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EXPEDIENTE

“ P asquinagem” 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 Instituição vanguardista, busca-se
expressar através de seus textos e
para além das palavras, com imagens e gestos nela contidos, bem
como nas mídias a ela associadas,
a perplexidade, os impasses e
achados em meio ao turbilhão do
momento histórico dificultosamente ora atravessado, atentos a
indicativos como aqueles oswalddeandradianos 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, totalmente aberta, a contribuições
provenientes das mais diversas
áreas e nos mais diversos formatos: científicos, filosóficos,
literários e artísticos de um
modo geral. Tem também caráter informativo, noticioso, a fim
de se constituir igualmente em
repositório não só de divulgação
como de registro de atividades
consideradas como merecedoras pela editoria. A ela se associam filmagens metadiscursivas
em relação ao seu conteúdo, bem
como de debates em contexto de
engajamento político no combate aos ataques autoritários e
mesmo fascistóides que tem se
intensificado nos últimos tempos,
havendo ainda a conexão com
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iniciativas culturais associadas à
PUC-SP, em razão do vínculo a
ela de seus proponentes, como é
o caso da Escola Livre de Filosofia, Direito e Arte (ELDFA). Aos
intelectuais, críticos, artistas, que
pensam de forma criativa, inventiva 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.

um projeto coletivo de intelectuais, acadêmicos, artistas que
tem distribuição gratuita pelo site
revistapasquinagem.com.
Os artigos, ensaios, crônicas, análises políticas, econômicas e filosóficas são de responsabilidades de seus respectivos
autores.

A revista pasquinagem
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PA R A

A Revista PASQUINAGEM aceita para publicação
trabalhos inéditos, de autoria
individual ou coletiva de pesquisadores, intelectuais, ensaístas, 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 respectivos autores, de preferência
em português, espanhol, francês e inglês entre 8 e 40 páginas. 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 fotográficos, 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 publicação toma como critérios básicos
sua contribuição à comunicação
FILOSÓFICA, ESTÉTICA E
POLÍTICA à linha editorial da
PASQUINAGEMT, a DIVERSIDADE TEMÁTICA. Eventuais modificações de estrutura
ou de conteúdo, sugeridas pelos
pareceristas ou pela Comissão
Científica, só serão incorporadas
mediante concordância dos autores. 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 fornecer 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 formatação e normalização
O texto deve ser digitado
em fonte Times New Roman,
corpo 12, com 1,5. O recurso itálico, 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 - Informação e documentação. Artigo em
publicação periódica científica
impressa. Apresentação;
NBR 6023, 2002 – Informação e documentação – Referências – Elaboração;
NBR 6024, 2003 – Informação e documentação –
Numeração progressiva das
seções de um documento escrito
- Apresentação;
NBR 6028, 2003 – Informação e documentação – Resumos - Apresentação;
N BR 1 0 5 2 0 , 2 0 0 2 –
Informação e documentação
– Citações em documentos
– Apresentação;
IBGE. Normas de apresentação tabular. 3.ed. Rio de
Janeiro, 1993.
• Responsabilidades
É de responsabilidade do
autor a correção ortográfica,
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sintática e a revisão de digitação 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 publicação na Revista PASQUINAGEM
em CREATIVE COMMONS,
com menção obrigatória da autoria (BY) e atribuição Não Comercial (NC) para ACESSO LIVRE
E IRRESTRITO, sendo vedada
a derivação (reescrita) dos trabalhos publicados por terceiros
(ND).
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AMÍLCAR CABRAL: ENTRE A ORIGINALIDADE E A ADAPTAÇÃO, EM BUSCA DE
UMA REVOLUÇÃO AFRICANA
LUCIANA DIAS

Mestra em História de África pela Universidade de Lisboa Correio eletrônico: luc1an4dia5@gmail.com

A

busca por
modelos políticos próprios para
cada nação
ou região foi uma forte marca do
século XX. Do socialismo árabe ao
socialismo africano, até as diversas formulações de adaptação do
marxismo à realidade de cada país,
passando pela Ideia Juche norte-coreana, sem falar nos variados
nacionalismos das direitas mundiais, a palavra de ordem era buscar
soluções políticas adequadas à realidade local. Conceitos como originalidade, adaptabilidade ou mesmo
autenticidade eram valorizados
no debate político, fosse por um
desejo de autoafirmação nacional,
fosse por um objetivo de proteger-se dos fogos cruzados da Guerra
Fria. A correta consideração do
conteúdo local deveria fazer parte

http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=05361.000.001
Plataforma Casa Comum, Arquivo Amílcar Cabral
do projeto político, sob pena
do seu fracasso. Como consequência dessa valorização do
nacional, também se verificou
a disputa do significado e da
natureza do que seria doméstico ou estrangeiro, sendo a
estrangeirização dos adversários políticos um recurso
frequentemente utilizado.
Um pouco por todo lado do
mundo, podemos encontrar
elementos das esquerdas
acusando os seus adversários
de direita de antipatrióticos,
entreguistas ou outro termo,
conforme a cultura política
local. As direitas, por sua vez,
muitas vezes acusavam as
esquerdas (marxistas ou não)
de um comunismo estranho à
nação. Dentro das esquerdas,
não comunistas buscaram diferenciar-se dos comunistas apontando
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para defender os interesses
nacionais e populares nos seus
respectivos países.1
Na condução do
Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo
Verde (PAIGC), Amílcar
Cabral (1924-1973) apreciava
o estudo de experiências anteriores e exteriores à luta que
dirigia, não se furtando também a improvisar, na falta de
referências disponíveis, ou a
subverter modelos, a fim de
adaptá-los à realidade em que
atuava. Para Cabral, conhecer
os caminhos seguidos noutras terras, por outras gentes,
permitiria aproveitar os seus
ensinamentos para novas
caminhadas:
estes como estrangeiros – de certo
modo, engrossando o caldo anticomunista que os atingia a si próprios.

Enquanto isso, não faltaram comunistas apresentando-se pelo mundo
afora como os mais capacitados

A realidade dos outros
tem interesse para nós (…). A
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experiência dos outros também. Se eu souber que um
de vocês saiu por um dado
caminho, tropeçou por todos
os lados, magoou-se, e chegou todo quebrado, e se eu
tiver de ir pelo mesmo caminho, tenho que ter cuidado,
porque alguém já conhece a
realidade desse caminho e
eu conheço a sua experiência (CABRAL, 2013b, p. 158).
Contudo, a falta de referências teóricas não seria impeditivo para continuar caminhando,
com toda a garra: “Se houver outro
caminho melhor eu procuro segui-lo, mas se não houver, então tenho
de apalpar com todo o cuidado,
arrastando no chão se for preciso”
(CABRAL, 2013b, p. 158). Cabral
criticava o desprezo pelas experiências alheias, ao mesmo tempo que

http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=05247.000.006
Plataforma Casa Comum, Arquivo Amílcar Cabral

http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=05345.002.013
Plataforma Casa Comum, Arquivo Amílcar Cabral
12

http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=05345.002.015
Plataforma Casa Comum, Arquivo Amílcar Cabral

http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=05359.000.020
Plataforma Casa Comum, Arquivo Amílcar Cabral
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http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=05361.000.004
Plataforma Casa Comum, Arquivo Amílcar Cabral
alertava para que não se copiassem estudo de outras experiênintegralmente soluções vindas do cias não poderia substituir a
exterior:
análise do concreto e a ação
do ser humano:
A realidade dos outros
tem grande importância
Quem leu os
para a realidade de cada um.
livros de guerrilha
Muita gente não entende isso,
lembra-se de certeza
pega na sua realidade com a
da afirmação de que
mania [pretensão] de que vão
maior força física para
inventar tudo: “Eu não quero
se poder fazer guerrifazer o mesmo que os outros
lha numa terra, são as
fizeram, nada que os outros
montanhas. Mas na
Guiné não há monfizeram”. Isso é uma prova de
grande ignorância. Se queretanhas. Se nós não
mos fazer uma coisa na realigarmos importância
lidade, temos que ver quem
à nossa própria reaé que já fez igual, quem fez
lidade, para a analiparecido, quem fez ao contrásarmos e chegarmos
rio, para podermos adquirir
à conclusão de como
alguma coisa da sua experiagir, nós teríamos dito
ência. Não é para copiar totalque na Guiné não se pode
mente, porque cada realidade
fazer guerrilha, porque não
tem os seus problemas próhá montanhas. Cabo Verde
prios e a solução própria para
tem montanhas, isso é muito
esses problemas (CABRAL,
importante, mas que espécie
2013b, p. 158).
de montanhas? É preciso ter
isso em conta e, além disso,
Nem a falta de referências
só as montanhas não bastam.
nem aspectos isolados da realidade
Não são as montanhas que
deveriam ser fatores de paralisação
dão tiros, é preciso mobilizar
da atividade política criativa. O
o povo (CABRAL, 2013b, p.
14

gerais ou universais, mesmo
leis científicas para quaisquer
condições, mas a libertação
nacional tem de ser levada a
cabo de acordo com as condições específicas de cada país
(CABRAL, 2018, p. 322).
Atribuindo um caráter
científico aos ensinamentos
provenientes das lutas de libertação, Cabral chega a comparar a luta política com a leis da
física:

159-160).
O estilo plástico com que
Cabral se expressa nas citações
acima contrasta com certo cientificismo que expõe num encontro com militantes do movimento
negro estadunidense em outubro de
1972, em Nova Iorque. Nele, Cabral
fala em adaptar leis universais e
científicas à realidade do país em

que se luta:

Nós baseamos a nossa
luta nas realidades concretas
do nosso país. Apreciamos as
experiências e as conquistas
de outros povos e estudamo-las. Mas a revolução ou
a luta de libertação nacional
é como um vestido que deve
ser moldado para cada corpo.
Evidentemente, há certas leis

todas as formas de
lutas de libertação obedecem
a um grupo de leis. A aplicação destas leis a um certo
caso depende da natureza do
caso. Pode ser que todas estas
leis sejam aplicáveis, pode ser
que apenas algumas ou uma
só o seja, isso depende. Nas
ciências aprende-se que a
água ferve a 100 °C. É uma
lei. Naturalmente, na condição de estarmos a falar
em graus centígrados – isto
é uma especificação. O que
significa que se a medida
for em graus Fahrenheit
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não é a mesma coisa. Mas,
também, isto só se verifica
ao nível do mar. Quando se
sobe às montanhas esta lei já
não é verdadeira. Newton e
muitos outros defenderam a
lei da gravidade, mas Einstein demonstrou que isso
nem sempre é a verdade. É a
mesma coisa no que se refere
ao caráter científico da luta de
libertação (CABRAL, 2018, p.
332).
Amílcar Cabral foi poeta e
engenheiro, guerrilheiro e diplomata, e isso se reflete nos seus textos, que por vezes oscilam entre o
lírico e o matemático, o romântico
e o bélico, numa mesma página.
Neste encontro de 1972,
Cabral admite a influência das
experiências revolucionárias chinesa e vietnamita na luta do PAIGC,
e relata ter lido Mao Tsé-Tung pela
primeira vez em 1960. Segundo
Cabral: “As leis gerais são muito
simples. Por exemplo, o desenvolvimento da luta armada num país
onde a maioria, se não a totalidade,
da população é camponesa, implica
que tenha de se fazer a luta como

http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=05361.000.014
Plataforma Casa Comum, Arquivo Amílcar Cabral

na China, no Vietname ou no meu
país” (CABRAL, 2018, p. 332-333).
Para Cabral, as contribuições de teorias externas são válidas, mas, mesmo assim, o aventurar-se pelas referências tidas como
estrangeiras é atividade arriscada,
devido à complexidade envolvida
na sua adaptação. No rememorar
das mudanças de política, bem
como nos momentos de autocrítica,
os insucessos são frequentemente
atribuídos a erros na interpretação
da realidade:
Claro que não podemos pretender, por exemplo,
organizar o nosso Partido de
acordo com os partidos da
França ou de qualquer país da
Europa, ou mesmo da Ásia,
com a mesma forma de Partido. Começámos um bocado
assim, mas aos poucos tivemos que mudar para nos
adaptarmos à realidade concreta da nossa terra. Outro
exemplo: no começo da nossa
luta, estávamos convencidos
de que, se mobilizássemos os
trabalhadores de Bissau, de
Bolama, de Bafatá [cidades

guineenses] para
fazerem greves,
para protestarem nas ruas,
para reclamarem na Administração, os
tugas [colonialistas portugueses] mudariam,
nos dariam a
independência.
Mas isso não
é verdade. Em
primeiro lugar,
na nossa terra,
os trabalhadores não têm
tanta força como
noutras terras.
Não é uma força
tão grande do
ponto de vista
económico,
porque na nossa
terra é fundam e nt a l m e nt e
no campo, que
reside a grande
forç a e conó mica. Mas no
campo era quase
16

impossível fazer greves, dadas
as condições da situação política do nosso povo, da sua
consciência política, e até
dos seus interesses imediatos.
Era impossível fazer o nosso
povo parar de cultivar aquelas coisas que os colonialistas estavam a explorar. Além
disso, o tuga, nosso inimigo
colonialista, não é como nós,
que temos um certo respeito
por certas coisas. Às greves
e às manifestações, os tugas
responderam caindo em cima
de nós para matar todos, para
acabar com tudo. Assim,
tínhamos que adaptar a nossa
luta a condições diferentes,
à nossa terra, e não fazer
como se fez noutras terras
(CABRAL, 2013b, p .154).
Relembrando, com os seus
camaradas, a fase de preparação
para a luta armada, Cabral avalia
que o partido cometeu um erro ao
analisar a situação dos chefes tradicionais dos fulas e dos manjacos,
duas etnias guineenses:
Temos que considerar em cada caso concreto, a
17

realidade concreta. Mesmo
na Guiné, por exemplo:
cometemos um erro grave
na nossa análise antes da luta,
embora tivéssemos tomado
em atenção bastante as condições de vida do povo balanta,
do povo fula, do povo mandinga, do povo papel e qual
a sua posição na luta. Tivemos em atenção os pequeno-burgueses, os trabalhadores
assalariados, empregados de
balcão, empregados do porto
e qual a sua posição na luta,
descendentes de cabo-verdianos e qual a sua posição
na luta. Tomámos tudo isso
em atenção, mas cometemos
um erro grande. É que não
tomámos bem em consideração a situação dos chefes
tradicionais, dos régulos
(fulas, manjacos), esses dois
sobretudo. Não o tomámos
bem em atenção, porque partimos do princípio seguinte:
eles (os seus grandes) anteriormente lutaram contra os
tugas, foram vencidos, portanto devem ter vontade de
lutar outra vez. Foi um erro;

http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=05247.000.165
Plataforma Casa Comum, Arquivo Amílcar Cabral

enganámo-nos (CABRAL, africanos contemporâneos de
2013b, p. 155).
Cabral. Entre aqueles que formularam no campo do sociaNesse tipo de análise, a rea- lismo, o lugar do ancestral no
lidade local aparece como algo à futuro, bem como o papel da
espera de ser revelado e correta- luta de classes no presente e
mente compreendido. Deitada em no passado, geraram intensos
berço esplêndido, aguarda os seus debates.
desbravadores. Mas, a ação política
No projeto de Cabral,
não faz parte da realidade? A expe- não se defende um retorno
rimentação política, em virtude da a uma África ancestral, tamsua imensa subjetividade, é algo pouco uma modernização que
muito diferente da experimenta- não aproveitasse os aspectos
ção laboratorial da física térmica. positivos da cultura tradicioSeria possível saber, antes de tentar, nal africana. De acordo com
que o trabalho nos meios urbanos Cabral, o desenvolvimento –
guineenses e as abordagens aos cultural, econômico, histórico
chefes tradicionais fulas e manja- – significa a superação das fases
cos não trariam bons resultados? As anteriores, e não a destruição (ou,
hipóteses de sucesso nestas mobi- inversamente, a retomada) deslizações eram assim tão implausí- tas. No Seminário de Quadros do
veis, estavam irremediavelmente PAIGC de 1969, debatendo planos
equivocadas?
para a Guiné e Cabo Verde após a
Quando estudamos Cabral, independência, o dirigente afirma
vemos que há um diálogo, ainda que que o partido deve combater proimplícito, com tendências de pen- postas extremistas. Por um lado,
samento da África do século XX. não concorda que se devesse manA procura por modelos próprios, a ter a agricultura tradicional, sem
forma como lidar com o tradicional inovações e melhorias, baseada
e o moderno, o doméstico e o exte- apenas nos costumes dos grupos
rior, eram questões candentes entre étnicos, como defendiam alguns
os líderes políticos e os pensadores companheiros de partido; por outro
18

lado, rejeita as propostas de outros
camaradas de abandonar a agricultura em favor da implantação da
indústria pesada (CABRAL, 2014,
p. 186). Para Cabral, a agricultura
seria, por muito e muito tempo, a
principal atividade do sonhado país
independente, e só a partir dela
poderia ser aberto um caminho
para a indústria pesada no futuro
(CABRAL, 2014, p. 175). Cabral
rejeita também a ideia da adoção
do trabalho forçado e das culturas
obrigatórias no país independente.
Segundo Cabral, “na linguagem
de hoje em dia”, a proposta de se

abandonar a agricultura em prol da
indústria pesada é classificada como
“desvio para a esquerda”, enquanto
a proposta de não modernizar a
agricultura seria um “desvio para
a direita.” Ele esclarece: “Isso não
quer dizer que o meio é melhor.
Há muita gente que julga que o
que está no meio é que é bom, mas
não é verdade, a coisa boa está em
saber juntar dum lado e doutro para
andar para frente. (…) não é ficar
no meio, no meio não se pode fazer
nada” (CABRAL, 2014, p. 186).
Em Cabral, revisar e reconsiderar o lugar da luta de classes na

teoria marxista não resultou
numa negação de que existisse luta de classes na África.
A principal contribuição de
Cabral neste debate foi afirmar
que a luta de classes é o motor
da história apenas durante um
período da história da humanidade. Antes do surgimento
das classes sociais e do conflito entre elas, e após a abolição deste fenômeno, o nível
das forças produtivas seria a
força motriz do processo histórico. Cabral recusa a ideia de
que a ausência da luta de classes implicasse que uma sociedade não tivesse história. Segundo
Cabral, numerosos agrupamentos
na África, na Ásia e nas Américas não conheciam a divisão em
classes antes do domínio colonial,
mas nem por isso eram sociedades
fora da história. Igualmente, para
Cabral, os seres humanos, após a
liquidação da luta de classes, por
meio do socialismo, continuariam
a produzir história:
A eternidade não é
coisa deste mundo, mas o
homem sobreviverá às classes
19

e continuará a produzir e a
fazer história, porque não
pode libertar-se do fardo das
suas necessidades, das suas
mãos e do seu cérebro, que
estão na base do desenvolvimento das forças produtivas
(CABRAL, 2013a, p. 245).
A vivacidade e a força
indestrutível da dinâmica cultural do povo permitem a superação
daquilo e daqueles que o subjugam.
Adaptando, inventando, copiando,
improvisando, a ação humana
revoluciona!
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Zé Balbino
Antonio Valverde
Nascido livre, Zé Balbino
permanecera escravizado por décadas
Tempo foi
Alta madrugada, a visão do Santo na parede do quarto
figura iluminada de ouro sobre azul
deu-lhe a missão de fundar
a Congada São Benedito de Poços de Caldas
Na casa da rua Juscelino Barbosa, Bairro Aparecida
acima do nível da calçada, a dignidade
da pobreza frugal de miséria ausente
A escada, o jardim
ao centro a planta babosa
frondosa
Adolescente no périplo da afirmação
frequentava a sua casa
a flertar com a folha mágica
na vã tentativa de fixar
para trás o cabelo preto
qual jovem andaluz
Zé Balbino amava o silêncio
entremeado da fala terna, plena de sinceridade
olhar etíope de contida alegria, sob vaga tristeza ancestral
Café na caneca de ferro agate
e meia folha de esperança
Sampa, Primavera de 2016.
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PROTEÇÃO DE DADOS E IA – UMA
ABORDAGEM CRÍTICA E CONSTITUCIONAL, A PARTIR DE UMA TEORIA
FUNDAMENTAL
PAOLA CANTARINI

