bears more than a pas-
sing resemblance to the escalating 
economic and geopolitical tensions 
that led to the two global imperia-
list massacres of the 20th century.  
From the standpoint of the Marxist 
theory of imperialism, the question 
is whether the present period repre-
sents the return, after an extended 
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“American” parenthesis, to the 
“classical” imperialist structure of 
great powers rivalries. 

Writing on the eve of the 
Great Depression, with a keen 
understanding of the imminence 
of a massive economic downturn 
for world capitalism, Trotsky 
wrote that, “In the period of crisis 
the hegemony of the United Sta-
tes will operate more completely, 
more openly, and more ruthlessly 
than in the period of boom.”  This 
statement once again proved far-
-sighted in the period to follow, 
anticipating the developments 
we have already reviewed. But we 
think it should be extended not 
only to the crisis of the present, 
but also to the ongoing crisis of 
American hegemony itself. 

While American imperia-
lism is declining in most respects, 
as demonstrated in a recent report 
by the Stockholm International 
Peace Research Institute, this is 
certainly not the case in terms of 
military domination. The United 
States military spending is more 
than the next eight countries com-
bined, more than two-and-a-half 
times that of China, more than 
ten times that of Russia. It has 
asserted more and more brazenly 

and illegally its right to pursue 
its interests by any means neces-
sary around the globe, where it 
maintains an extensive network 
of military basis. It is exactly 
the contradiction between the 
continuing military dominance 
by the US and its economic and 
political decay that constitutes 
the main mechanism of conflict 
in the contemporary world. The 
parasitism, recklessness, military 
omnipresence and aggressiveness 
of the US, paired to its decaying 
economic position, makes it 
impossible for a scenario in which, 
through a series of gradual and 
relatively peaceful concessions, 
various European powers, China, 
or other countries could actually 
work their way up to the level of 
rival imperialist powers, restoring 
the “classical” structure of impe-
rialism. In this sense, while the 
re-emergence of great powers and 
great power rivalries is a real and 
observable tendency in the con-
temporary world, it is so in the 
same sense as the tendency toward 
ultra-imperialism to which Kaut-
sky fruitlessly hanged his poli-
tics: as an ultimate horizon that, 
according to Lenin, would never 
be reached. 

The main imperialist con-
tradiction therefore is not among 
imperialist powers or power blocs, 
but between the United States and 
the “world.” By the latter we mean 
the “honorary members” of the 
imperialist club striving to reclaim 
their place, new and old powers 
like Russia and China, small natio-
nalist regimes along the lines of 
Iraq, Syria, Libya, Iran, and any 
other threat, real or imagined, to 
the interests of American impe-
rialism. The United States could 
set off a conflict of unimaginable 
proportions against any number 
of permutations of such forces. 
But the “world” in this sense for-
tunately also includes the inter-
national working class, including 
the section of it that happens to 
reside within the territorial bou-
ndaries of the United States. It 
is this force that constitutes the 
real, mortal enemy of imperia-
lism. Trump’s recent rantings 
against the impending danger of 
socialism in the United States and 
internationally, are fundamentally 
directed against it, not the feckless 
“left” elements in or around the 
Democratic Party, or the natio-
nalist “left” regimes such as that 
of Venezuela, which to be sure are 

the immediate target of the presi-
dent’s ire and machinations.  

NOTAS:

1. In making this argument, 
we build on some of the recent 
scholarship in the discipline of 
International Relations (IR), that 
has highlighted the significance of 
Trotsky’s insights for making sense 
of the contemporary international 
system, historically, theoretically, 
and perhaps to a lesser extent, 
politically.

 2. As has been well-docu-
mented, the resurgence of interest 
in the topic of imperialism starting 
in the late-1990s was not limited to 
those who identified themselves as 
being part of a broadly defined poli-
tical “Left.” For a seemingly unen-
ding decade or so, there existed a 
virtual cottage industry of apolo-
gists whose popularity was matched 
only by the extent of historical revi-
sionism that allowed them to argue 
that imperialism had been given a 
bad rap and that it was time for the 
United States to boldly wrap itself in 
its imperial mantle, particularly as 
it set about its tasks of nation-buil-
ding in the Middle East. We do not 

engage with this literature in this 
paper.

  3.The work of scholars like 
Hardt and Negri, Leo Panitch and 
Sam Gindin, among others fall into 
the first category. The best illustra-
tion of the second line of critique 
can be found in the writings of Alex 
Callinicos and David Harvey. 

4.  Alex Callinicos, “Does 
capitalism need the state system?,” 
Cambridge Review of Internatio-
nal Affairs, Volume 20, Number 4, 
December 2007, pp.535.

5.  See for instance, Michael 
Hardt and Antonio Negri’s Empire 
(Cambridge, MA: Harvard Univer-
sity Press, 2000).

6.  Ibid., xiv.
7.  Ibid., 224-225.
8.  Ibid.., 333.
9.  Ibid., 9.
10.  Michael Hardt, “From 

Imperialism to Empire,” The 
Nation, July 13, 2006. incongruence 
between the theoretical argument 
put forth in Empire and the logic of 
actually unfolding events…

 11. The unfolding disasters 
in Iraq and Afghanistan, Hardt 
claimed, revealed the profound 
inability of the US government to 
“conduct its imperialist adventures 
successfully.” While that might be 

true, what is peculiar is the theore-
tical conclusion that is drawn from 
that claim. The disastrous imperia-
list adventures of the United States, 
Hardt argues unpersuasively, shows 
that “imperialism and its methods 
are losing effectiveness.” 