V

ivemos na
sociedade de
dados, na era
da 4ª revolução industrial,
da indústria 4.0 ou era do silício,
sociedade e economia de dados,
caracterizando-se, principalmente,
pela utilização da inteligência artificial (IA) em todos os setores de
nossas vidas, as quais são direcionadas via controle digital, ou melhor
dizendo, controle de comportamento por uma pequena parcela
de pessoas que tomam a decisão de
como nos comportarmos (Governance by Algorithms).
Há, pois, um forte impacto da
IA, trazendo alterações sociais significativas, a partir da sua utilização
crescente, relacionada à temática da
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governança de algoritmos e produção de decisões automatizadas, seja
na esfera pública como na privada.
Cada vez mais há a produção de decisões automatizadas em
vários setores sociais, criando-se
perfis comportamentais, prática
conhecida como profiling, podendo
ser aplicada tanto a indivíduos
como a grupos, a partir de uma
imensa quantidade de dados pessoais. São criados perfis de publicidade direcionados a cada tipo de
personalidade analisada, elaborados scores e perfis pelos sistemas
de proteção ao crédito, utilizadas
tais tecnologias no policiamento
preditivo, bem como são realizadas
análises de tendências via Big Data
Analytics, a fim de serem montadas estratégias individualizadas,
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influenciando a opinião e atitudes
públicas, além da tecnologia relacionada ao microtargeting, fundamental quando se fala em sistema
eleitoral atualmente.
A temática da proteção de
dados cada vez mais deverá ser
analisada e compreendida em conjunto com aquela de regulação da
IA – inteligência artificial, diante
dos fenômenos do big data, da
governamentalidade algorítmica,
internet das coisas e dos serviços,
machine learning e deep learning. Tais temáticas estão intrinsecamente relacionadas, como se
observa, por exemplo, nos critérios
a serem observados para a estruturação da IA, consoante lista produzida pela Comissão Europeia, com
destaque para a proteção de dados

e privacidade (European Group on
Ethics in Science and New Technologies, Statement on Artificial
Intelligence, Robotics and “Autonomous” Systems, 2018).
Mais do que nunca é fundamental a análise de tais questões por
uma visão interdisciplinar e crítica,
a fim de trazer contribuições teóricas e práticas para as problemáticas
envolvidas, já que são raros ainda
os estudos envolvendo aspectos éticos, principiológicos e uma análise
interdisciplinar dos temas da inteligência artificial e da proteção de
dados, sendo urgente sua promoção. Visar-se-ia trazer contribuições
para o campo da ética em especial,
já que, sem avanços em tal campo,
capazes de traçar diretrizes fundamentais para os procedimentos dos
algoritmos, a IA estará inclinada a
um processo de desgaste e corrosão
da confiança. Neste sentido, pretende-se ensejar contribuições para o
registro, a documentação e o debate
acerca das experiências de práticas
éticas no campo da IA e da proteção
de dados, colaborando para a divulgação e democratização do conhecimento, contribuindo para a preservação de uma arena de diálogo

democrático, livre e inclusivo.
Diante do extraordinário
avanço tecnológico e da inteligência artificial, em todos os setores
sociais, com o aumento da intensidade de interconexões técnicas e da
aceleração do tempo, produzindo
diversas mudanças socioculturais e
na produção de Direito, alterando
os conceitos de cultura, democracia, soberania, cidadania, política,
movimentos sociais, é fundamental
o estudo de tais temáticas à luz da
Teoria dos Direitos Fundamentais,
e de uma Teoria Fundamental do
Direito Digital, ora em desenvolvimento, a fim de melhor analisar os
princípios jurídicos e éticos envolvidos, a correta solução dos denominados “hard cases”, quando houver
colisões de direitos fundamentais,
como se denota de várias situações
práticas do dia-a-dia daqueles profissionais que atuam em tais áreas,
propiciando maiores subsídios para,
por exemplo, a correta elaboração
de documentos de compliance, tais
como o LIA – Avaliação do Legítimo Interesse e do DPIA – RIPD,
Relatório de Impacto à Proteção
de Dados, o relatório de impacto
algorítmico, ou relatório de impacto
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em inteligência artificial (Algorithmic Impact Assessment (AIA)
ou Artificial Intelligence Impact
Assessment (AIIA). Nas situações
concretas em que estamos diante
de colisões de direitos fundamentais, torna-se essencial a compreensão de tais teorias, do processo
de ponderação a ser aplicado, dos
princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, partindo-se do
reconhecimento também da própria
proteção de dados como um direito
fundamental.
Da mesma forma, são constantes os conflitos práticos neste
mesmo sentido na área da IA, como
quando nos deparamos com o caso
do direito de oposição de decisões
automatizadas, previsto no GDPR –
Regulamento Geral de Proteção de
Dados, e direito de revisão, tal como
encontra-se previsto na LGPD – Lei
Geral de Proteção de Dados, a fim
de ser possível, de outro lado, postularmos também por um direito à
explicação e ao princípio da explicabilidade. Diante da revisão por
outra máquina, tal como previsto
no Brasil, há que se falar em um
real direito de explicação e revisão?
Neste sentido, a partir do

momento que deverá haver o reconhecimento da necessidade do
desenvolvimento da IA, centrada
no ser humano e na dignidade
humana, bem como para o fortalecimento e revigoramento do espaço
público, como arena democrática de
diálogo e discussão, como resolver
satisfatoriamente a colisão entre
a proteção ao segredo industrial/
comercial versus direitos fundamentais dos indivíduos afetados
por tais decisões automatizadas,
construídas sob a proteção da assim
denominada “caixa-preta” dos algoritmos de IA?
Como superar a problemática
da insuficiência de leis principiológicas, da ineficácia de princípios éticos e da possibilidade de lavagem
ética? Seria suficiente a denominada
autorregulação ou regulação regulada, mediante a adoção de novos
procedimentos, mecanismos, com
fundamento na própria tecnologia,
como as Privacy Enhancing Technologies (PETs), as ferramentas do
privacy by design (privacidade por
concepção, desde a concepção do
negócio) e do privacy by default
(privacidade por valor, padrão
predefinido, proteção máxima de

forma automática)?
Questões que sobrepairam
a espera de aportes que permitam
um tratamento adequado, do ponto
de vista de uma maior consideração pelas peculiaridades e potencialidades humanas, sem ilusões
transhumanistas que nos impeçam
de ver e viver a beleza de nossa condição simultaneamente corpórea e
espiritual.
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A POESIA EXISTE NOS FATOS
URBANO NOBRE NOJOSA

“A poesia existe nos fatos. Os casebres de açafrão
e de ocre nos verdes da favela, sob o azul cabralino são
fatos estéticos.” (Oswald de Andrade)

O

projeto estético
Oswaldiano
traz um repertório amplo
de tomada de
posição com crítica social e análise política da história do Brasil.
Para fazer uma revisão cultural do
país, precisamos resgatar elementos
ancestrais que ainda persistem no
nosso cotidiano. A política brasileira
traz “um misto de ‘dorme neném
que o bicho vem pegar’ e de equações”. Esse misto bárbaro faz parte
das notícias midiáticas com paralelos cômicos e beligerantes ou muitas
vezes trágico-cômico; a barbárie do
projeto genocida de mais de 520 mil
mortos mostra o paranoico projeto
que celebra a morte como performance estética capaz de superar
Freud e Rousseau, como também
de superar as máscaras de matrizes
indígenas e africanas naquilo que
Oswald diz: “nunca fomos catequisados. Fizemos foi carnaval.”
O horror da pandemia da
Covid-19 também faz parte de
outras periferias. por exemplo, na
situação semelhante da realidade
indiana, pois o vírus se movimentou em escala internacional,

interligando pessoas, países, cidades, bairros, casas... Em um só
movimento. Uma ruptura de costumes, impregnada de máscaras e
armas numa lógica de guerra em
que ao combater o vírus, elimina o
seu hospedeiro. Os miseráveis do
mundo.
Essa doença afetou a sociedade em escala mundial, entretanto, a velha miséria se reproduz
de forma sistêmica. O negacionismo
como uma matriz política juntou
uma escória mundial enquanto
modelo político de orquestrar um
jogo capaz de ampliar a violência
física, e de humilhação aos miseráveis, que estão subjugados a uma
política de beija-mão. Tanto Jair
Bolsonaro como Donald Trump
ofertaram ao mundo uma política
radical: exterminar os miseráveis do
mundo, os cidadãos não cidadãos
do submundo.
Esse fato demonstra que a
crise econômica, política e de saúde
pública tornou-se uma oportunidade para o projeto genocida em
que a naturalização da morte faz
com que nos conformemos com
os índices numéricos noticiados na grande mídia. Tudo isso,
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lembra-nos Arundhati Roy, que diz:
“Nada poderia ser pior do que voltar
ao normal.”
A pandemia tornou-se o
ponto de inflexão, desvio, em criar
campos de concentração em escala
mundial. A perspectiva de um controle total da vida, em que a máquina
do juízo final se tornou cotidiana e
normativa; milhões de pessoas estão
doentes e morrerão em casa, numa
ausência onipresente do estado em
que vida e morte se tornam uma
loteria do jogo pandêmico.
O descaso das mais de 520 mil
mortes não deve ser tratado como
incompetência política, mas projeto
político.
Esse projeto político é semelhante ao que ocorreu em 1905,
na então capital do Brasil, Rio de
Janeiro, quando ocorreu a revolta
da vacina, em que a população
diante de uma série de problemas
sociais, em particular, por demanda
de habitação em que os trabalhadores alugavam cômodos em grandes
casarões, criando pequenos cubículos, cortiços e pensões. A população que gravitava nesse limbo social
era numerosamente constituída por
ex-escravos e imigrantes europeus.

Há época, o diretor geral de
saúde pública, Oswaldo Cruz, com
objetivo de erradicar a febre amarela, a peste bubônica e a varíola,
criou uma campanha que pagaria a
população por cada rato entregue às
autoridades. Efeito reverso. De imediato surgiram empresários criadores desse roedor para o recebimento
da taxa e provento, demostrando
uma perspicácia de um empreendedorismo do capital, seguindo a
regra à máxima: “toda crise é um
mundo de possibilidades”.
Outro elemento era o maior
controle do Estado sobre a população que deveria demonstrar comprovantes de vacinação para que
pudessem matricular seus filhos
nas escolas, iniciar novos empregos, viajar, hospedar-se em cidades
e até mesmo se casar. Esse controle
sobre a população fez com que
acontecesse a reação em massa em
oposição ao Presidente Rodrigues
Alves. Em seis dias de revolta, ocorreu: 30 mortes, 461 deportações
para o Estado do Acre e 945 pessoas presas.
Diferentemente daquele
momento histórico, hoje temos um
outro negacionismo da vacinação

contra a COVID-19, por uma perspectiva de desconfiança da ciência
como modelo redentor diante da
pandemia, revelando o conservadorismo de igrejas neopentecostais que bailam preconceitos e uma
desconfiança ingênua, o que trará
preços muito caros à sociedade. A
revolta da vacina demonstrou que
o projeto modernizador do Estado
brasileiro passava por uma política
de higienização do espaço público;
pobres e desempregados estavam
fora dessa política social.
O escritor Lima Barreto,
na contramão da grande mídia
impressa do período, de imediato
se solidarizou aos revoltosos, pois,
“essa mazorca teve grandes vantagens: 1. Demonstrar que o Rio de
Janeiro pode ter opinião e defendê-la com as armas na mão. 2.
Diminuir um pouco o fetichismo
da farda. 3. Desmoralizar a escola
militar.”
E continua: “Pela primeira
vez, eu vi entre nós não se ter medo
de homem fardado. O povo, como
os astecas ao tempo de Cortez, se
convenceu de que eles também
eram mortais.”
Essa perspectiva crítica de
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Lima Barreto teve continuidade
em outras obras de sua autoria, no
romance Triste Fim de Policarpo
Quaresma; e pela sua grande sátira
sobre a República Brasileira, Os
Bruzundangas.
Na mesma perspectiva
Oswaldiana e Barretista encontramos a obra “Incidentes de Antares”,
de Érico Veríssimo, narrada a partir da perspectiva do realismo fantástico. A obra descreve o projeto
militar de modernização do Brasil,
em que a máquina da violência
organizada do Estado debandou
na revolta das vacinas reações em
massa e hoje, de outro modo, com
a COVID-19, como efeito demandado das indústrias multinacionais,
no Brasil e no mundo, pois viramos
reféns de um punhado do capital da
indústria farmacêutica.
Érico Verissimo, em vários
momentos, criticou a tortura praticada nos porões do regime militar ao denunciar o “coroné Chico
Vacariano”, como personagem autoritária e escravocrata – criando um
paralelo com o então presidente
Getúlio Vargas –, que foi ameaçado
com a chegada de Anacleto Campo
Largo, trazendo uma dimensão

irônica, como aquele que foi invocado a partir de uma capacidade
tradutória de decodificar as relações
políticas, familiares e territoriais
do projeto vacariano em Antares,
denunciando seus casos de corrupção, tortura, assassinatos e estupro,
algo que perdura até hoje na política brasileira.
Esse cenário revela trechos
que remetem ao negacionismo e
aos movimentos conspiracionistas
nos quais identificam o desprezo
à ciência, rejeitada por crenças
levianas capazes de compreender
o mundo. Diante desse caos político localizado no Brasil, como
em Antares, setores da população
permaneceram alienados e alheios
a realidade. Somente após a greve
geral ocorrida na cidade fictícia que
a população foi surpreendida por
acontecimentos fantásticos, pois
com a crise do fornecimento de
energia elétrica, grandes empresas
estrangeiras ficavam sem funcionários e a greve dos coveiros também
impactou no enterro dos finados.
Aos acontecimentos...
Diante deste caos da greve
geral em Antares, no dia 13 de
dezembro, numa sexta-feira treze,

sete defuntos insepultos se levantaram de seus caixões e perambularam pela cidade buscando a reformação parcial da vida e a exigência
de um enterro digno. Esses mortos
insepultos trazem uma condição
intrigante, em particular, quando
são comparadas a personagens folclóricos ou até mesmo de outras
obras canônicas da literatura; a
comparação também é válida às
figuras reais da sociedade brasileira.
Entre os setes mortos insepultos temos uma mescla entre
fantasia e realidade. A primeira
personagem, Quitéria Campo
Largo, matriarca da cidade, teve um
enfarto do miocárdio e não resistiu a parada cardíaca. Barcelona, o
sapateiro anarco-sindicalista sofreu
um aneurisma. Menardo Olinda,
um pianista brilhante, deprimido,
que suicidou-se cortando os pulsos.
Cícero Branco, influente advogado,
acometido por um AVC. João Paes,
jovem pacifista, foi impetuosamente
torturado pela política. Pudim de
Cachaça, bêbedo, envenenado
pela mulher, Erotildes, prostituta e
vítima de tuberculose por incompetência do atendimento médico e
sistema de saúde. Enfim, os que não
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conseguiram se safar da morte. Os
sete finados não são zumbis, pois
apesar da sua morte insepulta, continuam com habilidades cognitivas.
São pessoas mortas-vivas, com leves
batimentos cardíacos, insensíveis a
dores; os mortos também não aparecem em fotos, não sentem sono e
com vivem num processo de putrefação lenta.
A reação dos antarenses ao
retorno dos mortos não foi nada
auspiciosa, pois encontravam-se
com o incomodo daqueles corpos
vagantes que perambulavam pela
cidade; havia também o constrangimento de desmascararem políticos influentes da região. Como já
estavam mortos, eram temerários
e destemidos a qualquer represália.
Enquanto os homens e
mulheres de bem antarenses rejeitavam os insepultos, de forma
hostil e desumana, ao contrário,
a prostituta Rosinha, o alcóolatra Alambique e o Padre tachado
de comunista Pedro Paulo, foram
acolhedores solidários e humanos.
O prefeito da cidade chamava os
mortos insepultos de “lacaios de
moscou”, denunciando-os como o
projeto da antiga União Soviética

de sabotagem, ao desenvolvimento
do capitalismo pungente na cidade
de Antares. Pelo olhar da elegia
de Rilke, o sentimento dúbio: “Os
vivos cometem o grande erro de
distinguir demasiado bem”. Mas
aqui, falamos dos mortos ou aqueles tidos para morrer.
Numa mesma perspectiva
em relação da realidade com o
universo antarense, o professor de
história natural e cientista Rodolfo
Teófilo (1853 – 1932) denunciou
em seu livro “A Fome” a condição
da pobreza como calamidade social
que, em momentos desesperadores
de subnutrição, as personagens são
impulsionadas a reagirem, pois, a
dramática luta pela sobrevivência
e o projeto incompetente das ações
governamentais numa política de
enfrentamento da crise climática,
vive a partir de um projeto da
“indústria das secas”, o que faz com
que a fome seja outro instrumento
para a máxima do Capital, citada
anteriormente.
Os programas públicos de
auxílio emergencial aos flagelados
e retirantes ficaram submetidos a
tutela dos grupos políticos da região.
A mendicância dos retirantes fazia

parte de uma denúncia do tempo
em escala nacional e mundial, de
como resolver os dilemas humanos
em momentos de crise pandêmica,
climática ou social.
Num olhar ligeiro, compreendemos por que a poesia existe nos
fatos. Sem Oswald, Barreto, Veríssimo, Rodolfo e tantos outros, os
fatos ficariam jornalísticos e sociológicos demais. A ficção do Incidente de Antares e Bruzundangas
deslocam um território ficcional
para extrapolar a realidade. Naquilo
que Alfredo Bossi diz em História
Concisa da Literatura Brasileira:
“Com ‘Os Bruzundangas’ Lima Barreto fez obra satírica por excelência. Valendo-se do feliz expediente
de Montesquieu nas Cartas Persas,
imaginou um visitante estrangeiro
a descrever a terra de Bruzundanga,
nada mais nada menos que o Brasil do começo do século. Escrita
nos últimos anos, a obra traz forte
empenho ideológico e mostra o
quanto Lima Barreto podia e sabia
transcender as próprias frustrações
e se encaminhar para uma crítica
objetiva das estruturas que definiam
a sociedade brasileira do tempo.”
Os f ato s pre c i s am d a
39

semântica poética para alegrar
a vida e desmistificar a morte...
Transformar luto em verbo. Nem
por isso, deixaremos de nos solidarizamos com os 520 mil Pedros,
Marias, Josés, Anacletos, Felipes,
Franciscas... Precisamos resistir
para superar esse momento histórico, como sempre fizeram os trabalhadores para superar sua tragédia
social, como bradava o poeta Rogaciano Leite!
Os Trabalhadores
de Rogaciano Leite
Uma língua de fumo, enorme,
bandoleante,
Vai lambendo o infinito – espessas
e fatigada…
É a fumaça que sai da chaminé
bronzeada
E se condensa em nuvens pelo
espaço adiante!
Dir-se-ia uma serpente de inflamada fronte
Que assomando ao covil, ameaçadora e turva,
E subindo… e subindo…assim, de
curva em curva,
Fosse enrolar a cauda ao dorso do

horizonte!
Mas, não! É a chaminé da fábrica
do outeiro
– Esse enorme charuto que a
amplidão bafora –
Que vai gerando monstros pelo
céu afora,
Cobrindo de fumaça aquele bairro
inteiro.
Ouve-se da bigorna o eco na
oficina,
O soluço da safra e o grito do
martelo…
Como tigres travando ameaçador
duelo
As máquinas estrugem no porão
da usina!
É o antro onde do ferro o rebotalho impuro
Faz-se estrela brilhante à luz de
áureo polvilho!
É o ventre do Trabalho onde gera
o filho
Que estende a fronte loura aos
braços do Futuro!
Um dia,de uma ideia uma semente verte,
Resvala fecundante e,se agregando

ao solo,
Levanta-se… floresce… e ei-la a
suster no colo
Os frutos que não tinha – enquanto estava inerte!
Foi o germe da Luz,a flor do Pensamento
Multiplicando a ação da força
pequenina:
– De um retalho de bronze uma
oficina!
– De uma esteira de cal gerou um
monumento!
Trabalhar! Que o trabalho é o
sacrifício santo,
Estaleiro de amor que as almas
purifica!
Onde o pólen fecunda, o pão se
multiplica
E em flores se transforma a lágrima do pranto!
Mas não vale o Trabalho andar a
passo largo
Quando a estrada é forrada de
injustiça e crimes…
Porque em vez de frutos dúlcidos,sublimes,
Gera bagos mortais e de sabor
amargo!
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Ide ver quanto herói, quanto guindaste humano
Sob a poeira exaustiva e o calor
fatigante,
Os músculos de ferro, o porte
gigante,
Misturando o suor o seu pão quotidiano.
Sua força é milagre! A redenção
bendita!
O seu rígido braço é a enérgica
alavanca
O escopro milagroso,a chave que
destranca
O Reino do Progresso onde a
Grandeza habita!
Sem os pés desse herói a Evolução
não anda!
Sem as mães desse bravo uma
nação nas cresce!
A indústria não produz! A campo
não floresce!
O comércio definha! A exportação
debanda!
No entanto,vê-de bem! Esses heróis sem nome,
Malditos animais que ainda escra-

viza o ouro,
Arrastam – que injustiça! – o carro do tesouro,
Atrelados à dor, à enfermidade, e
à fome!
Quanto prédio imponente e de
valor suntuário
Erguido para o céu, firmado no
infinito,
Indiferente à dor, indiferente ao
grito
De desgraça que invade a choça
do operário!
De dia é no labor! Exposto ao sol
e à chuva!
De noite,na infecção de uma
choupana escura
Onde breve uma filha há de tornar-se impura
E u’a mulher faminta há de ficar
viúva!
Nem mesmo o sono acolhe as
pálpebras cansadas!
O leite é a umidez dos fétidos
mocambos!
O pão é escasso e duro! As vestes
são molambos
E o calçado é paiol das ruas descalçadas!

Ali,a Medicina é estranho um só
prodígio!…
Nunca um livro se abrirá em risos
de esperança
Para encher de fulgor os olhos da
criança,
Apontando-lhe o céu… mostrando-lhe um vestígio!…
Tudo é treva e descrença! O próprio Deus é triste
Ouvindo esse ofegar de corações
humanos…
E a Lei – mulher feliz que dorme
há tantos anos –
Não acorda pra ver quanta injustiça existe!
Onde está esse amor que os sacerdotes pregam?
Os estão essas leis que o Parlamento imprime?
O Código não pode abrir o seio ao
Crime,
Infamando o pudor que os Tribunais segregam!
Vê-de bem da fornalha a rubra
labareda!…
Olhai das chaminés o fumo que
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desliza!…
Pois é o sangue… É o suor do
pobre que agoniza
Enquanto a lei cochila entre os
divãs de seda!
Que é feito desse herói? Ninguém
lhe sabe a origem!
O Poder nunca entrou nas palhas
do seu teto…
Somente a esposa enferma,o filho
analfabeto,
E lá nos cabarés, – a filha… que
era virgem!
Existe essa legião de mártires
descrentes
Em cada fim de rua,em cada bairro pobre!
É desgraça demais que num país
tão nobre
Que teve um Bonifácio e deu um
Tiradentes
Será preciso o sangue borbotar na
lança?
E o cadáver do povo apodrecer
nas ruas?
Tu não vestes, ó Lei, as próprias
filhas tuas?
Morre, pois, mãe cruel, debaixo da

vingança!
Mas eu vejo que breve há de chegar a hora
Em que a voz do infeliz é livre –
na garganta!
Porque sei que esse Deus que nos
palácios canta
É o mesmo Deus que pelos bairros
chora!
Quanto riso aqui dentro! E lá fora,
os brados!
Quantos leitos de seda! E quantos
pés descalçados!
Já que os homens não vêem esses
decretos falsos,
Rasga, cristo, o teu manto! Abriga
os desgraçados!…

ROGACIANO LEITE
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esde há muito
já se encontra abalada
a concepção
atomística da
realidade, proposta explicitamente
na antiga filosofia grega, segundo a
qual esta totalidade que é o mundo,
com tudo o que nele se contêm,
resulta de um arranjo casual entre
partes invisíveis e indivisíveis. Este
abalo é oriundo do desenvolvimento da ciência física, seja no
plano cosmológico, com a(s) teoria(s) da relatividade einsteiniana,
seja naquele microfísico, com a
abordagem quântica – onde, na
realidade, o abalo foi ainda maior,
visto que a mecânica relativística
ainda se apresenta como um desenvolvimento da concepção clássica,
galileico-newtoniana1, tanto que há
quem postule que seria um empecilho para o desenvolvimento de
uma outra, já não mais relativística, como até certo ponto já era a

mecânica clássica, mas sim “relacional”, a partir de propostas de
Mach, abandonadas, segundo esta
proposta, indevidamente2. Na(s)
primeira (s), já a associação estreita
do tempo ao espaço, em uma quarta
dimensão, finita, solapa o pressuposto do materialismo atomístico3,
pelo qual se explicaria a improbabilidade, beirando a impossibilidade,
de que se produza o arranjo cósmico
a partir do caos atômico – para se
ter uma ideia do tempo necessário para que se desse esse arranjo,
imaginemos quanto tempo levaria
um computador, mesmo se muito
mais possante que o mais potente
da atualidade, para ordenar um
texto, combinando aleatoriamente
as letras do alfabeto, aqui consideradas equivalentes aos átomos,
e nesse texto, já por ser um texto,
desaparecesse o sem-sentido, aparecendo em seu lugar uma narração compreensível ou, pelo menos,
reconhecível como tal, ainda que
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similar àquela do Finnegans Wake
de Joyce. Estamos aqui diante da
pressuposição da eternidade ou
infinitude do tempo, numa concepção cíclica, no âmbito da qual,
por acaso, em algum momento as
infinitamente diversas combinações
possíveis entre átomos, incriados e
eternos como o mundo, resultariam
naquela em que passaria a existir
a ordenação cósmica, brotando a
physis, a natureza incriada, porém
criadora e, nela, também por acaso,
nós humanos, inseridos numa
ordem dentro desta ordem maior,
que é a ordem social, bem como
dotados de uma ordenação, por
assim dizer, interior: o psiquismo.
Sendo infinito o tempo, isso não só
ocorreria em algum momento, mas
também repetida e infinitamente4,
ou seja, tanto retornaria eternamente o mesmo (Nietzsche), como
o diferente (Deleuze)5.
A física atual, no entanto,
nos informa que o universo em

que nos encontramos surge em
determinado momento, há poucos bilhões de anos, e não sabemos
ainda quanto tempo durará, mas
sabemos que vivemos em um intervalo, entre esse lapso de tempo que
foi necessário para se produzirem
as ligações químicas – e, a partir
delas, também aquelas biológicas
- indispensáveis à nossa existência
e o tempo enquanto permanecerão
para, continuando, continuarmos,
se não ocorrer o mais provável, que
é o nosso desaparecimento, assim
individual, como coletivo, em intervalo muitíssimo menor do que
aquele da duração do universo.
Uma conclusão daí decorrente, de espírito einsteiniana, é a de
que não vivemos em um universo
regido por leis que o ordenam de
maneira estável. E isso porque,
dentre as muitíssimas ou, mesmo,
infinitas maneiras possíveis de se
constituírem mundos com variações na densidade de matéria e

energia balanceadas, equilibradas,
nenhum seria como o nosso. Nele,
graças à assimetria ou gradiente
diferencial entre a energia densificada ou concretizada em matéria
e aquela que permanece desmaterializada, ocorrem fluxos, transformações, processos, implicando
a passagem de um estado a outro,
logo, dotados de irreversibilidade
temporal, tornando-se orientados à
produção de resultados, traduzíveis
em informação, graças à entropia.
Assim, como explica J. Zeman6, “o
princípio da vida, o princípio do
pensamento, os processos de informação não podem prosseguir (ou
mesmo, diríamos, surgir – WSGF)
sem gradiente, sem desbalanço, sem
diferenças em certos níveis”. Toda
ordenação, portanto, é aparente, por
provisória e “inestável”, sujeita que
está à entropia cósmica, sendo que,
se há entropia, tendência inexorável à degradação, não há cosmos,
a não ser que consideremos como
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tal os estados de “metaestabilidade”
(Simondon) que se formam durante
essa degradação, propiciando uma
organização ou “coagulação” temporária (logo, também, temporal)
no fluxo de matéria e energia. Tal
coalescência ou concrescência é
capaz de produzir, num primeiro
momento, a permanência da energia como matéria, física, que se
prolongando pode resultar na vida
e, esta, em também se estendendo
suficientemente, produz tecnologias de sobrevivência, até resultar
na inteligência reflexiva de que
somos dotados, os humanos. Cada
passo desses é tão improvável que
a nossa existência pessoal se torna
virtualmente impossível, por extremamente improvável, sendo daí
que podemos, se não explicar, pelo
menos entender porque somos tão
singulares, assim como há tanta
singularidade ao nosso redor, pois
todo ente o é, único, diverso dos
demais: é que o provável pressupõe

o possível, e só o impossível pode
ocorrer uma vez, sem que assim se
torne possível de novamente ocorrer (em tempo-espaços finitos,
bem-entendido).
A exploração do nível
quântico ou “micromundo”, mais
do que aquela do “macromundo”
pela cosmologia, reserva-nos surpresas ainda maiores do que quaisquer das formulações que tenham
nos oferecido as diversas ontologias, isto é, as teorias ou doutrinas
sobre a constituição fundamental
da realidade, que fomos capazes de
imaginar no “mesomundo” em que
convivemos. Já podemos supor, a
partir do quanto aqui se expôs, que
a regressão de nossa observação do
mundo a uma escala de tamanho
tão reduzido, a do “micromundo”,
expressa em uma ordem de grandeza infinitesimal, com números de
tantas casas decimais quanto aquelas de tempo e espaço empregadas
na descrição do “macromundo”,
também fará desaparecer as entidades individuais estáveis que são
o que se chama de átomos, permanecendo em seu lugar um quantum
de energia, indivisível e discreto (é
dizer, descontínuo); literalmente,

um “pacote” de ondas, energéticas, as quais assim “empacotadas”
adquirem natureza corpuscular,
matéria, que associada a um campo
pode aparecer como partícula, individualizada⁷. Ocorre que o campo
quântico é concebido de maneira
muito diversa daquela como se
concebe classicamente os campos
na física, enquanto algo semelhante
a um fluido que permeia o espaço,
onde cada ponto tem um estado
mensurável com deslocamento na
direção determinada (logo, calculável, previsível) pelo campo. O
campo quântico, ou “quantizado”,
para permitir os estudos no “micromundo”, não fornece nenhum valor
específico para um ponto isolado
no espaço, mas sim um espectro
de valores possíveis, sendo que o
escolhido o é pela adoção de um
construto ou operador matemático, como o vetor de estado (spin,
orbital etc.) ou “função da onda”,
que representa a configuração do
sistema em questão e, logo, não é
aplicável a um só ponto do espaço,
mas sim a todo ele8, até porque,
pela sobreposição quântica, permanecem os sistemas microfísicos, como os elétrons, existindo
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parcialmente em todos os estados
teoricamente possíveis simultaneamente antes de ser medido e só
quando medido ou observado vai
se mostrar em um único estado,
saindo do estado de transição
do quantum critic9 – para seus
observadores, bem-entendido.
Note-se que os campos
quânticos não especificam sequer
probabilidades, pois para tanto
ainda precisam ser combinados
com o vetor de estado, que é holístico, por descrever o sistema como
um todo, sem se referir a qualquer
localização em particular10. É na
perspectiva de um campo no sentido clássico que a luz pode vir a ser
interpretada como a propagação de
ondas pelo espaço, “colapsando” em
partículas ou corpúsculos quando
da mensuração do seu estado quântico, de uma maneira que se permite calcular apenas probabilisticamente, pela “desigualdade” ou,
como é mais conhecida, a “incerteza” (uncertainty), por conta da
má tradução para o inglês, que é a
“indeterminação” ou “incompletude” (Unvollständigkeit) constatada por W. Heisenberg, surgida no
momento em que se introduz um

outro sistema ou campo, clássico,
formado pelos instrumentos de
medição, responsáveis pelo limite
inerente a toda “tradução”, também
nesse contexto destinada a ser apenas aproximadamente fidedigna, do
que se tem na dimensão quântica
para aquela em que nos encontramos – donde ter o físico de último
referido considerado a física não
mais como o estudo da natureza,
mas sim o de nosso conhecimento
a respeito dela, por conta da indiscernibilidade daí decorrente entre
sujeitos observadores e objetos por
eles observados, o que bem pode ser
extrapolado para o conhecimento
nos diversos níveis de “ordenação
da realidade” (Heisenberg)11, tornando-se perceptível quando consideramos o nível humano, tanto
psíquico como social, em que podemos supor não ser por mero acaso
que disciplinas como a história e o
direito são denominadas da mesma
forma que o objeto por elas estudado. De se notar, também, é que
nos deparamos nesse contexto com
a improbabilidade da comunicação,
com base na qual Niklas Luhmann
erigiu sua teoria da comunicação e
da sociedade, exemplificando com

o “amor como paixão” predominante na modernidade, quando o
relacionamento amoroso se torna
problema e a incomunicabilidade
entre os envolvidos uma regra a ser
simbólica e congruentemente generalizada, garantindo expectativas
ameaçadas de serem decepcionadas
pela condição de dupla contingência a que se submetem: uma física,
real, de fundo, e outra social, também real, de forma, “informacional”,
como ilustra a figura abaixo. 12
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Para a melhor compreensão
do quanto se expõe, é preciso aludir
que o estudo da constituição fundamental do mundo nos confronta,
ainda, com o fenômeno da superposição ou emaranhamento quântico
entre partículas que podem distar muitíssimo uma da outra, mas
funcionam como uma unidade,
tendo seu spin definido identicamente pelo sistema que formam,
perdendo as propriedades que a
distinguem entre si13. Agora, as

partículas prováveis passam a compartilhar não apenas características
que lhes são inerentes, como massa
e carga, mas também propriedades
espaço-temporais, como a faixa de
posições em que podem ser encontradas. Elas se tornam indiscerníveis para seu observador, cabendo
questionar se ainda são diversas ou
se, ao contrário, não seriam já uma
só, por investidas das mesmas propriedades, que também não seriam
de nenhuma delas, mas do sistema
a que pertencem e em que se tornaram idênticas, deixando de ser partículas ou partes, para se tornarem
uma, ou um todo. Afinal, o que um
detector registra, “acelerando partículas”, é um grande número de
excitações dispersas pelo sensor,
excitações em um campo quântico,
que na presença de um observador
aparecem como partículas, variáveis de acordo com seu estado de
movimento: onde um observador
em repouso observa um vácuo frio,
um observador acelerado verá um
gás de partículas aquecido, assim
como um contador Geiger sempre
capta algum sinal no vácuo, isto é,
na “ausência” de partículas14.
D aí ch e g am o s a u m

contexto favorável à apresentação
de hipótese que se formula a partir
desses estudos de física quântica,
que tanto pode ter valor heurístico
neste âmbito científico, como também naquele que tradicionalmente
se designa como “metafísica” e,
mais especificamente, neste último,
o da ontologia, sendo que a partir
desta que igualmente foi chamada,
na antiguidade grega, de “filosofia
primeira” ou, literalmente, “protofilosofia” – proté philosophia –, é
possível se extrair consequências
para todo o seu amplo espectro de
influência, desde aquelas matérias
voltadas para o estudo do próprio
conhecimento, seja em geral, como
a gnosiologia, seja mais específica
ou especializadamente, como a
epistemologia, até aquelas como
a filosofia política e do direito, de
conotação mais axiológica, por
envolverem a temática dos valores,
assim como a estética e a teologia,
por exemplo. A hipótese seria a de
que tudo surge a partir das relações
que propicia um certo (na elaboração de Jorge de Albuquerque
Vieira15, a partir de Mario Bunge16,
espaço de) estado ou sistema previamente dado no fluxo de expansão
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do universo e, assim, o que denominamos cognitivamente como objeto
ou ontologicamente como um ente
seria um ponto decorrente do emaranhamento dum feixe dessas relações, uma espécie de nó portanto,
atribuindo-lhe as propriedades que,
no mesmo movimento, em diferentes graus (ou gradientes) o diferencia de e assemelha a outros. A esse
tipo de posição se vem referindo
ora como uma forma de realismo,
dito estrutural ôntico17, advogando
a prioridade e consistência ontológica das estruturas, ora como um
nominalismo, que nega o caráter
universal das propriedades, por
serem o que constituem os indivíduos em sua singularidade, ao se
unirem de certa maneira, nominalismo este dito “trope” ou “ontologia
de tropos”18. Já a indefinição quanto
a ser uma forma de realismo ou de
nominalismo indica que estamos
diante de uma retomada, de modo
revigorado, do antigo problema dos
universais, tanto que a proposta
conciliatória de J. Duns Scotus, na
Baixa Idade Média, que o levou a
cunhar a expressão hecceitas ou (h)
ecceidade – literalmente, “eisidade”
ou “estidade”, pela substancialização

do pronome ecce, “eis” ou “este”,
derivado do tóde ti, i.e., o “certo
este” da análise aristotélica das
diversas formas de se dizer o ser para referir o que conceitua como
“distinção formal” e denominar o
princípio de individuação, passa a
circular como termo técnico entre
físicos e filósofos19, indistintamente,
no contexto da discussão que nos
ocupa, favorecendo a adoção de
abordagens “desubstancializadas”,
como é a da teoria luhmanniana
de sistemas, por exemplo. Combinando as abordagens antagônicas
mencionadas, chegamos ao que se
pode denominar como uma perspectiva “ôntico-ontropológica”.
Cabe aqui uma observação
que decorre do debate entre Heisenberg e Heidegger sobre o que
afinal nos revelaria a física quântica,
em termos metafísicos, ontológicos,
debate este recentemente reconstituído20. Para o primeiro, extraindo
consequências metafísicas de suas
próprias descobertas, a abordagem
quântica revela que o objeto de
estudos da física não é a natureza
propriamente e sim a reconstrução
matemática dela pelo estudioso,
logo, ele próprio, o que Heidegger

contesta, por manter uma concepção do que sejamos inaçambarcável
por esse modo representacional e
instrumental: o que se revela, para
ele, é o último estágio de nossa captura em tais instrumentos, no aparato instrumental, que ele denomina
de Gestell, a essência da técnica21.
Ao fim e ao cabo, então,
ao invés de superar a relação entre
sujeito e objeto, o desenvolvimento da física quântica nos colocaria diante desta relação mesma,
enquanto constitutiva tanto do
sujeito como do objeto, em sua pertença mútua. Eis que encontramos
com postulações epistemológicas
esquecidas, feitas por alguém que
se notabilizou como jurista, mas
que iniciou seu percurso como
matemático e atento estudioso dos
últimos desenvolvimentos da física
de princípios do século XX. Pontes de Miranda considerava que
“a própria consciência, o conhecimento mesmo, é o resultado de
uma relação”22: Do conhecimento
oriundo do sujeito pro-jetado no
objeto ao conhecimento do ob-jeto
pelo su(b)-je(i)to reduzindo-se a
“jeto”: o avanço do conhecimento
é um processo de “[des(ub)-ob-]
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jetificação”. O “jeto” é a “coisa em si”
de kantiana memória transformada
em objetivo, ao invés de objeto, do
conhecimento.23
A capacidade do homem
de thaumazein, ou seja, estranhar
ao mundo e a si, assombrando-se a
maravilhando-se, à que tanto Platão como Aristóteles associavam a
origem do filosofar, uma vez associada com a tecnologia, produto da
quantificação do universo, passa a
ser um filtro entre o observador e o
mundo. A terceira figura que surge
desta associação preenche todo o
cotidiano do homem com artifícios
tecnológicos, facilitando-lhe o que
for, menos o acesso ao ser, o seu e
em geral. O método científico aplicado ao ser, de fato, encontra grandes dificuldades, pois em sua base
se tem a formulação de hipóteses,
ou seja, não de perguntas, como: o
que é ser? (τί το ον.). A resposta pergunta o que ela é, ser o ser, perguntado por um perguntador (Fragender). Temos que observar o que é o
observar, observando-nos observados observando-se. É a proposta de
Luhmann, na esteira de Maturana e
Varela, forjada no ambiente do Instituto de Palo Alto. É no laboratório

de Palo Alto que Heinz von Foerster vai propor descrever sistemas
cibernéticos, dotados de inteligência artificial, que se auto-regulam
(self-organizing systems).24
A interpretação teológica
do universo evita confrontar-se
com o ser. Talvez por isso a religião seja um traço fundamental
do Homo sapiens sapiens, pois seu
genótipo dentro do algoritmo genético pressupõe as regras orgânicas
para criar tecnologia. O gênero
Homo, pelo menos desde o Homo
habilis, pressupõe a tecnologia e
isso é como se fora o nosso pecado
original, a marca que fundamentalmente nos define. Infelizmente,
a tecnologia pressupõe a possibilidade de chegarmos a quantificar o
tempo, desencadeando a nossa atual
crise civilizacional. Com a religião,
apaziguamos uma primeira crise,
pré-civilizacional, ao atravessarmos uma fase quântica de transição
(quantum fase transition), evitando
a pergunta sobre o que é o ser, por
nossa incapacidade em definir o
que é precisamente ser (to be)25.
Em teologia, Deus existe tornando
toda forma de auto-referência posterior condicional a este axioma

inicial, um dogma, ou seja, a forma
religiosa de uma doxa, uma Urdoxa,
que é também uma Urglaube, para
dizermos com Husserl, a partir do
que consta na seção 104 de “Ideen
I”.
Há uma tendência a tratar
a questão do ser em metafísica que
o define apofaticamente como oute
to on genos (ser não é um gênero),
pois a universalidade de ser ultrapassa a generalidade do genus.
Aristóteles tem uma posição semelhante, ao definir o ser como transcendens, vetando toda “metabase
(= transição, mudança - transmutação) para outro gênero” (μeτταβασe
αλλο γενος), o que é amplamente
reconhecido como o grande empecilho para a quantificação e correspondente matematização da física26.
Uma outra tendência, que também
remonta a Aristóteles, trata o ser
como indefinível, ou seja, a forma
de definir implica encontrar o genus
mais próximo e diferença específica
entre os demais objetos (definitio
fit per genus proximus et differentiam specificam), o ser como transcendens não pode ser definido por
não ter genus proximus. Uma outra
tendência ainda vai no sentido de
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tratar o ser como evidência de si
mesmo, indice sui. Martin Heidegger argumenta na obra Sein und
Zeit que precisamente estas tendências ou preconceitos são responsáveis pelo fato de que a questão sobre
o significado de ser não seja formulada corretamente.
Dentro desta mentalidade
preconceituosa, o ser permanece
excluído da quantificação a que são
sujeitos os objetos, acenos indicativos do próprio ser. O ser que somos
quantifica todos os demais, menos
a si próprio – pelo menos, com a
pretensão de cientificidade, exceto
em delírios epistemológicos extremados. O ser se converte, assim,
no incomensurável, em algo que
é a definição mais universal e com
menos conteúdo, o infinitésimo,
sem referência com nada que consigo mesmo. Metafisicamente, se
instaura o ser como o temos na chamada pós-modernidade. O ser se
torna metafisicamente semelhante
a uma figura arcaica do direito
romano, ressuscitada por Giorgio
Agamben em sua obra Homo Sacer.
No quase nulo estudo do ser, devido
a seu estado de super-definição e,
logo, também, de não definição, é

como se o ser em metafísica fosse
algo não sacrificável por ser sagrado
e ao mesmo tempo descartável,
ao que se deve não fazer referência para não desencadear um erro
metodológico27. O homo sacer era a
condição em que se investia aquele
condenado por um delito tão terrível e ofensivo, o ponto de deixar
de ser ilícito sacrificá-lo, a fim de
assim reparar o seu dano – e, no
mesmo ato, redimi-lo, ofertando-o
em sacrifício, sacri-ficando-o -, mas
quem o matasse não seria apenado.
É essa indefinição metafísica do ser
mesmo que alegoricamente tem
suas consequências pelo abandono
da questão do ser, de acordo com o
célebre diagnóstico de Heidegger,
e faz com que o ser seja um reflexo
do mundo de hoje, onde temos
pelo menos um bilhão de seres sem
segurança alimentar, terrorismo de
grupos diversos, incluindo aqueles estatais, campos de concentração e destruição do nosso próprio
local de existência, o planeta. Uma
progressão típica onde o ser não é
levado em conta, pois destruímos
os meios fundamentais para a sua
existência. O ser não é sacrificável,
mas qualquer um pode eliminá-lo,

impunemente. A politização e as
leis do estado moderno são desenhadas para a zoé, para o estar vivo,
quando o estar vivo e o ser não são
a mesma coisa – ser humano é uma
forma de vida socialmente construída, bios, lembrará Agamben. Uma
coisa antecede a outra, mas o ser
não existe em um corpo vivo com
cérebro morto, tal como prescrito
nas legislações atuais, e enquanto
não se cumpra o prognóstico de
Ray Kurzweil - no seu livro publicado em 1999, “The Age of Spiritual Machines: When Computers
Exceed Human Intelligence” -, até
podemos falar em vida artificial,
com Manuel DeLanda28, mas não
que se encontre a presença do ser
que somos ou que é em nós, nos
corpos de silício em que habitam
os programas de computador - logo
não devemos confundir a existência
do corpo com a existência do ser,
antropologia com ontropologia.
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2014, p.8.
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Albuquerque Vieira (mimeo.). In: L.
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Praga: Elsevier, 1975.
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exemplo, um elétron, aqui e agora,
é necessário considerar isso como
acontecimento isolado. Ainda que

observemos uma partícula análoga
pouco depois, em ponto próximo
do primeiro e ainda que tenhamos
todos os motivos para supor que
entre a primeira e a segunda observação existe conexão causal, não
tem sentido certo e exato a afirmação de que é a mesma partícula que
observamos em ambos os casos. (...)
É indubitável que o problema da
‘identidade’ (de partículas elementares) carece real e verdadeiramente
de sentido”. Science and humanism,
Cambridge: Cambridge University
Press, 1952, p. 24 – 25.
8. Cf., v.g., Meinard Kuhlmann, “Quantum field theory”, in:
Stanford Encyclopedia of Philosophy (in: http://plato.stanford.edu/
entries/quantum-field-theory),
2012; mais amplamente, Id., The
ultimate constituens of the material
world: in search of an ontology for
fundamental physics, Frankfurt a.
M.: Ontos Verlag, 2010, bem como
a resenha desta obra por Frederico
Laudisa, “The physics and metaphysics of quantum field theory”,
in: Metascience, n. 21, Wien etc:
Springer, 2011, p. 621 - 623; e, de
um modo geral, Michel Paty, A
Física do Século XX, trad. Pablo
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Mariconda, Aparecida/SP: Idéias
& Letras, 2009, caps. 3 a 8, pp. 49 ss.
9, A expressão “quantum
critic”, foi cunhada a partir daquela
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microfísica, que é o de “quantum
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do inteligível, devido a suas características infinitésimas, tanto que
para observá-lo temos que nos
aproximar de pontos críticos, como
temperaturas de zero absoluto, em
que poderíamos simplesmente não
compreender o observado, por
haver perturbado o sistema para
poder observá-lo. A este mundo
obscuro chamaremos de quantum
critic e precisamente ele é que aparece em um momento de transição
entre fases, como por exemplo a

transição do estado líquido da água
para seu estado gasoso. O quantum
critic é manifestação do momento
infinitésimo de tempo ou o tempo
instantâneo entre a mudança
abrupta no regime atômico de um
material. Aqui se atribui à expressão um significado para além deste,
originariamente científico-natural,
abrangendo-o. A opção por deixá-la em inglês decorre da alusão que
assim melhor se mantém, evitando
flexioná–lo no masculino, ao termo
de grande expressão filosófica, “crítica”, do grego krisis (κρισις) – originariamente, na antiga Grécia, onde
κρινειν, que em linguagem corrente
significava “separar”, foi introduzida
na filosofia pelo sentido adquirido
no vocabulário jurídico, em que era
sinônimo de “julgar”. Essa influência da nomenclatura jurídica grega
na formação da terminologia e,
consequentemente, do próprio
pensamento filosófico, em seus
primórdios, quando ainda carente
de meios próprios de expressão,
tem sido com frequência registrada – por exemplo, por Werner
Jaeger, em sua obra clássica sobre a
cultura grega, Paideia. A Formação
do Homem Grego, trad. Artur M.