12.  See Emanuele Saccarelli 
and Latha Varadarajan, Imperialism 
Past and Present (New York: Oxford 
University Press, 2015).

13.  Leo Panitch and Sam 
Gindin, Global Capitalism and 
American Empire (London, 2004), 
p.16.

  14.Ibid., pp.18-19.
  15.Given space constraints, 

we will focus primarily on the 
argument put forth by Callinicos, 
not only because of its prominence, 
but also because it is one that most 
clearly situates itself in relation to 
the Leninist theory of imperialism. 
See Callinicos, “Does Capitalism 
need the State system.” Callinicos’s 
argument also is strikingly similar 
to that of David Harvey, the other 
prominent scholar associated with 
the “new imperialism” strand. The 
latter, however, gives Lenin a wide 
berth while drawing on Luxem-
burg, and for some reason, Arendt 
in making developing his argument. 

 16. Callinicos, p.537.
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17.  Ibid; pp.537-538.
 18. This framing, as Callini-

cos himself notes, echoes Harvey 
who highlights the relationship 
between the “logic of capital” and 
the “logic of territory.” See Harvey, 
The New Imperialism….  

19 Callinicos, The new man-
darins of American power: The 
Bush administration’s plans for the 
world (Cambridge: Polity, 2003), 
pp.105-106, cited in Callinicos, 
“Does capitalism need the state 
system,” p.539.

20.  Ibid, p.541.
21.  As Callinicos explains, 

this is an argument that draws on 
an older tradition pioneered by 
Fred Block in the 1970s. For a more 
detailed exposition, see Ashman 
and Callinicos, 2006.

22.  Chris Mardsen “Britain’s 
Socialist Workers Party and the 
defence of national reformism.” 
https://www.wsws.org/en/arti-
cles/2004/07/cal1-j05.html

23.  For an application of this 
argument to the Communist Mani-
festo, see “The Permanent Revolu-
tion in and around the Manifesto.” 
In Terrell Carver and James Farr 
eds. The Cambridge Companion 
to the Communist Manifesto, New 
York: Cambridge University Press, 
2015.

24.  For a discussion of the 
magnitude of Trotsky’s intellectual 
and political achievements and the 

academic dismissals of Trotsky See 
Saccarelli, Gramsci and Trotsky 
in the Shadow of Stalinism, (New 
York: Routledge Press, 2008), Chp 
4. For an account of new attempts 
at falsification carried out after the 
Cold War see David North, Leon 
Trotsky and the Post-Soviet School 
of Historical Falsification (Oak 
Park: Mehring Books, 2007) and In 
Defense of Leon Trotsky (Oak Park: 
Mehring Books, 2013).

25.  See Saccarelli, “The Per-
manent Revolution in and around 
the Manifesto.”

 26.  See Day and Gaido, Wit-
ness to the Permanent Revolution: 
The Documentary Record. (Chi-
cago: Haymarket Books, 2011).

27.  Trotsky, “Introduction to 
Ferdinand Lassalle’s Speech to the 
Jury,” in Day and Gaido, Witness 
to the Permanent Revolution, pp. 
444-45.

28.  See Leon Trotsky, War 
and the International.

29.  Compare with Grams-
ci’s very different reflections in his 
Prison Notebooks on the relation 
between the national and the inter-
national, which owed more than a 
little to his allegiance to the position 
espoused by Stalinist faction in the 
1920s.

 30. Trotsky’s The Third Inter-
national After Lenin was a criti-
que of Bukharin’s draft program 
for the sixth congress of the Third 

International. The remarkable his-
tory of this text is itself a confirma-
tion of the primacy of the interna-
tional. It was written by Trotsky 
while in internal exile at Alma Ata, 
much of it concerned specifically 
the prospects of the Chinese Revo-
lution, and only by sheer accident 
ended up in the hands of James 
Cannon, who smuggled it out of the 
country, leading to the formation of 
American Trotskyism.

31  Leon Trotsky, The Third 
International After Lenin, (New 
York: Pathfinder Press, 1996). p.30

32 Home to less than 6% 
of the world’s population, the US 
produced about half of the world’s 
steel, cotton, rubber, and electrical 
energy, 60% of all manufactured 
goods, 70% of oil, and over 80% of 
all automobiles.

33.  David North, The Rus-
sian Revolution and the Unfinished 
Twentieth Century (Oak Park: 
Mehring

 34. Trotsky, The Third Inter-
national After Lenin.

(...) lançamento destes textos, que marcaram presença e fizeram história em 
Cuba, na Cuba ainda – e esperemos: sempre! – revolucionária, reveste-se, tanto lá 
quanto cá, de todo o sentido: Trótski vive! Cuba sobrevive! 

São Paulo, 31 de janeiro de 2020
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