Parreira, São Paulo: Martins Fontes,
1990, p. 133 ss., e, entre nós, pelo
saudoso Mestre mineiro Pe. Henrique Cláudio de Lima Vaz em “Filosofia no Brasil, hoje”, in: Cadernos
da Sociedade de Estudos e Atividades Filosóficas (SEAF), n0 1, Petrópolis: Vozes, 1978, p. 8/9, dando
justamente o exemplo aqui mencionado, da palavra κρισις. Já essa
preocupação de adotar uma palavra-guia que escapa do binarismo
do gênero, masculino ou feminino,
mantendo-se no limiar da indefinição e, sobretudo, neutralizando
a masculinidade dominante, alerta-nos quanto à proximidade do
projeto epistemológico que aqui se
descortina com aquele da chamada
teoria queer, palavra que também
se costuma deixar sem tradução,
em inglês, mas consideramos ser
“transviada/o” a melhor opção, por
conter referência ao modo pejorativo e “ecofóbico” como sujeitos
humanos desejantes desviam – ou
não enviam - sua libido ao sexo
oposto. Também, lembremos que
“transviado” nomeava, em gíria
dos anos 1950 e início dos 1960,
jovens rebeldes, indisciplinados,
não-normalizados, do tipo James
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HOMENAGEM AO COLEGA E AMIGO
ANDRÉ RUSSO, FALECIDO NO DIA 20 DE
JUNHO DE 2021, VÍTIMA DA COVID-19.

O

acontecimento
André Russo,
e o modo
como esse
fenômeno
passou tão rapidamente aqui pelo
nosso convívio, sugere uma série
de processos de transformações e
metamorfoses.
Assim que André chegou à
PUC reconheci a sua voz como a
do protagonista do projeto Escola
Voluntária e do repórter incansável
da Rádio Bandeirantes. Na primeira
conversa, na calçada em frente ao
Café Seven da Ministro Godoy, falamos do escritor Elias Canetti, que
foi amigo de Kafka e se debruçou
exatamente sobre o dom da metamorfose, na monumental obra
“Massa e Poder”. Naquele dia ele
me emprestou o livro “Uma luz em
meu ouvido”, do próprio Canetti,
que ainda está comigo.
Essa introdução toda só para
dizer que de tanto gostar da linguagem sonora, desconfio que André se
transformou numa estação de rádio
vivente. Ou seja, ele vivia o rádio 24
horas por dia.
Quem p er tence a essa
seita exótica dos adoradores das

narrativas em áudio, da música,
das estações de rádio e dos podcasts, sabe o que é viver surfando
nas ondas sonoras diuturnamente.
Assim como aqueles que acreditam
na transmigração das almas, nós,
adoradores das narrativas sonoras, acreditamos na sobrevivência
daquilo que produzimos através das
caixas acústicas dos nossos corpos.
Vibramos com essas modulações
e com seus efeitos sobre o núcleo
duro da realidade.
Nós amantes do rádio lançamos ao ar mensagens codificadas
em garrafas imaginárias, na esperança de que as ondas e o acaso
completem o serviço, e que alguém
capte algum sinal, ou simplesmente
se divirta com uma piada ou se
emocione com uma trilha sonora,
um depoimento, uma entrevista. De
fato trata-se de um prazer excêntrico, como aqueles colecionadores de moedas, selos ou borboletas
raras. Mas é também uma paixão
pelo real que de algum modo nos
move e inspira, principalmente aos
radiojornalistas.
Confesso, não sem dor, que
ouvi pela própria Rádio Bandeirantes que André não tinha resistido. E
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algo se apagou, como se uma emissora tivesse temporariamente saído
do ar.
Quando a Rádio André Russo
entrou no ar aqui na PUC é claro
que teve que adaptar um pouco a
agrade de programação. André me
confessou, lá atrás, que isso aqui era
tudo muito caótico e anárquico para
quem costumava ser tão certinho,
para quem tinha servido o exército
na unidade do CPOR. Afinal, André
era muito protocolar e respeitoso
para com a hierarquia e vinha de
uma experiência corporativa de 20
anos.
O esforço para se adaptar à
realidade puquiana foi tão empenhoso da parte do André que para
acalmá-lo criamos um ranking de
0 a 5. Sempre que ele relaxava um
pouco, driblava a burocracia, se
aproximava da velha e boa PUC
comunitária, brincávamos que ele
ganhava um ponto no ranking. Ao
contrário, quando ele se enfurecia
com o descaso de algum aluno, ou
com a falta de rigor de alguma instância acadêmica, ou se revoltava
com os exageros da politização, perdia um ponto. Nos divertíamos com
essa brincadeira. No fundo ríamos

da nossa própria caricatura.
Depois de um tempo ele
estava perfeitamente adaptado e
muito orgulhoso de estar na PUC.
Desconfio que esse rigor todo era
um desejo de ser acolhido, de ser
ouvido, garantir aos seus alunos
preparo para enfrentar as coberturas radiofônicas pela vida afora.
Este zelo para com os alunos, que
incluía estar disponível a qualquer
hora do dia ou da noite e ligar literalmente para os alunos em apuros, se estendia aos colegas. Sim, A
Rádio André Russo mantinha uma
espécie de serviço de apoio acadêmico. André enviava dicas de textos,
livros, filmes e material jornalístico
personalizado para os seus ouvintes, opa, para os seus colegas. Tinha
especial prazer em fazer buscas nos
sites acadêmicos para ajudar alguém
numa pesquisa. Coisa raríssima na
universidade contemporânea.
Estreitamos as nossas relações quando ele me sucedeu na
Agência Maurício Tragtenberg. Ele
aguentava os meus lamentos sobre o
conservadorismo da grande mídia,
sempre com respeito, consideração
e paciência. Descobrimos juntos
a filósofa Adriana Cavarero, que

se tornou a nossa musa. Fazíamos
bordões a serem usados em projetos radiofônicos futuros, compúnhamos paródias de velhos jingles,
uma paixão do André.
Nesses últimos dias fiquei
ouvindo os trechos das leituras que
André gravava e mandava via zap.
Eram as suas descobertas a serem
aproveitadas no doutorado em fase
de qualificação. Ele gostava particularmente do Merleau-Ponty. “Em
vez de rivalizar com a espessura do
mundo, a de meu corpo é, ao contrário, o único meio que possuo
para chegar ao âmago das coisas,
fazendo-me mundo e fazendo-me
carne”, dizia Merleau-Ponty.
Eis que ao longo do tempo da
nossa amizade, ocorreu uma transformação digna de nota: eu comecei a ficar mais calmo, a ouvir mais
do que falar. E ele começou a soltar
o verbo e a própria subjetividade,
operação que algumas instâncias do
jornalismo profissional ainda insistem em conter e represar.
Aprendi com André que
para além do lugar de fala existe
um tempo de escuta. Respeitemos
esse tempo para tentarmos captar em sintonia fina qual é a nova
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frequência a partir da qual continuaremos a ouvir a sua voz amiga,
solidária, acolhedora e reconfortante. A nova frequência da Rádio
André Russo. Basta procurar, mas
também saber ouvir com o corpo
inteiro. E como dizia a nossa musa
Adriana Cavarero: André, a tua
voz é plural, justamente porque é
única, incorporada, contextual e
relacional.
Sempre presente André.
Muito obrigado!
2021.

Silvio Mieli, 25 de junho de

PALAVRA VERTIGEM, O ENTRE BORDADO MULTIPLICADOR DA POÉTICA
MOTRIZ-MATRIZ LATINO-AMERICANA
Vito Antico Wirgues

C

omeçar um
som, fascinar um verbo,
virar a página,
construir uma
ação, memorizá-la. Como se isso
fosse regrar método e interpretação. Alguém poderá dizer. Empredrar-se. De cascalhos cascalhados
em vozes marítimas de um areal,
desempedrar-se à matéria verbal: é
apenas um cronópio, uma criatura
objeto verborrágica de trejeito barítono que propulsa um vice-versa de
galáxias1. Poética via láctea. Parodizar o mínimo e o gritante. O grunhido direto. Novamente. Começar um som, fascismássassinar um
verbo em pirotecnia, outrora virolhar à página e construrir uma ação,
no erro, memorizá-la em espiral.
Retomar a vertigem.
Solamente y equivalente
metáfora y contiguardente metonímia y solamente o que existe es
la viragem, porque, “No hay idiomas aqui. Solo la vertigem de la
linguagem. Deja-me que exista”
(Bueno; 2006: 17). Yo ou eu? Se va
el texto que se vai à vaia viva, em
timbre muxarabizante. Não-eu, a
série textual!

Ritmo em vaiarabi ou muxarraia. Viva vista.

Figura 1 - Imagem de um
muxarabi, construção árabe, inter-relacionada plasticamente com
o código da poesia concreta de
Augusto de Campos, Viva Vaia
(espécie de muxarabi concretante
a partir do sentido proposto da
imagem).
Profanado em milhares de
vivas re vaias, imagem diagramática
de algo que revalha ou resvala, nem
dentro nem fora. Função acústica
do fato cotidiano, malhar a colmeia
ao transformar o pólen em palavra. Signo só fruto por usufruto do
pormenor da pele em colmeia ou
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formigueiro. Pele que faz do pólen
o outro, como o dito, “a múltipla

pertença” do pertinente e do impertinente. Devaneio. Alguém nos pergunta: entre o zinabre e o cinabre,
há a acidez saborosa do vermelho
ou a sinestesia química da palavra?
Os textos em seus tonitruantes desapegos em relações nervosas
com os significados fixos enredam-se poentes pela reza de um paraíso terreno `procura de um sentido
louco abastado na cultura. Não há
uma justificativa plausível para a
junção de um texto em outro; há
vida, eletrificada por signos constituintes e tradutores de componentes imagéticos. Não há cartilha;

mas enumerações de sentidos polifônicos e concretos, fimbrias mestiças que ovulam saberes científicos
elásticos dos mais diversos cromatismos seriais. Para rápido exemplo: da série alfabética latina, a, b,
c; das séries adjetivas percorridas
por qualidades, fonéticas, melodiosas, timbradas; dos tipos de maçã,
fuji, gala, verde ou red? Só. Maça
do amor... Do micro ao macro, a
forma e o conteúdo da coisa. Vai-se:
a coisa em si, fora de si, sem si, sem
nada, somente o fulano referido e
por ai vai... O código circunscrito
requer o sabor antropofágico de
outras linguagens, que se comem
e transam pelo rubinéctar de um
eclipse lunar. De repente, aquilo
que escorre pela rua, faz-se mais
que vermelho; incorpora-se em
sangue. É dessa forma que falamos,
entre metáforas e metonímias, linguagens seriais. Enumerações. Das
diferenciações do signo e o modo
insensato que este vira-se em tradução de rodopio, comido e malocado,
cuspido pela cultura. Diz o ditado,
cuspidoescarrado.
Enumera-se o signo arquipélago, forma prolixa caótica de relações sinestésico plurais percorridas

pelo território ao signo e do signo e mesmo. Refrata-se pela América
ao território:
Latina o poeta Waly Salomão:
a) Os signos não reagem ou funcionam da mesma
maneira em todos os lugares.
b) As relações entre os
signos e a cultura (essa multiplicidade interagente entre
natureza, objetos, imagens e
sujeitos nos signos; esse estar,
ao mesmo tempo, entre/com
objetos da cultura/natureza e
entre/com sujeitos) não são as
mesmas em todos os lugares.
c) As relações, portanto, entre a língua e a cultura não são as mesmas em
todos os lugares.
d) As relações entre
cultura e natureza não são as
mesmas em todos os lugares.
(Amálio Pinheiro,
2016: 21-22)

“Dentro do barraco:
1) bebe leite de onça
de camelo;
2) bate papo animado
com um amigo. Planos de
viagens até as Portas do Sol;
			3 )
detalha inscrições na parede:
my brothe is good for dog;”
[..]
“No bar em frente –
Café Maravilha:
4) gira a vista até se
deter num luminoso verdi-vermelho da cidade;
5) voz-off: – Deus, a
graça d’eu poder ver muitas
coisas ainda nesta vida. neste
mundo”
(Waly Salomão; 2014:
99)

Depois... A ligação do signo
reformado ideologicamente, de sua
parte material com a realidade periférica (Bakthin, 2018: 94), dentro de
cada cataclisma mínimo que faz e
refaz o ambiente concreto, entre
realidade e ficção, num bolo esmo
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Quando relacionamos a
questão do signo como um tratado interpretante de enumeração
ou gramaticalidade potencial, não
podemos absorver apenas aquilo
que há nele, mas o resto e o envolto
marítimo terreno-aéreo contiguo

de variações encantadas, por objetos de toda ordem, a volta... Até
nos transfigurarmos numa espécie
subatômica palavral ou em uma
linguagem artificial programadora
inteligível por interrelações neurais
cognitivas, vide o modo técnico
digital de formar os signos nos dias
de hoje – mas também de apreendê-los – pelos artificies de um solo
maduro capaz de significar objetivamente o não-significado das coisas
em derivações paradoxais infinitesimais, seja a derivação entre séries
textuais propostas por Tinianov, o
estranhamento percorrido pelos
formalistas russos e os poetas futuristas, a relatividade ficcional de
uma proposição formular matemática ou a gestualidade expressiva de uma interpretação teatral
dançarina em uma apresentação
sefardita; pois, do mesmo modo em
que espiralamos a linguagem para
cima ou para baixo, na maioria das
vezes, para os dois lados ao mesmo
tempo, como fez Alice – dentro do
País das Maravilhas, no contrário
da ordem e do senso monótono:
“Alice não cresce sem ficar menor e
inversamente. O bom senso é a afirmação de que, em todas as coisas,

há um sentido determinável; mas
o paradoxo é a afirmação dos dois
sentidos ao mesmo tempo (Deleuze;
2011: 1), a ação da textura que texta,
verbalmente pelo que existe e preexiste feito algo cósmico fonético, em
exemplo aqui, o mundo de Alice –,
ao realizarmos, em constantes fissuras linguísticas variantes e variadas,
do ensino à poesia, a polivalência
retumbante dos objetos-natureza
“trasracionais” cotidianos, de transcriações onceiras, em modos eróticos-lúdicos e culturais rotativos,
também, para todos os lados possíveis e, de preferência, na concepção
de uma forma orgânica e despersonalizada em relação aos modos de
domesticação da natureza em suas
metamorfoses materiais e morfoses
temporais; consequentemente, pela
cultura em seus modos encantatórios cotidianos. De alguma forma,
é preciso que o signo se forme, mas
não só, como signo fixo e solitário,
pronto e puro, como se o mesmo
saísse do forno e da forma, mas
comunitariamente em construção
do que fazemos a propósito do que
imaginamos a partir da relação de
como um modo sígnico de viver
a vida e produzir cultura deveria
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nos incorporar, e paradoxalmente,
remexer-nos em poéticas paródias
em sentidos mestiços diretos para
a atividade simples e complexa da
tradução.
Segue a pausa, o espaço intervalado que não cabe ao rodapé. À
soleira:
(1. A linguagem parodiza-se disseminando a tradução paródica da forma,
parafraseia-se furtivamente,
no dizer imaginário concreto; devemos a paródia
como princípio construtivo
da linguagem e a linguagem
como princípio construtivo
da paródia. Mais, tradução
como princípio construtivo de todo prazer textual.
Ato primeiro do pré-signo.
Linguagens iguais a textos
virados de cantos paralelos,
dribles da vaca, rolinhos, um
chapéu por cabelo penteado;
por semióticas trançadas à
vida.
Feito quebra.
Para a realização da paródia, apenas a cultura como modo
devir poético dos sistemas signos
enrolados aos modos motrizes

conceptivos de conhecimento.
somente a existência de sua realização através dos modos culturais de
produzir a linguagem como efeito
tradutório parodiado.
Enfim, requebrar a paródia
em tradução.)
Falamos aqui da potência dos
textos paisagens continentais, no
abalroamento constante da fricção
divisada em pangeias culturais de
textos fluidos, como os pés fincados,
as patas sorrateiras, asas de ases à
mesa, as cascas arbóreas em seus
fractais e a granulação das sementes, na função, signo broto, mesclados em séries cotidianas, como
o andar dos pés a convivência com
os objetos, a música ambiente da
cidade, e o funk da vizinhança ao
pé da janela e a moto pipocando
o escapamento, as vozes musicais
organizadas de uma composição,
o grito da rua e o busto dos bem
ou mal lembrados, que, de algum
modo, fogem à persona e são envolvidos pela massa radial e transversal do satélite cultural, o conexão
do corpo e da voz. Pelos signos,
ou ao que poderíamos concebê-los
através dos movimentos ativos culturais, vivemos entre sinuosidades

de toda ordem à potência verbo-textual dos gráficos relevos de um
mundo mordidamente desordenado e canibalizante, e de quebra,
des-originário em constante movimento de resgate propulsor, como
o busão que vai e vem do mesmo
para o mesmo trajeto, mas nunca
pelo idêntico asfalto, o igual vazio
e com a mesma gente.
Fala Plutarco pela fome do
fluxo explicativo, no busão de agua
corrente: “Em rio não se pode entrar
duas vezes no mesmo, segundo
Heráclito, nem substância mortal
tocar duas vezes na mesma condição; mas pela intensidade e rapidez
da mudança dispersa e de novo
reúne (ou melhor, nem mesmo de
novo nem depois, mas ao mesmo
tempo) compõe-se e desiste, aproxima-se e afasta-se”, por algum movimento, modo de vida.
No pressuposto da pleura,
dizemos à série latino-americana
pelo urro do motor de arranque subindo a alçada do tesão de
chegar-se.
Vem já...
Pelo Bonde:

mesclado
Dlendlena e esguicha
luz
Postretutas e famias
sacolejam 2

E já viu... Logo retomamos a
vertigem. Não mais pelo imperativo
constitutivo da linguagem como
aquela que nos obriga o dito, mas
na fruição desbocada das diversas
medidas em abraçar o cotidiano
pelas partículas microrais, do corpo
à voz, a tentativa de dizer o que
aparece como cultura paisagem na
América Latina.
Somente y solamente equivalente metáfora y contiguardente em
metonímia dobrada. A linguagem
em seu funcionamento de ordenação, da rigidez necessária ao dicionário para a função poética da linguagem em atividade mestiça de
objetos lingua:
Metonímia e metáfora.
À primeira correndo, na parte
pelo todo, entre o universo e a parte
do universo.
Pela segunda, na conotação
na espera do banco de reservas
entre metáforas mais metaforizadas
O t r a n s a t l â n t i c o ainda, de algo próximo, similar.
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Especificamente, no conjunto
das duas figuras em formação da
atividade de linguajar o mundo
que vive em nossa volta: a similaridade substitutiva equivalente da
metáfora; e a contiguidade metonímica, um arranjo textual da textura
linguageira.
Por outras palavras à ordem
dos conceitos: um eixo de coordenação e outro de subordinação.
Para Jakobson, exatamente o
que se afunila explicação em relação
à linguagem em poesia: “A função
poética projeta o princípio de equivalência do eixo de seleção para o
de combinação”. A variação seletiva
para a combinação variável, o instrumento diagrama contraposto à
imagem matriz motriz rodopiante
de cada ciência em texto formação.
Eixo de seleção equivalente
quer predizer o mesmo que metáfora, a substituição do caminho pelo
estradar dos pés; similaridade. E o
eixo de combinação, a metonímia,
a parte pelo todo e a ligação fluente,
e não aquilo que se liga; a contiguidade, no estradar parte do caminho
p. ex – e aqui, partindo de uma
ambiguidade metonímica metafórica no adensamento do caráter

poético e sua realização como tal.
Referencial louco sem referencial.
Voltando...
Por uma face: as retas paralelas e fiações conexas daquilo em
substituição, metáfora. À outra:
o horizonte espacial que efetiva a
substituição diante a combinação
mútua em metonímia. Portanto, a
resolução incompleta da mistura
entre essas figuras de linguagem
nas brenhas dos signos estendidas ao solo rasteiro da cultura em
soma faceira ao espiralado conceito
sinérgico das “polinizações cruzadas” de Wally Salomão junto aos
“protoplasmas incorporativos” de
Lezama Lima. Afluenta-se a vida
cultural, a paródia cultural da linguagem. Diz-se em breve exposição
dos conceitos, cotidiano mirim,
marronagem furtiva, negativa capoeira, cultura em trepadeira, conceito
vário. Metonímia e metáfora como
siameses formadores da gramática
poética e não como camadas de
excessivas fronteiras separadas e
categorizadoras:

polissemântica, múltipla
e simbólica [...]. Na poesia, onde a similaridade é
superposta à contiguidade,
qualquer metonímia é levemente metafórica e qualquer metáfora tem um matiz
metonímico.
A ambiguidade é um
caráter intrínseco, inalienável de qualquer mensagem
autoconcentrada, em suma,
um traço resultante da poesia.” (Roman Jakobson apud
Krystyna Pomorska; 1972: 33)

Dessa forma, criatura-se o
objeto de estudo naquilo que se
queira, entre a metáfora e a metonímia, desde que o objeto destrinchado em costura não se forme em
qualquer coisa dentro de um vazio
imperador de significados sem fim,
mas corrente pela vida dos códigos formadores de um pré-signo
sinestésico e nomes desfigurados
no conjunto de uma bola oito de
linguagens viventes-vicejantes em
movimentos culturais incorporados
“A simililaridade super- pela ecofonia das paisagens em cada
posta à contiguidade confere território, bairro, rua, calçada, meio
à poesia sua total essência fio.
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Boca americana.
Que se expressa sempre ao
isso anterior e posterior.
Gira mundo, vira texto, à
palavra tradutória...

sabida, pode ser mais ou menos,
sucessivamente, a cada sentido de
subida proposto e pressuposto em
cada ambientação bordada, pela
ladeira do signo no que expressa a
característica do imaginário estra-

Seja ela cristalizada em algo
acústico ou deformada ao espaço
inteligível-legível, movimento feito
linguagem – por ser função cristalizante –; indicativa de algo maior ou
menor, mais, que verba e verboriza
e arboreja, e balança naquilo; que

nhamento da palavra em queda. A
eterna reforma da casa dos fundos.
Signo que atinge a maturidade no
ano anterior e pertence àquilo que
beija entre a fronteira de mixórdias imigrações entre átonas imagens e tônicos sonidos oralizados,
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gritos, latidos de madrugada, tretas de meia tarde, entre o jornal da
manhã e a costura pelo que vem
após os fatos das mídias nacionais
noturnas; pelo fato concreto para
a materialização poética dos sentidos, entre a notícia e o cotidiano,
requerente a uma qualidade e um
estado de coisas concretantes de
afetos e quereres sem requerimentos paródicos a serem explicados
descompassadamente pela ciência
conjunta ou desconjunta entre os
binarismos de plantão, o A e o não
A, o bem e o mal, o oriente e o ocidente, o homem e a mulher, o preto
e o branco.
Rega-se o signo broto escorrente; que literatura e nos estranha
e nos desloca, como borbulhas epifânicas de um novamente dialógico
– de novo – ao próprio objeto de
análise pela ferramenta de jogral
que vêm à frente em sentido. Série
analítica, diagrama plural, no broto
da erva, da rama. De repente, um
signo tropical, narrado por alguém
populacional em Clarice, quando
diz:
“E r a u m a g a l i n h a d e
domingo.”3
Começa-se o texto, por ele

e por fora: “Começar um som,
fascinar um verbo, virar a página,
constru...”. São versos decassílabos
fabulares, com entonações na sexta
e oitava sílaba.
Era uma galinha de domingo,
repete-se, até que se chega à Manoel
de Barros: “Repetir repetir — até
ficar diferente. / Repetir é um dom
do estilo.”... Corrida em corpo
latino-americano, em sentido ao
insensato nonsense do senso, pela
imagem motriz matricial do erótico
poético. A galinha dúbia da palavra
mulher, ou seria o contrário? Por
um cotidiano mestiço, transmutado
alquimicamente em senso barroquizante, no embotamento paródico para alguma fuga em relação
a lógica binária. Pois sabemos que
o almoço de domingo também se
converte em uma regra cultural
familiar: o frango assado comprado
ao mercado arabizante de mercearias, até que se chega, pela mesma
autora serial, à transformação da
galinha em ovo por intermédio da
artesania de arquiteturas delirantes
reviradas em não-estilo, sem estetizar a estilística, sem esterilizar o
gênero em caminho institucional
de estrutura. Ao texto, O ovo e a

Galinha: “De manhã na cozinha
sobre a mesa vejo o ovo.”. E a mulher
galinha renascente do ovo feminino.
A galinha de um ovo infinitesimal,
nascedouro de infinidades para um
véu sísmico desbocado em para-raios de choquentes palavrismos. E
junto o almoço, sabe-se do almoço
de domingo; que também se mostra em pinto, casca, branco, gema,
formagem, pena, frango assado,
mistura, batata e farofa, família. O
ovo da galinha que é autoforjado4
para fora dele e trans selvagem em
situação pré-aviária; mais dentro,
mais forma, o ovo quer dizer algo
e a galinha, mesmo formada, não
se faz realizadora daquilo que ovo
era em devir palavra. “Era uma
cabeça de galinha, a mesma que
fora desenhada no começo dos
séculos [...] Até que um dia mataram-na, comeram-na e passaram-se
anos”. A galinha transracional para
a referência dos próprios dados técnicos do texto paisagem relacional.
Farofagem urbana da crítica entre
os fatos, da literatura ao jornalismo,
da cultura ao cotidiano, ao destino
do texto-linguagem.
Galinha ou ovo?
Costura ou palavra?
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Melhor não significarmos
diretamente pela representação fixa,
não sabemos, porque não nos interessa o ontológico palavreado da
substância essencial. Nem da personagem à palavra personalizada.
“Não há personagem estática, mas
apenas dinâmica. Que haja apenas
o signo da personagem, e já não
precisaremos perscrutar em cada
caso a personagem em si mesma.”
(Tinianov apud Pomorska; 1972:
45).
O som galinha, o som mulher
e o som almoço que traduz o modo
de existir dentro e pelo texto, fora e
para fora, além e para aquém, entre
textos e textos. A noção de que o
caráter ficcional da obra alenta não
somente pelo seu caráter metafórico de realidade (Pomorska; 1972:
45) já que a realidade não é plana e
chapada, mas interativa e combinatória (Tinianov, - :14), por variadas
séries camaleonizadas em situações
textuais plurais efervescentes, pelas
séries paródicas entre os textos que
incluem a realidade como obra
aberta de ficção e pela ficção barroquizada multiplicadora através da
realidade prática como linguagem
fluente e fugaz dos oficialismos e

pedantismos padrões. Gambiarra
profana da palavra externa e a
falta do entendimento em alguma
classificação que jaz predatória de
sentidos.
De manhã na cozinha
sobre a mesa vejo o ovo. Olho
o ovo com um só olhar. Imediatamente percebo que não
se pode estar vendo um ovo.
Ver um ovo nunca se mantém no presente: mal vejo um
ovo e já se torna ter visto um
ovo há três milênios. — No
próprio instante de se ver o
ovo ele é a lembrança de um
ovo. — Só vê o ovo quem já
o tiver visto. — Ao ver o ovo
é tarde demais: ovo visto, ovo
perdido. — Ver o ovo é a promessa de um dia chegar a ver
o ovo. — Olhar curto e indivisível; se é que há pensamento;
não há; há o ovo. — Olhar é o
necessário instrumento que,
depois de usado, jogarei fora.
Ficarei com o ovo. — O ovo
não tem um si-mesmo. Individualmente ele não existe.
Costura-se sismicamente a

galinha de domingo ao ovo que foi
repetido por 116 vezes ao longo do
texto? Mas é preciso costurar algo
que se concebeu em conjunto por
formação cultural de um texto em
América Latina? O que custa ao
objeto de estudo sígnico ao continente de forma científica não vive
pelo entendimento, mas ao não
entender, pois o entendimento pode
ser demasiado óbvio diante as justas
cláusulas que nos remetem a certezas invejáveis e ilusoriamente infinitas. Ovo visto, ovo perdido. Certeza
correta e a vida raptada...
O texto de Clarice certamente
pode nos falhar os olhos, pois não
está dito que a linguagem da vida
está no cotidiano, não é preciso;
assim como não seria preciso mostrar a brincadeira de um cotidiano
existente em movimentos, gestos
e formas afro-caboclas-arabizadas
em relação ao próprio movimento
composto e fragmentado da indicação e do sentido fluxo cultural
traçado pelas vozes multidimensionais onceiras do arranjo rotineiro,
no que se vive, cotidianamente; o
que existe dentro e o que se liga por
dentro com o que há afora. Que.
E o que determina o sentido
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seguinte?
À continuação daquilo; da
linguagem como texto e o texto
como linguagem...
Disso... que vai e vem entre
textos e contextos históricos em
transições relacionais frutificadas,
o ovo e a galinha de cada tempo e
lugar, de cada malandrismo faceiro
e madureza de formato, por onde
todo ovo vira-se em ovo de algo.
Ovo coletivo de princípio e meio,
sem fim. “Não se trata de associações de ideias, de uma para outra
frase [...] a moral de cada preposição consiste numa outra proposição que designa o sentido da
primeira” (Deleuze; 2011: 34). A
matéria e o sentido. O objeto signo
em dócil fratura exposta, a falta
excessiva que se completa incompletamente pelos paradoxos que se
superam como conceitos e atingem
o excesso da vida como ficções reais
concretamente imaginadas, porque
possuem um limite e porque são
expansivos pelo movimento que
sempre poderia ser falado, dito, em
palavra, signo, sendo que a representação dos significados em coisa
e objeto ou, para Wittgenstein,
“ensino ostensivo de palavras”, no

caso, para as crianças, seria apenas
uma finalidade, e não a única, de
produzir-reproduzir a atividade de
ação e reação das palavras:
Quero chamar isso de
“ensino ostensivo de palavras”. — Digo que isso forma
uma parte importante do treinamento, porque este é o caso
entre as pessoas; não porque
não se poderia imaginar outra
coisa.) Esse ensino ostensivo
de palavras, pode-se dizer,
faz uma ligação associativa
entre a palavra e a coisa. Mas
o que significa isso? Bem,
isso pode querer dizer várias
coisas; mas imagina-se muito
bem, em primeiro lugar, que a
imagem da coisa se apresenta
na mente da criança quando
ela ouve a palavra. Mas, então,
quando isso ocorre – esta é a
finalidade da palavra? – Sim,
esta pode ser a finalidade.
– Eu posso imaginar um
emprego de palavras como
este (sequência de sons).

cada situação, no limite e a possibilidade entre a combinação e a
variação, seja de qualquer paisagem
cultural. O lúdico do fabrinquedo
linguístico significado e significante:
“Ao ligar a barra com a
alavanca, conserto o freio.” –
Sim, dado todo o mecanismo
restante. Somente com ele, ela
é a alavanca do freio; e desprendido do seu suporte não
é mais uma alavanca, mas tem
possibilidade de ser tudo, ou
nada.

No sabor do infinito texturizado da paisagem, na capacidade
que essa teria de des-representar
diretamente o mundo para apresentá-lo de outra forma, algo entre
o objeto direto e o indireto.
Na continuação daquilo...
Vai-se o objetocriatura em contínuo
vice-versa de direções seriais:
Os olhos estendidos pelas
cadeiras ambulantes de passos pios
alamedados por um sinal vermelho,
fechado, futuro, “Olá, como vai?
Eu vou indo e você tudo bem? ”5),
E do ensino ostensivo vamos na feiura simplista do que não é
às possibilidades das linguagens em estático e gosta de viver sempre da
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mesma forma, “Na verdade, havia
ali o que acontece com todas as pessoas que não são ricas de verdade,
mas querem parecer ricas e, dessa
forma, só se parecem uma com as
outras”6 : o carro da moda afeito
em brilhantina, a casa etérea em
aparência clean, aberta e clara para
a vista dos que estão de fora ou ao
pé da porta, a varanda enfrascada
junto à churrasqueira, a redoma de
vidro por excelência, a reprodução
de um Monet, Picasso, Van Gogh,
o alarme em resgate ao homem do
sapato branco, a necrose verbal do
fascismo em desinformação ou o
progressismo conservador de uma
palavra de ordem... Continua Tolstói: “damasco, ébano, flores, tapetes e bronzes, escuros e brilhantes
– tudo que as pessoas de um determinado tipo fazem para se parecer
com todas as pessoas de determinado tipo”, a classe média, a mídia
média, acrítica média, o progressismo médio, o gosto médio; que
de nada chega ao meio, até o seu
desenrolar em outras formas para
o combate intuitivo do que está
sendo dito como linguagem oficial
da interpretação geral da época,
espírito da época, razão abstrata do

sistema (Amálio: 2016: 21). Maiako- dos sufixos em “neo”, “pós”, como se
vski começa em seu poema:
não houvessem dimensões em lugarejos, mas guaridas fixas em planos
Entre escritor e leitor
abstratos de uma metalinguagem:
posta-se o intermediário,
posição, lugar, espaço, tempo... Arte
e o gosto do intermediário
pré-histórica-antiga-medieval-moé bastante intermédio.7
derna-pós-moderna-contemporânea...
Isso, isso, isso, que saiu a pas[...] No Brasil as cultusear no século passado e adiante
ras primitivas se misturam à
para trás tornou-se aqui, devir
vida cotidiana ou são remipoético paródico em particípio da
niscências ainda vivas de um
tradução, cultura vertiginosa dos
passado recente. As terríveis
modos de dizer; mas aqui de conousadias de um Picasso, um
traponto, na luta e combate às forBrancusi, um Max Jacob, um
mas burocráticas de dizer a fala e a
Tristan Tzara eram, no fundo,
língua: a poética e a gramática de
mais coerentes com a nossa
um sentido que começa em retaherança cultural do que com
guarda por vanguarda feito Améa deles (Antônio Candido,
rica Latina como um ato primitivo
2008: 128).
de arqueologia futura e genealogia
interativa, sem linha fixa de sucesComo se a época, a rigor da
sões, de um conceito histórico por exposição em Tinianov, se transsubstituição literal, sem metonímia formasse em herói dinâmico e
e metáfora, pelo excesso da incor- interativo, pois, se nos bastaria um
poração do outro, mas metonímia signo para nos radiarmos ao perou metáfora, em código binário; o sonagem movediço de outro lugar,
erro que não erra de forma certeira: signo sonoro do tempo espaço para
primeiro o período antigo, depois outra forma festiva de escritura, no
o que veio depois do antigo e assim mesmo ou em outro texto, bastaria
sucessivamente a cada forma de também para reconhece-lo em vitral
conhecimento até as generalizações movediço histórico em relação à
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época pelas conjunções a cada signo
mesclado ao imediatamente de cada
forma histórica em devir codificado,
a partir de nossa época ou lugar, em
relação ao objeto que escolhemos
desmembrar em análise. Ou seja, a
época histórica como personagem
signo movediço e não ontológico
em edificações conteudistas generalizantes; pois se não há linearidade, também não há sucessão, mas
imbricamento, enclave lombeira,
relevo ligado, solo e rachadura...
Como foi falado à enumeração feita ao início do texto, “os signos não reagem da mesma forma
em todos os lugares”, e por isso, um
signo retirado de seu lugar de “origem” poderia se comunicar melhor
se contido em outro ambiente que
lhe possuísse através um movimento formador correspondente.
Importante ressaltar que essa correspondência se daria justamente
pelo rebento das fronteiras, o que
proporcionaria uma ligação diferencial pluralista e mestiça através de
objetos fagocitários por metalinguagens culturais antropofágicas. Mais
que mera palavra. Signo. Mais que
dúbio ou arbitrário, coisa e objeto.
Objeto serial vívido; signo

natureza.
(E outro quase aforismo:
2.
Não há paródia sem
a derivação plural e serial da linguagem paródica, que ao ser projetada
em futuro, presente e passado, também se torna o sentido e a criação
do instrumento codificante e codificador pelo ato primeiro, princípio
construtivo, dito, sobre a arqueologia futura e paleontologia presente:
o movimento de revelação sensorial
interno externo da linguagem.
O signo assobia e sororoca.
Hoje, ou seria ontem, ou
século que veio, à história que vai,
cada instante codificador possui um
ritmo de quark em nível subatômico, se não uma temperatura tropical diluente em brasilidade; grosso
modo. A linguagem não é somente
mera comunicação ou sistema, mas
um processo cabível a dimensão
mágica da vida ética entre os somares da fé estética, couve romanesca,
firula plural; entre a religiosidade
cultural e aquilo que se prediz para
toda e qualquer linguagem solvente,
no dever de rodopiar para fora de
sua própria violência instituída, instaurada, jurista.
De modo sintético, não há

linguagem consensual sem a constituição de uma violência instituída
pelo próprio processo de crenças
sensíveis através de uma semiosfera.
A linguagem é, ao mesmo tempo, a
própria violência em regra de estado-exceção e o exercício de calote
ao golpe violador em alegria construtiva de mundo, entre o micro e o
macro, do terreno político. Em poucas palavras imaginadas, a morfose
poética do dever ser e a poesia que
sempre cisca o vira mundo.)
...
Boca tropical falada sobre
o devir verborrágico, constante e
caracterizado pela fricção do tempo
em objeto paródico expansivo do
próprio tempo; o vai vem, vindo
também, que já veio e foi, do guincho histórico, trepante, mais que o
reflexo puro; cultural caleidoscópico como objeto formador orgânico para os movimentos do Brasil
e da América Latina, palavra vertigem em matriz motriz; primeiro,
pela inutilidade de se procurar a
essência fortificadora do que se texturizou em continente solar, de solo
e sol, entre o mármore e a murta.
Segundo, pelo paradoxo de uma
existência constante inconstante
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nascente, que vive pelo sacolejo do
movimento em movimento, fonte
fagulhar do misto; enfim, a metalinguagem que vicejou ao solo e fez
da natureza uma possibilidade de
se fazer e corpar – e todos outros
verbos recriados que caibam inúteis
em... – cultura.
E por aqui, signo perolar, em
sensação aquarelar, pela função
osmótica da água à tinta e vice-versa, em sua paródia de brincar
as mistórias dos mitos, na refração
polivalente e reflexão histórica.
Vamos à poesia chinesa de Xuan Jue
(Séc VIII), escriturada na dinastia
Tang (618-907). Canta-nos objeto
de estudo:
puro espelho dentro reflexo
sem mácula
vazio a iluminar mundos
inumeráveis
tudo o que existe sendo aparecendo ao centro
a pérola radiante não fora
nem dentro8
Mais metáfora que metonímia, mais metonímia que metáfora.
E sobre a costura, um bordado temporal; sempre e sempre

por um retalho, na polifonia siamesa dos cantos paralelos, por
certo, a pérola; a pérola, 		
não fora.
Nem dentro.
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NOTAS:
1. São, então, um convite ao
jogo, à montagem problemática, à participação ativa
de quem se delicia com eles,
como certos brinquedos de
criança: caleidoscópios, quebra-cabeças, enigmas, labirintos e outros avatares de provas iniciatórias, capazes de
tocar fundo na gente, apesar
de tantas vezes dessacralizados em testes para medir a
inteligência, o bom senso, a
loucura dos pacientes. (Valise
de Cronópio – Cortázar,
prefácio de Davi Arrigucci
Junior. p.8)
2. Oswald de Andrade
– Bonde
3. (Lispector, Laços de Família , 2009, p. 30).
4. Poesia sem referência
– sonoridade pura e palpável que pode evocar novos
referentes. A “experiência
de um som puro” ou de uma
forma verbal é dada como a
essência da expressividade
na linguagem poética. [...] A

primeira e a mais importante
é a explicação sinestésica. De
acordo com essa explicação,
a acumulação de algumas
características sonoras evoca
associações com sensações
cognatas, como p. ex. cores.
(Pomorska; 1972: 39).
5. Paulinho da Viola – Sinal
Fechado
6. Tolstói – A Morte de Ivan
Ilicth
7. Incompreensível para as
Massas – Maiakóvski. Tradução de Augusto e Haroldo
de Campos
8. Da Canção do Caminho
de Yong Jia (III)
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A composição da luz natural e seus
contrates na paisagem tropical, tanto no
amanhecer ecomo no entardecer revelam
tonalidades complexas de variações e
combinações cromáticas. Uma pintura a
céu aberto!
80

81

URBANO NOBRE NOJOSA

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

OS DEVANEIOS DA ESQUERDA COM
PROJETOS NACIONAIS
EULER CONRADO

D

urante décadas,
era
c o m u m
ouvirmos de
setores da
esquerda uma crítica aos partidos
comunistas ligados à então União
Soviética de que essas organizações
eram etapistas, ou seja, defendiam
a revolução supostamente socialista
por etapas. Era preciso, segundo o
manual dos partidos comunistas,
realizar primeiramente uma revolução nacional burguesa nos países
ditos periféricos, para depois, aí
sim, poder se pensar numa revolução proletária, supostamente socialista. O comunismo? Ah, sim, isso
viria numa outra etapa, talvez no
século 35. Contudo, os setores da
esquerda mundial que criticavam
os partidos comunistas contrapunham-se a esse etapismo com o que
seria, supostamente, uma revolução proletária nacional, sem passar
pelas etapas defendidas pelos partidos comunistas.
Segundo esses setores, era
preciso construir uma alternativa
independente, do proletariado, que
não ficasse a reboque da burguesia,
e pudesse organizar uma suposta

revolução socialista… NACIONAL. Fiz questão de destacar esse
conteúdo regional-nacionalista da
suposta revolução socialista para
demonstrar o quanto a esquerda
mundial, nas suas diversas colorações ideológicas, estava - e continua
-presa aos devaneios que a impedem de romper teórica e praticamente com a lógica da reprodução
do capital. No fundo, essa esquerda
que se considera revolucionária e
“anticapitalista” e os antigos partidos comunistas diferem na forma,
mas estão muito mais próximos
no conteúdo do que se imagina.
Ambos abandonaram a perspectiva original marxiana de unidade
mundial do proletariado para se
emancipar das relações fetichistas
do capital.
A experiência histórica
mundial, em mais de 100 anos,
demonstrou com sobejas provas e
tentativas, que a fórmula aplicada
dogmaticamente pelas esquerdas,
de tomada nacional de poder para
construir um suposto sistema socialista, fracassou.
Não há um único exemplo
de êxito nessa fórmula construída
pela esquerda que envolve: a) a
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concepção de partido como destacamento avançado do proletariado,
b) a formulação de um suposto programa anticapitalista; e c) a construção de uma alternativa de poder
nacional, seja via eleições ou através
de processos revolucionários.
Na minha humilde avaliação
– e considero que eu seja uma voz
praticamente isolada, que clama no
deserto – essa fórmula está absolutamente equivocada em todos os
pontos citados. A experiência história submetida à crítica marxiana
do capital demonstra, pelo menos
para mim, que a esquerda, enredada
nessa perspectiva, não consegue
superar o redemoinho diabólico
da reprodução do capital e acaba
criando e alimentando ilusões entre
os trabalhadores, levando-os às derrotas, e cuja consequência tem sido
a debandada de parte do proletariado para ideologias burguesas,
incluindo o fascismo e suas variantes de extrema direita.
Na riquíssima e imortal
análise crítica que Marx submeteu o capital e sua reprodução,
mesmo para iniciados (meu caso),
fica demonstrado que o capitalismo não oferece alternativa para

o proletariado, a não ser continuar
explorando sua força de trabalho
para gerar lucros, gerar riquezas que
são apropriadas pela burguesia, que
nada produz, e que acumula cada
vez mais riquezas. Passados alguns
séculos desde o surgimento histórico do capitalismo, que moldou
o mundo à sua face monstruosa,
somam-se algumas poucas dezenas de bilionários que acumulam
riquezas equivalentes a de mais da
metade de toda a população mundial. Ou seja, milhões morrem de
fome, sem teto, sem assistência
mínima, enquanto alguns poucos
levariam milhares de anos – isso
mesmo, sem exagero – para gastar a fortuna acumulada, fruto da
exploração dos trabalhadores no
processo de reprodução do capital.
Bastaria esse recorte apenas da realidade para demonstrar o quanto o
capital nada tem a oferecerpara a
humanidade, a não ser o sofrimento
e a dor para a maioria dos trabalhadores, e a opulência e o farto deleite
da minoria burguesa.
Ou seja, nos marcos do capital, não há saída que interessa ao
proletariado, a não ser enquanto
resistência e disputa de parte da

mais-valia (trabalho não pago e
expropriado dos trabalhadores pela
burguesia). Resistência e conquistas imediatas para garantir uma
sobrevivência com o mínimo de
dignidade, até que o proletariado,
enquanto classe MUNDIAL – é
preciso dizê-lo com letras garrafais – adquira consciência de classe
para si, se auto-organize e destrua
as relações capitalistas, emancipando-se da escravidão assalariada e
construindo uma outra relação
social, não mais mediada pelo
valor-mercadoria, pelo dinheiro,
relações estas fetichistas, que impedem o proletariado de entender o
processo de exploração a que está
submetido. Construir uma outra
relação social, COMUNISTA,
baseada na solidariedade, na apropriação direta das fontes de vida e
dos meios de produção pelos trabalhadores do mundo inteiro, que
saberão (saberemos) organizar a
repartição das riquezas que nós
produzimos, e que, no capitalismo,
são apropriadas por aqueles que
nada produzem, a burguesia.
Até o ponto da crítica ao
capital em suas entranhas e artimanhas, com diferentes ciclos de
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crises, a esquerda mundial conseguiu chegar. Contudo, o desdobramento dessa crítica, naquilo que
Marx chamaria de ter que transformar e não apenas interpretar e analisar, aí a coisa desanda. As críticas
de conjunto ao capitalismo mundial
desembocam imediatamente para
o plano nacional, como se estivéssemos lidando com vários sistemas
capitalistas e não apenas o mesmo,
embora com diferentes formas de
exploração no que tange à intensidade, à expansão e à acumulação. O
capitalismo navega tranquilamente
os diferentes mares e oceanos divididos em repartições geográficas e
geopolíticas, mantendo na essência,
o mesmo conteúdo, de exploração,
reprodução e centralização de capitais em poucas mãos.
Tudo baseado na apropriação
da mais-valia arrancada dos trabalhadores no processo de reprodução
do capital.
Em larga medida, a esquerda,
tanto a etapista quanto a supostamente revolucionária
nacionalista, contribui para
que a burguesia mantenha seu
poder, seu reinado, assegurado
pela divisão regional e dispersa do

proletariado, que é chamado a lutar
pela sobrevivência – o que ocorre
independentemente de qualquer
chamamento “de fora” – e a sonhar
com a utopia de construção de
“socialismos” nacionais. Como se
fosse possível construir um sistema
diferente do capitalismo… dentro
do capitalismo.
Marx e Engels criticaram, em
sua época, várias experiências utópicas de cooperativas ou até mesmo
de “socialização” de empresas como
tentativas bem intencionadas,
porém utópicas, pois, submetidas
à lógica da reprodução mundial
do capitalismo, acabariam por se
render à essa lógica, não conseguiriam portanto sobreviver ao dragão
do mal. A esquerda, mesmo tendo
vivido e visto as experiências, heroicas tentativas, que Marx e Engels
não puderam acompanhar, tais
como as revoluções russa e chinesa,
para ficarmos nesses dois exemplos,
de tomada revolucionária do poder
do estado para uma tentativa de
construir um suposto socialismo
nacional, ainda assim, a esquerda
continua crendo nesse formato.
No Manifesto do Partido
Comunista de 1848, Marx e Engels

fazem um apelo ao proletariado
do mundo: uni-vos! Seu conteúdo,
não tendo ainda Marx produzido
sua principal obra de crítica da economia política, O Capital, revela
já os traços essenciais do sistema
capitalista, que moldara o mundo
à sua forma-valor; e que, ao mesmo
tempo, seria o único sistema historicamente conhecido, que engendrara no seu interior aqueles que,
na luta pela sua emancipação,
teriam necessariamente que emancipar toda a humanidade dessa
forma de sociedade baseada na
escravidão assalariada. Ao proletariado mundial, pelos seus interesses
comuns de classe, e pela sua condição de classe despojada dos meios
de produção e tendo que se vender
enquanto mercadoria ambulante,
portadora da força de trabalho a ser
explorada pelo capital, caberia essa
grandiosa tarefa emancipatória.
Apesar das diferenças regionais, nacionais, tribais, e outros sais,
a crítica ao capital é uma crítica
sistêmica, enquanto relação social
mundial, cuja reprodução obedece
as mesmas leis intrínsecas à essa
forma social. As diferenças regionais e nacionais se complementam,
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mais do que se opõem, no processo
de reprodução de capitais, ainda
que eivado de disputas, e tragédias
mundiais e locais, com guerras e
levantes e revoluções. Nada disso,
contudo, conseguiu romper a lógica
dominante da reprodução do capital, que se refaz, concede terreno
aqui, e retoma com maior virulência
acolá. Ao contrário do proletariado
orientado pelos autoproclamados
guias geniais, os capitalistas não
se deixam aprisionar com projetos
regionais e nacionais, sabendo se
articular mundialmente para massacrar os trabalhadores e garantir
seus fabulosos lucros.
Enquanto as disputas se
mantenham no leito nada calmo
da reprodução do capital nas suas
formas regionais, a emancipação do
proletariado fica para as calendas
gregas. A esquerda está presa a esse
leito de morte para o proletariado.
Comecemos pela ideia de
partido, dito de esquerda, obviamente, seja de tipo leninista ou mais
amplo. O pressuposto é o mesmo:
trata-se de grupos de pessoas que
se autoproclamam destacamentos
avançados do proletariado. Criticam a representação parlamentar

burguesa, que reflete a inversão
própria do capital, e mesmo assim
se apresentam na cara dura como
supostos representantes do proletariado, sem que tenham sido eleitos
para tal – o que já seria uma quase
anulação do proletariado; ou nem
mesmo à moda da Comuna de
Paris (1871), que sabiamente introduziu a (re)mobilidade a qualquer
tempo dos seus indicados para os
conselhos. Os partidos não. Nascem da vontade pessoal de alguns
poucos, que formulam normas,
regras, criam hierarquias internas,
a reproduzir as formas hierárquicas
do Estado capitalista, que por sua
vez reproduz, em maior ou menor
grau, a disciplina e a hierarquia próprias da escravidão assalariada no
processo de reprodução de capitais.
Comandos, chefes; alguns a mandar
e a se apropriar das maiores fatias e
privilégios; outros, a maioria, a obedecer e a fazer, cegamente, em troca
de migalhas.
A ideia de partido enquanto
vanguarda, destacamento avançado
ou algo semelhante, é uma deturpação, uma usurpação do real sentido que Marx atribui ao “partido
da classe operária”, que é a própria

classe operária, ou o proletariado
auto-organizado enquanto classe
em si e para si. O sentido de partido é o claro reconhecimento ou
o entendimento de uma sociedade
dividida em classes antagônicas –
burguesia e proletariado – e que,
por isso mesmo, não deve o proletariado se deixar enganar com
projetos de “nação”, ou qualquer
coisa que tente vender a ideia de
que as classes sociais têm interesses comuns, que possam conviver
pacificamente no interior do capitalismo. O partido é a classe auto-organizada, que se assume enquanto
classe, separada – partido – das
outras classes, sobretudo da burguesia, e que assume a perspectiva de libertação, de emancipação
mundial da escravidão assalariada.
Claro que pode e deve haver formas
organizativas como sindicatos, círculos operários, grupos e coletivos
comunistas, desde que não se coloquem como guias ou representantes
do proletariado.
Marx e Engels insistem: a
revolução proletária será obra coletiva do próprio proletariado. Ou
não será. Ou não haverá revolução
proletária emancipatória. Isso tem
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um sentido muito claro e profundo.
Para se emancipar, o conjunto do
proletariado mundial precisa ter
consciência de classe, precisa se
auto-organizar, e que nessa auto-organização, o proletariado já construa o embrião das novas relações
que devem sobrepor-se ao cadáver
ambulante do capital. E se for para
emancipar-se de fato do capital, e
não apenas em palavras ocas, terá
o proletariado que construir uma
força social horizontal, auto-organizada, não baseada em hierarquias
que submetem uns – a maioria –
aos mandos de outros – a minoria. Em outros termos, submetem
a maioria à dominação de classe,
seja ela formalmente constituída
enquanto burguesia, ou enquanto
aparato burocrático de um partido,
ou de um suposto estado proletário
burocratizado.
Por mais bem intencionadas
e heroicas tenham sido as revoluções russa, chinesa, cubana, e
todas as outras formas de ascensão
da esquerda ao poder nacional de
qualquer parte do planeta, nunca,
nenhuma delas, conseguiu sair um
milímetro sequer da reprodução
do capital. Tanto nas formas de

comandos hierárquicos, a expressar a anulação do proletariado
enquanto classe para si, quanto
também na manutenção da escravidão assalariada. Mesmo quando
tenha havido uma melhor repartição da maisvalia arrancada dos trabalhadores em forma de políticas
públicas, o que aconteceu também
em vários países tidos como “desenvolvidos” do capitalismo.
Há muita confusão em relação a esses processos conhecidos
como sistemas socialistas. Particularmente, considero isso, hoje, um
grande equívoco. A esquerda
criou na teoria um sistema
dito intermediário entre o capitalismo e o comunismo, uma
espécie de purgatório, no qual o
proletariado e burguesia, ainda
sobreviventes
num mesmo sistema, teriam
que purgar os seus pecados para
encontrar, lá no final, o
paraíso prometido, o comunismo. Algo mais afeito às religiões
do que à experiência
histórica concreta da luta do
proletariado contra a exploração
capitalista.
Eu insisto: o capitalismo deve

ser totalmente destruído, superado
por uma outra
relação social, que nascerá –
ou não nascerá nunca – enquanto
obra coletiva do
proletariado mundial. A
ideia de “libertar” os países (??que
entidade é essa?) do capital, mantendo-o necessariamente ligado
ao sistema capitalista mundial é
um dos maiores devaneios que a
esquerda cultuou e mantém ainda
enquanto fórmula, aparentemente
mais fácil de encurtar caminho
para o socialis…, não, para o capitalismo. O velho e carcomido capitalismo, que a tudo devora, inclusive a esquerda que não consegue
se livrar mentalmente dessa forma
e seus instrumentos.
Qualquer iniciado no marxismo – eu inclusive, que nunca saí
dessa condição – aprende desde
cedo que a “questão do poder é
a questão fundamental”. E para
resolver esse problema colocado, é
preciso construir um partido, um
destacamento avançado autoproclamado enquanto tal, para organizar
as massas para tomarem o poder
nacional sob a direção desse partido. Vejam a nossa (me incluo, por
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ter defendido isso por muito tempo)
arrogância. E ignorância também,
de achar: primeiro, que poderíamos
dirigir o proletariado para tomar o
poder ou constituir um poder paralelo num mesmo território geograficamente delimitado e submetido a
um sistema mundial; segundo, que
seria possível construir um outro
sistema dentro do mesmo sistema
capitalista. E terceiro, que aproveitando o estado, a hierarquia coercitiva e todos os métodos ligados à
máquina do estado capitalista para
explorar e reprimir os trabalhadores, faríamos a mágica de transformar isso num sistema socialista,
como ante sala do comunismo.
Qualquer militante de
esquerda dirá que se trata de tomar
o poder para colocar em prática um
suposto “programa anticapitalista”.
Alguns se aventuram a dizer, como
se isso mudasse a essência, que se
trata de um programa revolucionário, socialista.
Ora, por que não? Assim
também pensavam os socialistas
utópicos de Marx e Engels. Por que
não começarem por uma fábrica,
senhores? Ou por uma fazenda?
Ou por uma cooperativa? Tudo tão

mais fácil e tão mais rápido, não? O
problema é saber se de fato estamos
nadando contra ou a favor de uma
mesma correnteza.
Afinal, o que seria um programa anticapitalista aplicável
nacionalmente no interior de um
sistema mundial capitalista? Eis
uma pergunta problema de difícil
solução. Vamos lá: reforma agrária
radical (adoro essas adjetivações
que dão uma aparência explosiva:
radical, radical rsrs). Quase todos
os mais ricos países capitalistas fizeram reforma agrária, alguns até de
forma radical, de fato. Nunca saíram
um centímetro do capitalismo, pelo
contrário, criaram mercado novo de
consumo, de exploração de mão de
obra barata, de propriedade privada.
A estatização das grandes
empresas e bancos. Mesmo que
queiram dar o nome pomposo de
“socialização”, na prática não se
trata de nada mais do que estatizar
empresas privadas para colocá-las a
serviço do… capital. A China que o
diga. Nem vou mencionar a extinta
URSS, que socializou, vá lá, tudo,
num primeiro momento, recriando
em seguida o mercado que nunca
deixou de existir, até constituir

uma burguesia estatal em forma de
burocracia, para garantir a exploração do proletariado no desenvolvimento um pouco mais acelerado da
reprodução do capital. Estatização
de empresas, pequenas ou grandes,
nada tem a ver com comunismo.
É preciso, antes, indagar: quem
se apropriou dessas empresas? Os
trabalhadores auto-organizados ou
o estado dito proletário ou popular? A mão de obra assalariada foi
extinta? Ou os trabalhadores estão
tendo que trabalhar em dobro para
suportar o boicote e pressões internacionais do sistema capitalista
contra aquele filho rebelde do sistema? Ou se pensará no socorro
internacional de um proletariado
ainda adormecido e subordinado
ao chamamento nacional feito pelos
partidos de cada país? Talvez fosse
mais interessante pensar, primeiro,
numa unidade internacional do
proletariado, e não depois de haver
tomado o poder isoladamente, colocando-se como tarefa, nada mais,
nada menos, do que gerir a crise
do capital local, agravada essa crise
pelo isolamento imposto, como castigo, pelos donos do capital.
Uma coisa é a luta contínua,
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de resistência e conquistas nas disputas internas por frações da mais-valia apropriada pela burguesia e
seu estado. Inclusive com as vitórias
de projetos progressistas como o PT
no Brasil, o MAS na Bolívia, e tantos outros, que podem, sim, garantir pequenas conquistas a mais na
luta pela sobrevivência dos trabalhadores. Sem, obviamente, deixar
de denunciar estes projetos pelo
que são: de conciliação de classes,
reformistas, etc. Ou mesmo diretamente nas lutas de classe, nas greves
e levantes, quando o proletariado
arranca conquistas como redução
de jornada de trabalho, aumentos
salariais, e ampliação de espaços
democráticos, todos necessários e
legítimos no processo de acumulação de força.
Mas, claramente sabendo que
não se trata de estar superando o
capital; nenhuma dessas conquistas representa um centímetro fora
do órbita do capital. Embora sejam
todas elas importantíssimas, tais
como as políticas públicas de saúde
e Educação, entre outras, enquanto
conquistas arrancadas da burguesia na disputa por maiores frações
da mais-valia que essa burguesia se

apropria dos trabalhadores no processo de reprodução do capital.
Uma coisa é uma coisa, outra
coisa é outra coisa, dizia o filósofo.
Uma coisa é contribuir para a construção de um forte movimento
internacional do proletariado, de
forma horizontal, auto-organizada,
com o claro objetivo de destruir o
capitalismo e seus poderes e construir outras relações sociais. Outra
coisa, bem diferente, é contribuir
para manter o proletariado preso
nas entranhas do capital, lançando
mão de fórmulas mágicas, que aparentemente encurtam caminho, mas
na prática mantém o mesmo horizonte perdido do capital.
O grande desafio colocado
pelos fundadores da crítica radical
do capital - proletariado do mundo,
uni-vos! - deveria ser levado mais
a sério. É preciso construir essa
unidade horizontal, em torno de
demandas comuns para acumular
força – como a luta por uma jornada de trabalho comum mundialmente, e de um auxílio desemprego
para todos os desempregados do
mundo. Demandas que estão ainda
presas ao capitalismo, mas
fortalecem a unidade mundial

do proletariado, até que ele esteja
pronto para dar um golpe mortal nesse sistema. E a par disso,
enquanto acumula força, associar
essa luta geral com as lutas locais
de resistência, sobrevivência e
conquistas de partes da mais-valia
arrancada dos trabalhadores. É a
luta por políticas públicas de saúde
e educação gratuitas e universais;
de aumentos salariais, de maior
participação dos trabalhadores nas
decisões das políticas públicas; de
combate à repressão e perseguição
aos trabalhadores e suas formas de
organização; de combate sem trégua
aos governos de extrema direita,
impondo o isolamento e a derrota
política dessas forças; o combate aos
cortes nas conquistas e direitos por
governos liberais ou progressistas
que se aventurem a esse ataque aos
interesses de classe do proletariado.
A construção, enfim, na prática e no
cotidiano da unidade na luta do proletariado local e mundial, sabendo
associar essas lutas de conquistas e
resistência locais ao objetivo maior
e emancipatório, de classe e de luta,
do proletariado auto-organizado
enquanto classe em si e para si.
A esquerda não precisa se
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preocupar em tomar poder para o
proletariado – eu enquanto parte do
proletariado agradeço e dispenso
esse esforço em meu nome – já que
nosso real poder se construirá na
unidade mundial do proletariado.
Nós temos o poder de produzir
todas as riquezas do mundo. Só precisamos ter consciência disso e querer nos libertar das algemas que nos
mantêm presos a um sistema cuja
reprodução está voltada para que
alguns se apropriem daquilo que
nós produzimos. Temos que nos
organizar coletivamente para controlar diretamente, sem intermediário, daquilo que fazemos, repartindo entre nós, sem a mediação do
dinheiro, do mercado ou do estado,
de acordo com as nossas necessidades reais. Assim, e somente assim,
nada de essencial faltará para ninguém, e nada sobrará com fartura
para alguns poucos.
26 de Julho / 2021
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BREVES REFLEXÕES SOBRE A TOMADA DO
PODER NAZIFASCISTA E SUAS
REPRESENTAÇÕES
EROS VIANA DE LIMA PENHA1
1 Graduando em História (Licenciatura)
pela Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (PUC-SP).
Resumo: O objetivo deste
artigo é explorar de forma concisa,
sem grandes pretensões, alguns dos
elementos sociais, políticos e econômicos que tornaram concretas as
possibilidades da ascensão nazista
na Alemanha em específico, o
nazifascismo em geral, levando em
conta, principalmente, alguns dos
elementos preteridos por uma tradição historiográfica (Sobretudo da
filósofa alemã Hannah Arendt), que
pouco levam em conta o seu projeto
econômico, suas ligações políticas,
sua origem colonial e irracionalista e, sobretudo, seu conteúdo
de classe. O debate crítico é feito
à luz de autores como Domenico
Losurdo, Michael Parenti, Georg
Lukács, entre outros estudiosos
qualificados que trazem elementos
de desmistificação sobre o tema.
Palavras-chave: Nazifascismo; Hitler; Colonialismo; Alemanha Nazista; Fascismo Colonial;
Totalitarismo.
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Abstract: The objective of this
article is to explore in a brief and
concise manner, without great pretensions, some of the social, political and economical elements that
made concrete the possibilities of
the Nazi ascension in Germany in
specific, of nazi-fascism in general,
taking in account, mainly, some of
the elements forgotten by a certain
historiographic tradition (Above
all, by German philosopher Hannah
Arendt), that does little to understand it’s economic project, it’s political affiliations and, it’s colonial and
irracionalist origin and, above all,
it’s class content. The critical debate
is done in the light of authors such
as Domenico Losurdo, Michael
Parenti, Georg Lukács, among other
qualified scholars that bring demystifying elements about the topic.
Key words: Nazi-fascism;
Hitler; Colonialism; Nazi Germany;
Colonial Fascism; Totalitarianism.

O

caso alemão:
a crise decorrente do Tratado de Versalhes, as teorias
racistas e a formação dos grupos
paramilitares.
A crise ensejada pelo fim
da Primeira Guerra Mundial e o
Tratado de Versalhes na República
de Weimar possuía dimensões
diferentes. Se afloraram ao mesmo
tempo crises econômicas, políticas
e de legitimidade, todas tomando
conta da realidade do povo alemão
no pós-guerra. Há diversas formas
de se entender esta multiplicidade
de crises que tomam a República
de Weimar, herdeira de toda sorte
dos infortúnios da Primeira Guerra,
porém, creio que uma das formas
mais humanizadoras de se entender a História, para além de números, sobretudo para momentos de
profunda crise, seja o de expor os
relatos de seus viventes, como é o
seguinte:
A queda não chegou a ser
desastrosa durante os primeiros
dois anos. Entre 1918 e o verão de
1921, o marco caiu da tradicional
taxa de 4,20 dólares para 75 dólares
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— evidentemente muito ruim, mas
bem próximo do que outros países
vivenciaram em outros tempos.
Ademais, o povo estava preocupado com problemas mais urgentes. — Eu me lembro é da fome —
diz Salka Viertel, atriz misteriosa e
atraente, hoje uma dama de cabelos brancos, residente numa villa
situada na aldeia de Klosters, nas
montanhas suíças. — Vivia faminta
e com frio, às vezes levemente
embriagada, posto que sempre se
podia obter álcool, desde que se
tivesse algum dinheiro. (FRIEDRICH, p.136, 1997).
Como indica o começo da
citação, os dois primeiros anos,
ainda sob tumultos e convulsões
sociais profundas, não eram os
anos realmente derradeiros, mas
os efeitos mais perversos da crise
já eram sentidos: a fome, a falta de
moradia, a falta de emprego, a inflação. Mesmo para os que eram considerados de uma classe-média bem
estabelecida, ficaram com absolutamente nada, a situação de pauperização da classe trabalhadora foi
geral. Os anos que seguiram aprofundaram a crise econômica com
a crise política e de representação

da democracia liberal burguesa. A
classe trabalhadora alemã e internacional sentia ainda o duro golpe
causado pelo desfecho da Revolução Alemã de 19182 : desmobilização da classe, a derrota humilhante
(Com o importante elemento de
“traição dos Sociais-Democratas”
dos objetivos revolucionários, como
ficou conhecido), a morte de vários
quadros da Liga Espartaquista que
se tornara em 1919 o KPD (Partido Comunista da Alemanha),
como era o caso de grandes nomes
como Rosa Luxemburgo e Karl
Liebknecht.
A revolução havia sido enterrada, com a ajuda dos próprios
Sociais-Democratas3, a contrarrevolução era personificada na figura
de Friedrich Ebert, que acabara legitimando e chamando a combate as
Freikorps, as milícias paramilitares
que futuramente viriam a ser pivô
para o fim da própria República de
Weimar4, tão visada por Ebert, que
preferia uma aliança com empresários e membros da classe dominante alemã a se aliar com os temidos comunistas. A divisão profunda
que havia tomado conta do Partido
Social-Democrata da Alemanha

(SPD) e da própria esquerda, eram
fatores concretos e que muito têm a
ver com aquilo que se objetiva aqui
(Entender um pouco sobre a ascensão Nazista, ou Nazifascista, na Alemanha) e são dados importantes
que nos ajudarão a entender como,
mais a frente, houve uma certa desmobilização daquilo que se convenciona a chamar de “a Esquerda”
(Ou, melhor, “as Esquerdas”), o
que acabou para colaborar para a
ascensão do Nazismo Alemão, uma
classe desmobilizada, com um projeto político falido e derrotado.
O elemento de “reparações”
para outros países também não
deve ser subestimado não só em
seu âmbito econômico, mas em
como influenciou o pensamento
dentro da República de Weimar.
As reparações a serem pagas para a
França, por exemplo, contribuíram
para facilitar um discurso nacionalista (Chauvinista) que se opunha
não só ao Tratado de Versalhes, mas
que se opunha a qualquer ação vista
como “submissão” aos outros poderes imperialistas europeus. Não que
não houvesse realmente uma tentativa de submeter o povo alemão à
uma excruciante punição que tirava
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vidas inocentes, mas o nacionalismo
chauvinista exacerbado desembocaria na junção de um discurso
de afirmação nacional como uma
forma de negação do exterior, do
estrangeiro. Neste sentido, a ideia
de um Lebensraum (Que, em tradução literal, seria algo como “espaço
vital”), foi bem aproveitada pelo
Nazismo. O povo alemão precisava
de seu espaço vital e qualquer forma
de “subordinação às raças inferiores” ou à outras “nacionalidades”
era tratado como uma humilhação
da raça superior. Demonstra-se
no trecho a seguir toda a vontade
de extrair o máximo que se podia
da República de Weimar por parte
das potências europeias (A França,
neste caso), que, em nome dessa
reparação pela guerra, impôs alguns
dos piores momentos pelo qual o
povo alemão passou.
As discussões sobre o
ressarcimento das perdas de
guerra prosseguiam interminavelmente. Tendo solicitado
uma moratória, os alemães
morrinhavam as entregas de
matérias-primas, tentando
negociar cláusulas menos

desfavoráveis. O vingativo
premier da França, Raymond
Poincaré, ávido por qualquer
pretexto que lhe permitisse
invocar violações do Tratado
de Versailles, justificando
uma nova invasão da Alemanha, recusou-se a aceitar
essa tática. — Aconteça o que
acontecer — ele advertira o
primeiro-ministro britânico,
Bonar Law — devo avançar
pelo Ruhr em 15 de janeiro.
— Independentemente das
ameaças, os franceses apresentaram uma queixa formal
pelo fracasso dos alemães na
entrega de metade dos duzentos mil postes telefónicos que
deveriam ter sido enviados
à França em 1922 (FRIEDRICH, p.137, 1997)

ainda sentindo pelos seus mortos
assombrosa, e a cotação do
de guerra. É digno de nota a frase
dólar em marcos pelo resto
de Keynes que afirma o seguinte:
do ano é mais bem represen“o processo contínuo da inflação
tada em números que logo
permite aos governos confiscar,
tornaram-se mais comprisecreta e imperceptivelmente, uma
dos do que qualquer coisa
parte importante da riqueza dos
encontrada até mesmo numa
cidadãos [...] aglutinando as forças
lista telefônica: 4.621.000 em
ocultas da economia em prol da
agosto; 98.860.000 em setemdestruição e operando de tal forma
bro, 25.260.000.000 em outuque nem mesmo um homem, em
bro, 2.193.600.000.000 em
um milhão, seria capaz de diagnosnovembro, 4.200.000.000.000
ticar” (KEYNES apud FRIEDRICH,
em dezembro [...] No seu
auge, a hiperinflação parep. 135, 1997). Os efeitos nefastos
das imposições econômicas do Traceu aterrorizante. O dinheiro
tado de Versalhes se mostravam tão
perdeu o significado quase
letais e tão radicalizadores quanto a
por completo. As máquinas
própria guerra de trincheiras. Para
impressoras eram incapase entender um pouco das cifras
zes de dar conta da produastronômicas envolvidas na hipeção de notas promissórias
rinflação da República de Weimar, é
bancárias de denominações
possível citar este trecho do imporcada vez mais astronômicas,
tante livro “A Chegada do Terceiro
e os municípios começaA guerra econômica mata Reich”:
ram a imprimir seu próprio
de fome, mata de sede, mata por
dinheiro de emergência,
desemprego, mata por falta de
Quem quisesse comusando apenas um lado do
infraestrutura, mata por falta de
prar um dólar em janeiro de
papel. (EVANS, pp.124-125,
remédios, hospitais, profissionais
1923 teria que pagar mais de
2014)
capacitados etc. A inflação é parte
17 mil marcos por ele; em
desta guerra econômica imposta no
abril, 24 mil; em julho, 353
É neste cenário político e ecopós-guerra de um país já destruído,
mil. Isso era hiperinflação em nômico, de desmobilização das clascom numerosas vidas perdidas e
uma escala verdadeiramente ses trabalhadoras (Ou melhor, de
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uma investida para esta desmobilização), junto à uma desmoralização geral do povo alemão, com uma
brutal e silenciosa forma de guerra
tomando a República de Weimar (A
guerra econômica) em que Hitler e
o Partido Nazista se inserem. Não
é difícil entender como ressoava
para uma juventude perdida entre
os horrores da guerra e a realidade
da fome no pós-guerra os discursos
inflamados de Nacionalismo. Esses
discursos, acima de tudo, encontravam um “inimigo” a ser culpado,
além das próprias potências do
período e do Tratado de Versalhes
imposto por elas: os judeus, aos
quais Hitler e o Partido Nazista
assinalavam a noção de “Untermensch” (Traduzido em português
como “sub-humano”). Esta noção
tem em sua origem direta uma referência aos círculos estadunidenses
de supremacista brancos, em especial a Ku Klux Klan (KKK) e o “teórico” do racismo Lothrop Stoddard5
, claro, isto é, sem subestimar as
influências da “longa duração” que
ocorria na Europa principalmente,
de vilificação e perseguição mais
que centenárias do povo judeu. É
necessário, sobretudo, se afastar da

historiografia que tenta colocar o
Nazismo como um fenômeno especificamente cultural e, com perdão
do uso do termo, “psicologizar” a
História, focando suas explicações
sobre o Nazismo por motivos como
“Hitler era louco”, “Hitler era um
artista frustrado” etc. Estas explicações fazem pouco, ou nada, para
nos elucidar as características do
nazifascismo.
É impossível falar da ascensão
de Hitler e do Nazismo sem mencionar dois grupos que representam os sustentáculos da operação
Nazista: as Freikorps, representando
o movimento de massa do Nazismo,
e os empresários, representando a
profunda ligação do Nazismo com
as burguesias. As Freikorps eram
de longa data no território germânico, sendo que os primeiros usos
da palavra eram para se referir aos
voluntários resistentes às ocupações napoleônicas 6(Daí vem o
significado do nome: “Corpos” de
Corpo do Exército, “Livres”, Freikorps). É possível observar então,
que o nome fazia já uma alusão à
ideia de defender a “pátria alemã”
de uma invasão exterior, já denotando este caráter nacionalista que
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teriam essas milícias armadas. Estes
grupos armados foram de fundamental importância na vida política da República de Weimar em
seu início, especialmente durante
a Revolução de 1918, momento no
qual a Social Democracia, representada pelo SPD, se alinhou com as
forças reacionárias das Freikorps,
que assassinou no berço quaisquer
ideais revolucionários.
É difícil fazer uma estimativa de quantas pessoas
foram assassinadas como
politicamente indesejáveis
por membros dos Freikorps
e das associações estudantis
que com eles colaboravam
estreitamente, nos primeiros
anos da República de Weimar. Suas vítimas incluíram
comunistas proeminentes,
como Rosa Luxemburgo e
Karl Liebknecht, que foram
arrastados para fora de uma
casa cercada, após uma fracassada sublevação de trabalhadores, e, de acordo com
o que pôde ser até hoje apurado, foram espancados até
à morte, um após o outro,

com cassetetes no caminho
para a prisão. Houve também
vítimas menos conhecidas.
Uma delas foi o meu colga de
escola, Bernhard Schottiánder, uma pessoa muito franzina e sumamente inteligente
que, com seus óculos de lentes
grossas, já parecia um jovem
e erudito scholar, mesmo
quando era apenas um primeiranista, que se inclinara
para o comunismo depois de
ler Marx, e cujo cadáver, se
bem me lembro, foi encontrado no aterro sanitário da
cidade de Breslau, amarrado
com arame farpado. Políticos
liberais como Rathenau estavam também entre as vítimas,
e muitos outros cujos nomes
estão esquecidos. (ELIAS, p.
172, 1997)

de Weimar, em 1920, no que ficou
conhecido como Kapp Putsch ou
como Kapp–Lüttwitz Putsch, em
referência aos líderes da Marinebrigade Ehrhardt, facção principal
da Freikorps responsável pela organização deste putsch (Golpe). O
golpe, que, embora tenha sido mal
sucedido, chegou a colocar seu próprio representante, Wolfgang Kapp,
como líder, teve um rápido fim, por
via das classes trabalhadoras que ali
iniciaram uma enorme greve, na
qual cortaram os serviços de água,
gás, transporte e eletricidade da
cidade e paralisaram a República
de Weimar, em protesto e em luta
contra a imposição do regime paramilitar 7.
Este episódio não deve ser
tratado meramente como curiosidade ou “trivia” histórica, como se
consolidou na historiografia hegemônica. Não há nada de trivial em
As Freikorps acabam se des- um golpe de Estado sendo derrubandando, não apenas pela imposi- bado por trabalhadores. Este golpe
ção do Tratado de Versalhes, que foi demonstra perfeitamente a ainda
o que motivou estes grupos arma- forte reminiscência do poder das
dos a tomarem ação militar e ten- massas, expressão direta das expetar orquestrar um golpe, mas sim riências tidas na Revolução de
após a falha da tentativa de tomar 1918, como a República Soviética
o poder da recém-criada República da Bavária. A classe ainda estava
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mobilizada a certo nível, sem o
poder que antes experimentara
durante a breve e infrutífera revolução, mas, ainda assim, estava ali,
lutando. Quando se deixa de mencionar esta importante parte da História, ou pior, quando se menciona
como apenas trivia, como uma
fonte de “curiosidade Histórica”, o
que está se trivializando é a resistência e a luta da classe trabalhadora,
que se sustentou e evitou uma radicalização antecipada de um Estado
Militarizado Nacionalista Alemão.
Se ignora deliberadamente ou se
apaga a questão de grande nível de
importância: a luta de classes que
ofereceu a maior barricada para o
nazifascismo.
[...] a visão que ainda
estava sendo expressada de
forma geral, em círculos
liberais democratas e sociais
democratas, de que o Fascismo e a “ditatura” em geral
eram fenômenos de países
atrasados, de países menos
desenvolvidos industrialmente, que não possuíam
um proletariado industrial
robusto [...] Mas a Alemanha

era um país com o mais avançado e mais concentrado
desenvolvimento industrial
da Europa, e com o mais bem
organizado e politicamente
consciente proletariado
industrial em todo o mundo
capitalista. Ainda assim, a
mais brutal e bárbara ditatura
Fascista até então conhecida,
deixando a italiana para trás,
triunfou na Alemanha em
1933. Como isso foi possível?
[...] A resposta é encontrada,
não só simplesmente nos
eventos de 1933, mas dentro
dos quinze anos de desenvolvimento da Revolução
Alemã. O estabelecimento da
ditadura Fascista foi apenas
um passo culminante dentro
de um longo processo, que
começou exatamente em
1918 quando Ebert e Hindenburg elaboraram os termos do seu tratado de aliança
contra a revolução proletária.
Críticos superficiais, com
sua visão apenas nos eventos
de 1933, comumente falam
de um “colapso súbito”, da

inglória “derrota sem uma
batalha” da poderosa e altamente organizada classe trabalhadora alemã. Eles falam
da “facilidade” com a qual o
Fascismo venceu sua vitória, e da “incapacidade” da
classe trabalhadora alemã
de lutar. Essa imagem é uma
imagem falsa [...] A batalha
da classe trabalhadora alemã
contra o avanço da contrarrevolução durou por quinze
anos antes que a ditadura
Fascista pudesse se estabelecer; dentro dessa batalha,
dezenas de milhares de trabalhadores alemães deram
suas vidas entre as balas do
inimigo; e, se no fim [...] não
pôde evitar o estabelecimento
da ditadura Fascista, não foi
por força de luta superior do
Fascismo, mas simplesmente
porque a ação dos trabalhadores foi paralisada e evitada
pelas suas próprias lideranças
majoritárias, e seus próprios
erros em disciplina e lealdade
dentro destas lideranças.
(DUTT, p. 71, 1974, tradução
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do autor)
Então, há a necessidade de
apontar a questão fundamental
da luta de classes na República
de Weimar, se não, apenas haverá
uma repetição de uma narrativa de
sanitização da História, de docilização dela e da classe trabalhadora,
ambos que, em última instância são
discursos que falsificam a História
e passam noções distorcidas. Após
a debandada das Freikorps, uma
grande parte dos ex-membros se
juntaram à uma organização chamada de Sturmabteilung (Traduzido geralmente como “Tropas de
Assalto”, embora a sua tradução
literal não seja tal), a famosa, ou
melhor, infame pelos seus crimes
e suas atrocidades: a SA. A SA foi
realmente a solidificação das experiências tidas pelas Freikorps, com
características paramilitares, ultranacionalistas, e, agora, com uma
agenda que já se pode chamar de
Fascista.
Não proto-Fascista, não cripto-Fascista, não, eram abertamente
e inegavelmente organizações Fascistas, com inspiração direta dos

camisas-negras, de Mussolini, de
onde tiraram não só a inspiração
estética (Com suas camisas-pardas
ou camisas-marrons) e discursiva,
mas até a própria ideologia expansionista-colonial e com base nas
estruturas de poder Capitalistas e
o crescente apoio de grande parte
da burguesia nacional a medida que
Hitler se consolidava como uma
“alternativa viável” e freio imediato
ao comunismo. Porém não é possível nos esquecermos do apoio internacional que Hitler recebeu, como
iremos discutir neste artigo.
É impossível, sobretudo, tentar entender o momento de ascensão do Nazismo na Alemanha
sem entender a desmobilização
e desradicalização (Ou melhor, a
radicalização para o extremismo
nazifascista) das massas trabalhadoras. Como já dito em uma citação
anterior de R. Palme Dutt, o proletariado alemão era tido como um
dos mais poderosos e influentes do
mundo ao momento, com experiências de luta e autogestão que não
se igualavam em quase nenhum
outro lugar. O que teria contribuído para esta desmobilização fatal?
Como indicado na escrita de todo

este artigo, é necessário entender o
papel da social-democracia alemã,
do SPD, na ascensão do Nazismo
na Alemanha.
A começar pelo óbvio, é
importante notar que Hitler não
foi a opção direta da social democracia, isto é, os sociais democratas
abominavam Hitler e sua camarilha Nazista, porém a sua vacilante
opção por caminhar cada vez mais
à direita, com cada vez mais apoio
por uma “direita moderada” e preterir os comunistas, irá resultar em
seu ápice em 1932, com o apoio ao
candidato de direita Paul von Hindenburg, sobre o qual os Comunistas afirmavam o seguinte:
Hindenburg não era,
claro, um “mal” menor que
Hitler, mas apenas um meio
conveniente de conduzi-lo
ao poder. Os comunistas
explicaram isto completa
e claramente, e alertaram
os operários de que o voto
em Hindenburg era o voto
em Hitler, que a escolha
entre Hindenburg e Hitler
era somente uma escolha
entre dois caminhos para o
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fascismo. (FOSTER, p. 204,
2020)
A despeito disso, e das tentativas de aliança dos comunistas8,
o SPD se alinha com Hindenburg
com a premissa de ser a única
posição capaz de parar Hitler, o
que, com a licença da retrospectiva
histórica, é possível afirmar que a
posição dos comunistas do KPD,
de que “um voto para Hindenburg,
era um voto para Hitler”, se efetivou historicamente. As disputas
no seio das Esquerdas, porém, não
vinham apenas de um contexto
de luta antifascista, mas de uma
longa tradição. É possível lembrar
que, dentre os principais motivos
do rompimento entre o que viria
a ser a Terceira Internacional, de
Vladimir Lênin, Leon Trotsky e
muitos outros, e a Segunda Internacional, de Bernstein, Kautsky e
afins, estão o racha no movimento
da Segunda Internacional em 1916,
quando quadros do calibre de Rosa
Luxemburgo, Karl Liebknecht, Leo
Jogiches e tantos outros debandam
do SPD e da Segunda Internacional (Que capitula e finda, embora
seus intelectuais mantivessem firme

influência em partidos como o SPD
e em movimentos de esquerda ligados à social democracia) formando
a Liga Espartaquista (O germe do
KPD) recusando-se a apoiar a
Primeira Grande Guerra de 1914
– 1918, já observando, de forma
extremamente analítica o seu caráter imperialista, que muitos teóricos da Segunda Internacional insistiam em apoiar sob o pretexto de
“defesa da pátria”9 . E outro motivo,
um motivo menos conhecido para
este racha, se encontra na vacilante
posição que a Segunda Internacional (E o SPD) tomavam em questão
das colônias, como o historiador
italiano Domenico Losurdo bem
recupera:
E, contudo, na sua celebração da expansão colonial,
Bernstein considera que pode
reivindicar Marx “Só se pode
reconhecer um direito condicionado a esses selvagens
sobre os territórios por eles
ocupados. A civilização superior tem aqui, em última análise, também um direito superior. Não é a conquista, mas
o cultivo do solo que cria o

título jurídico histórico à sua
utilização” (LOSURDO, p. 31,
2020)10
O assassinato de Luxemburgo
e de Liebknecht em 1919, é rememorado e homenageado logo no
Primeiro Congresso da Internacional Comunista que se dá entre 2 e 6
de março de 1919, com as palavras
de Lênin, que se recusava a esquecer
o que havia sido a chamada “traição
social-democrata” e as ilusões com
a democracia burguesa:
Atendendo ao pedido
do Comitê Central do Partido C omunista russo,
declaro aberto o I Congresso
da Internacional Comunista.
Primeiramente, peço que
todos os presentes se levantem para honrar a memória
dos maiores combatentes da
III Internacional, Karl Liebknecht e Rosa Luxemburgo.
Camaradas! Nosso encontro
possui grande importância
histórica mundial. Demonstra o colapso de todas ilusões
na democracia burguesa, pois
não apenas na Rússia, como
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até mesmo nos países capitalistas mais desenvolvidos da
Europa, como por exemplo,
na Alemanha, a guerra civil
se tornou um fato. (Lênin
apud Foster, p. 88, 2020)
As tensões entre as Esquerdas, o KPD e o SPD nominalmente,
contribuíram para esta ascensão
que não enfrentou uma “oposição
digna” por assim dizer, sobretudo
nas ruas, com o banimento em
1929 do Roter Frontkämpferbund,
o braço paramilitar do KPD, que se
encarregava de fazer uma oposição
armada e de verdadeiras batalhas
nas ruas da Alemanha, contra as SA
Nazistas (FOSTER, p. 203, 2020) o
que contribuiria ainda mais para
esta ascensão que não foi colocada
em cheque por movimentos organizados e armados na rua e nas fábricas, que poderia ter oferecido uma
resistência maior.
Estas tensões estavam em
seu ápice desde fins da década de
20, com as teorias da Komintern,
lideradas, sobretudo, por Stalin
já em franca ascensão na URSS e
no PCUS neste período final da
década, que acabara influenciando

os outros PCs a ver a social democracia como “a ala esquerda do Fascismo”, cunhando a terminologia
do “social-fascismo”, proveniente
da terminologia do “social-chauvinismo” desenvolvida pelo grande
dirigente bolchevique Lênin. Esta
teoria ditava que não havia diferença entre sociais-democratas em
nada de importante, nada de crucial, que eles possuíam o mesmo
caráter. Essas noções e sentimentos
só se tornam ainda mais difundidos
entre os membros do KPD com o
evento que é conhecido como Blutmai (Maio Sangrento), no maio de
1929, entre os dias 1 e 3. Os acontecimentos que se seguiram nesses
dias foram os de uma repressão
policial violentíssima às manifestações do primeiro de maio, com
restrições já impostas à manifestações em céu-aberto desde 1928. 33
manifestantes comunistas morreram sob a dura repressão da polícia
de Berlim, governada pelo SPD. Isto
confirmaria aos comunistas suas
teses sobre o SPD, juntamente com
a legislação especificamente anticomunista que o SPD defendia a este
momento.

A dupla ligação Empresarial e
Colonial do nazifascismo: faz sentido falar em “Fascismo Colonial”?
A nossa forma de entender
e estudar o nazifascismo em livros
didáticos e, muitas vezes até mesmo
na academia, é um tanto quanto
reducionista. Se apela para uma
simplificação, um foco em seus
discursos antissemitas, de superioridade racial etc. Sem mencionar,
contudo, que estes discursos eram
amplamente baseados em grande
parte em uma tradição de longa
duração do colonialismo europeu,
bem como em “teóricos” da raça
ariana, como é o caso de Lothrop
Stoddard, Alfred Rosenberg, Arthur
de Gobineau etc. Uma ligação direta
entre a KKK e o Nazismo deve ser
entendida, ligação essa que o Historiador Marxista italiano Domenico
Losurdo não deixa passar desapercebido, trazendo e colocando em
xeque a questão de como, fundamentalmente, a diferença entre a
herrenvolk democracy (Democracia do povo escolhido) estadunidense e a Alemanha Nazista se assemelham em muitos eixos, exceto
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um, a situação econômica atual11.
A atrocidade nazista é afirmada
como “exceção” e esvaziada de seu
conteúdo histórico de longa tradição: sim, a barbárie antissemita é
ponto fulcral para entender a besta
nazista, mas ela não vem sozinha e
tão pouco é exceção histórica.
Temos a tendência de pensarmos e de ensinarmos nas escolas, o
nazifascismo como um movimento
de “pensamento”, uma ideologia,
uma mentalidade, “coisa do Imaginário” e, assim, personalizarmos
a História do Fascismo, bem como
esquecemos de seus aspectos políticos e, principalmente, econômicos.
Ao estudar o Fascismo, nos parece
tão distantes e avessas as ideias, que
grandes professores e acadêmicos
acabam utilizando um discurso de
que “Hitler convenceu a população” ao mesmo tempo que usam o
discurso de “Hitler era um louco”.
Bem, não é esse o caso, Hitler não
era um “louco”, aliás, podia até
sê-lo, mas isto não deve ser o foco
da análise e muito menos a ideia
de que ele teve de “convencer” a
população de coisas “do nada”
(Isto é, que as projeções antissemitas, eugenistas e racistas de Hitler

vieram “de sua cabeça”, como se ele
falasse algo estranho para as suas
inflamadas audiências). O antissemitismo é de longa data (Aquilo
que se chama de processo de “longa
duração”) na Europa inteira, bem
como o “racismo científico” era
algo que bebia de um outro processo de longa duração, que é o
processo escravista-colonial, com
suas raízes no liberalismo. Então
Hitler não “convenceu” o povo alemão de uma ideia nova, alheia ao
mundo todo, não. O processo foi
muito mais simples: ele capitalizou em cima daquilo que já era um
sentimento relativamente comum,
de longa data. Hitler ressoava com
uma juventude arrasada, mas não
só isso, o Nazismo e o Fascismo
em geral, não são processos “puramente ideológicos”, eles não se sustentam só assim. Eles são processos
extremamente econômicos e políticos. Autores como Domenico
Losurdo, Michael Parenti, Aimé
Césaire e Georg Lukács, mostram
muito bem isso, desmistificando
como o projeto colonial e expansionista de Hitler se traduzia nos seus
discursos nacionalistas inflamados,
e não o contrário. Devemos aqui,

então, lembrar da notória asserção
de Marx sobre as características
de sobredeterminação da ordem
da sociabilidade 12 (Sem reduzir a
obra Marxiana a um mero determinismo, claro).
Não é de se chocar que a
burguesia utilizasse o Fascismo
como freio para o sentimento
revolucionário e para a crise, não
devemos nos chocar da ligação de
Henry Ford ou de Fritz Thyssen
com Hitler e, honestamente, este
choque que muitos Historiadores
competentes possuem com estas
afirmações, é demonstrativo da
incapacidade geral de uma discussão aprofundada do nazifascismo
em sua dimensão econômica. É
necessário entender que o nazifascismo é um evento que se expressa
fundamentalmente de forma econômica. Aprendemos na escola
que a Primeira Guerra Mundial foi
o “choque de imperialismos”, mas,
ao discutir sobre a Segunda Guerra
Mundial ou a Alemanha Nazista e
a Itália Fascista, este imperialismo
é esquecido (Ou apagado), sendo
que o projeto-mor de Hitler não era
apenas o de extermínio dos judeus,
a sua “solução final”, mas sim de
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colonização da Europa.
E este foi o grande o grande
diferencial do nazifascismo que
repugnava as outras potências: o
ataque de Hitler à Europa. Autores como Losurdo, Aimé Cesaire
e Vijay Prashad, dentre outros,
demonstram perfeitamente como
o nazifascismo é uma expressão
direta da radicalização da tradição
colonial europeia, e é necessário
entender, como faz muito bem o
já citado autor da Martinica, Aimé
Césaire, que o Fascismo se dá ao
apontar as armas (E por armas,
aqui se quer dizer tanto armas
literais quanto táticas de violência variadas) que há muito eram
apontadas pelos colonizadores aos
colonizados, só que dessa vez, para
os próprios colonizadores. É apenas a partir disso que entendemos
a ideia de Hitler de escravizar os
eslavos, porque a colonização é um
projeto profundamente econômico,
além de todas as questões ideológicas (Aliás, a ideologia se ergue
sobre uma estrutura econômica,
como nos mostra Marx). Em uma
paráfrase com o título do livro de
Lenin, “Imperialismo, fase superior
do capitalismo”, creio ser possível

afirmar “Nazifascismo, fase superior do Colonialismo”. E, assim
como a Igreja Católica oferecia uma
justificativa moral e ideológica para
a escravidão, a colonização etc. A
parte da “raça ariana subjugada”,
“superioridade entre raças” etc é
uma “justificativa moral” das ações
de Hitler. Não que a racialização
Nazista seja um mero detalhe da
História, muito antes pelo contrário, é fulcral para o entendimento
do todo, e não apenas da “parte”. O
que creio afirmar aqui, é que tentar
entender a ideologia sem entender
a relação entre superestrutura e
infraestrutura é falho. O “choque”
da “esclarecida e moderna burguesia” que apoiara Hitler13 para parar
o comunismo não é o choque pela
mazela humana, em geral. Não é
motivada por um profundo sentimento de universalização da experiência humana e do valor da vida
humana, uma generalização negada
aos povos coloniais, semicoloniais e
dependentes por esta própria burguesia. É o choque de ter as armas
apontadas para si:
As pessoas espantam-se, indignam-se. Dizem:

“Como é curioso! Ora! É o
nazismo, isso passa!” E aguardam, e esperam; e calam em
si próprias a verdade — que é
uma barbárie, mas a barbárie
suprema, a que coroa, a que
resume a quotidianidade das
barbáries; que é o nazismo,
sim, mas que antes de serem
as suas vítimas, foram os
cúmplices; que o toleraram,
esse mesmo nazismo, antes
de o sofrer, absolveram-no,
fecharam-lhe os olhos, legitimaram-no, porque até aí só
tinha se aplicado aos povos
não europeus; que o cultivaram, são responsáveis por
ele, e que ele brota, rompe,
goteja, antes de submergir
nas suas águas avermelhadas de todas as fissuras da
civilização ocidental e cristã.
Sim, valeria a pena estudar
clinicamente, no pormenor,
os itinerários de Hitler e do
hitlerismo e revelar ao burguês muito distinto, muito
humanista, muito cristão
do século XX que traz em si
um Hitler que se ignora, que
Hitler vive nele, que Hitler é
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o seu demónio, que se vitupera é por falta de lógica, que,
no fundo, o que não perdoa
a Hiter não é o crime em si, o
crime contra o homem, não é
a humilhação do homem em
si, é o crime contra o homem
branco, a humilhação do
homem branco e o ter aplicado à Europa processos
colonialistas a que até aqui só
os árabes da Argélia, os “coolies” da Índia e os negros de
África estavam subordinados.
(CÉSAIRE, p. 18, 1978)
A denúncia de Aimé Césaire
é amplamente evidenciada pela
documentação histórica, suas duas
principais asserções, de que a burguesia europeia estava por trás da
ascensão do nazifascismo e de que
o nazifascismo foi, em grande parte,
a culminação da ideologia e prática
colonial desta vez apontadas para o
centro do capitalismo, são demonstradas em diversas instâncias, como
o fato de que o que assustava Churchill não era a política interna de
Hitler e sim sua política externa,
ou seja, o expansionismo que apontava para a Europa 14. A exemplo

de uma análise coeva que mantém
sobriedade e passa para a História,
podemos ver no entendimento profundamente correto de Pachukanis sobre o Fascismo, no tempo
de seu surgimento. Já em 1926,
o jurista soviético percebia uma
incapacidade de compreensão da
totalidade do Fascismo e para uma
precisa caracterização da ditadura
Fascista, notando a tendência em
cada autor diferente em olhar para
este sistema em apenas um aspecto
e afirmar que este aspecto em específico se pretendia a totalidade da
questão colocada, assim a caracterizando de forma reducionista
em última instância, pensamento
que o autor corrige ao negar que o
caráter da ditadura Fascista tivesse,
para citar dois exemplos que ele
mesmo traz, um caráter pequeno
burguês ou de grandes proprietários de terras e afirmando que o seu
conteúdo de classe pertencia a um
capital industrial e financeiro que
verdadeiramente regia a aliança
de Mussolini, embora estes dois
aspectos citados fizessem parte da
configuração fascista, não a dominavam como o capital financeiro

e industrial (PACHUKANIS, pp.
25-26, 2020). Esta análise feita em
1926 por Pachukanis demonstrou-se a mais firmemente ancorada em
uma análise de realidade material,
ao entendermos o papel da união
dos Fascistas da Itália com os industriais 15, conseguimos entender
como surge a máquina de guerra
Fascista italiana. A luta na República de Weimar e a resistência já
em tempo da ditadura da Alemanha Nazista repetiu certo padrão de
envolvimento do capital industrial e
financeiro e dos Fascistas Alemães.
Para além de toda a retórica de uma
“luta racial”, era uma luta que possuía uma dimensão profundamente
ligada à luta de classes, com interesses explícitos de uma burguesia
que via em Hitler uma possibilidade
de exercitar um projeto de classes
e utilizar o clima geral de animosidade e de cientificismo racista como
veículo para mascarar o projeto de
singular ataque às classes trabalhadoras, como diz Michael Parenti.
Durante os anos de
1920, o Sturmabteilung
Nazista ou SA, a força de
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assalto de camisa parda,
subsidiada por negócios, foi
usada primariamente como
uma força paramilitar anti-trabalhista, cuja função era
aterrorizar trabalhadores e
trabalhadores agrícolas. Por
volta de 1930, a maioria dos
magnatas tinha concluído
que a República de Weimar
não mais servia suas necessidades e era muito aconchegante para a classe trabalhadora. Eles aumentaram
exponencialmente seus subsídios para Hitler, alavancando
o Partido Nazista para um
âmbito nacional. Magnatas
de negócios forneceram aos
Nazistas grandes subsídios
para frotas de carros motorizados e alto-falantes para
saturar as cidades e vilas da
Alemanha, junto com fundos
para a organização do Partido Nazista, como grupos de
juventude e forças paramilitares. Na campanha de julho
de 1932, Hitler tinha fundos
suficientes para voar para
cinquenta cidades em apenas

duas semanas. (PARENTI, “limpar” e ficar mais parecidos com países que viam o nazifascismo
pp.4-5, 1997, tradução do os EUA) e tinham em “teóricos” do com bons olhos em sua empreitada
autor)
racismo como o Lothrop Stoddard, anticomunista.
estadunidense, uma grande fonte de
É necessário entender que o inspiração, como já mencionado.
Hitler foi alavancado
nazifascismo é uma expressão em
A constante troca entre círem sua carreira política por
âmbito político e econômico de culos alemães (Nazistas) e círcuuma rica e poderosa socieradicalização do colonialismo e que, los estadunidenses (Sobretudo da
dade secreta, nenhuma dos
dissociar os dois é uma redução ou KKK) não foram a única expressão
membros dela eram grandes
apagamento da História. Não dá de “solidariedade internacional” da
homens de negócio. Outros
financiamentos vieram das
para dissociar um do outro, sendo qual o partido de Hitler gozava. Não
este primeiro uma radicalização da se pode explicar o Nazismo sem
mais inesperadas fontes. Até
tradição colonial europeia, porém explicar o amplo financiamento da
mesmo o industrialista judeu
voltada aos poderes que haviam burguesia multinacional que esteve
mais importante da Alemafeito o colonialismo, isto é, o nazi- em apoio de Hitler, justamente por
nha deu apoio financeiro
fascismo é a colonização dos colo- ele e seu projeto (Bem como o de
aos Nazista - para torna-los
nizadores, profundamente ligado à Mussolini) representarem a maior
dependentes do seu dinheiro
tentativa de Imperialismo dos seus capacidade de freio contra o comuem esperança de, eventualexpoentes. Não é mera coincidên- nismo e o poder popular, em espemente quebrar os Nazistas.
cia as duas potências retardatárias cial contra a União Soviética. A
Hitler ganhou algumas de
recém-unificadas tomarem frente burguesia internacional se alinhava
suas maiores “contribuições”
no processo de Fascistização do ter- com a cruzada anticomunista sobre
ao descobrir negócios cor16
ritório europeu . Ainda no tema do a qual as experiências do nazifasruptos entre grandes indusImperialismo, é importante ressal- cismo se construíram, ganhando
trialistas e políticos liberais
tar que os “arquitetos” da Alema- amplo financiamento da burguesia
proeminentes, e então channha Nazista, como o “teórico do internacional, da qual faziam parte
tageando os industrialistas
Nazismo” Alfred Rosenberg, viam nomes como Henry Ford, James
com ameaças de exposios EUA como um grande exemplo D. Mooney (Presidente da General
ção. A captação de recursos
pela sua segregação 17. Os Nazistas Motors no Exterior) e até mesmo
financeiros de Hitler deu
viam os EUA como “mais puros” arrancando simpatia de políticos
origem a muitas das técnido que eles próprios (Pelo menos, (Incluindo figuras como Churcas de financiamento disfar18
até aquele ponto, eles queriam se chill ) e da burguesia dos muitos
çado e de truques sujos que
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mais tarde virariam prática
comum entre os maiores
governos [...] Uma das mais
importantes e inesperadas
descobertas desse estudo
foi a importância do financiamento estrangeiro para
levar Hitler ao poder. Hitler
recebeu dinheiro da Áustria,
Grã-Bretanha, Tchecoslováquia, Finlândia, França, Itália, Holanda, Hungria, Suíça,
Suécia e dos Estados Unidos.
É verdade que uma parte do
dinheiro veio de Alemães
vivendo nesses países, mas
a maioria veio de cidadãos
estrangeiros proeminentes. Seus motivos variavam:
Henry Ford queria espalhar
sua filosofia antissemita,
Mussolini esperava encorajar o Fascismo Alemão, a
Grã-Duquesa Vitória, queria
apoiar o anti-Comunismo,
Sir Henri Deterding tinha
como alvo ganhar lucros do
petróleo confiscado pelos
Comunistas etc. Aqueles que
financiaram Hitler, ambos
alemães e os estrangeiros,
são tão responsáveis pela sua

chegada ao poder quanto os
Nazistas ativos que espalharam propaganda antissemita
ou lutaram nas ruas. Ainda
assim, por causa da influência dessas pessoas e o poder
do dinheiro, poucos deles
foram julgados em Nuremberg. Muitos dos quais estão
sendo expostos aqui pela primeira vez. (POOL, J.; POOL,
S; pp.2-3, 1978, tradução do
autor)
Nem mesmo no intenso
período da Segunda Guerra19 e do
pós-Segunda Guerra essa aliança da
burguesia, que conciliava os seus
interesses no novo projeto Fascista
com as aparências democráticas
e humanistas, parecia ter fim, a
exemplo do que aconteceu com os
amplos setores da burguesia que
foram colaboracionistas nazistas,
mas que foram abraçados de volta
pelo Ocidente capitalista e integrados sem grandes problemas, como
a Operação Paperclip, em especial a figura do cientista alemão
“ex-nazista“ Wernher von Braun,
assim como outros proeminentes
“ex-nazistas“, como é o caso de
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Adolf Heusinger, que viraria Presidente do Comitê Militar da OTAN,
bem como o de Hermann Josef Abs,
sobre o qual Parenti ressalta em
uma nota de rodapé o seguinte:
Após a guerra, Hermann Abs, chefe do Deutsche Bank e, praticamente “o
tesoureiro de Hitler”, foi saudado por David Rockefeller
como “o mais importante
banqueiro de nossos tempos”.
De acordo com seu obituário no New York Times, Abs
“desempenhou um dominante papel na reconstrução
da Alemanha Ocidental após
a Segunda Guerra Mundial”.
Nem o Times nem o Rockefeller disseram uma palavra
sobre as conexões nazistas
de Abs, suas incursões bancárias predatórias em toda a
Europa ocupada pelos Nazistas e sua participação, como
membro do conselho da I.G.
Farben, em seu uso de trabalho escravo em Auschwitz:
Robert Carl Miller, Portland
Free Press, Setembro/Outubro 1994.” (PARENTI, p. 19,

1997, tradução do autor)

das mesmas pressuposições (Como
as noções de superioridade de raça,
por exemplo)20 .
Se faz aqui um apelo ao
entendimento com maior profundidade, uma discussão que foge
ao superficial que estamos acostumados, de psicologizar as História, caracteriza-la apenas como
caprichos de algumas pessoas,
esboçar a criação de uma História
que retira da História seu caráter
dialético e de movimento dentro
de si mesma. Aqui, se faz um apelo
pelo entendimento da História em
seus movimentos e sua totalidade,
sem apagamento de seus “pormenores”, que, no caso, não o são, são
dados de extrema importância para
o entendimento da lógica do Terceiro Reich: como ele ascendeu e
como ele se estruturou, sem cair na
ilusão de uma certa “surpresa histórica” ou de que o nazifascismo tem
seu começo com a “Marcha sobre
Roma”, isto é uma visão sem profundidade alguma no que tange à
um entendimento teórico tão pouco
encontra solo histórico.

Tendo demonstrado algumas das ligações fundamentais
do nazifascismo, creio que aqui
faça sentido a colocação de Vijay
Prashad sobre um “Fascismo Colonial”, embasado na historicidade do
desenvolvimento do movimento
que tomou a Europa de assalto na
primeira metade do século XX. O
objetivo do autor, e deste artigo, é
entender que este movimento não
tem nem seu começo e nem seu
fim nos seus dois maiores expoentes, Itália e Alemanha, e que o
nazifascismo é demonstravelmente
uma radicalização de uma tradição
colonial anterior aos movimentos
das décadas de 1920 e 1930. O colonialismo, contudo, sobrevive com
força e em peso à Segunda Guerra
e se reorganiza para tentar salvar os
seus domínios, mesmo que agora o
faça com um caráter novo, “paternalista”, como o marxista indiano
diz. É indispensável este estudo
para entender que o colonialismo e
o nazifascismo formam uma dupla
que tinham formas diferentes, mas
conteúdos pragmáticos e programáFalsificação, Mistificação e
ticos idênticos e baseado em muitas Irracionalismo: “Totalitarismo” e
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como entender o Nazifascismo.
Muito se escreveu sobre o
nazifascismo e suas origens, bem
como suas características fundantes, de tal forma que muito pode
ser lido sobre o tema e nunca se
chegar à nenhuma informação relevante21, ou que caracterize o movimento, dada a quantidade imensa
do que se produziu sobre o tema em
diversas áreas, abrangendo História,
Filosofia, Ciência Política, além de
outras diversas áreas do conhecimento. O tópico também foi discutido em diversos momentos,
dentre eles durante a sua ascensão
e efetivação na década de 20 e 30,
durante a guerra, no imediato pós-Segunda Guerra e décadas após a
sua derrota, pelo menos nos fronts
de batalha. Para acrescentar à já
enorme diversidade e variedade
de material sobre o tema, há de se
considerar as múltiplas fontes destas produções, sejam elas alinhadas
à Comintern (Nas décadas de 20,
30 e começo de 40) e ao chamado
“bloco socialista”, ou filiadas aos
países capitalistas. Cada qual produziu seus autores de referência
(E preferência) sobre o tema, com

maior ou menor legitimidade em
evidência histórica.
Teremos teorias como a da
filósofa alemã radicada nos Estados Unidos Hannah Arendt, que irá
desenvolver sua “teoria do Totalitarismo” a qual objetivará confluir a
URSS e a Alemanha Nazista como
“projetos totalitários”, uma teorização baseada em uma pressuposição a-histórica, cuja formulação é
melhor explicada pelas afiliações
da filósofa alemã com a máquina
de produção de informação estadunidense durante a chamada Guerra
Fria do que com a concretude da
situação que origina os movimentos históricos. Bem como teremos
autores como Pachukanis que
escreve no calor do momento e em
sua análise consegue produzir uma
compreensão do Fascismo – mesmo
que ainda em momento “incipiente”
(Isto é, sem a Segunda Guerra) –
que dura ao teste da História, como
é também o caso da obra do marxista húngaro Georg Lukács que
produz talvez a obra mais completa
sobre as origens filosóficas do nazifascismo e a obra de outro notado
autor alinhado à Comintern, Rajani
Palme Dutt.

A começar por aquilo de mais
relevância, por ser quase que lugar
comum no mundo acadêmico:
a filósofa Hannah Arendt. Ela é
amplamente citada na academia,
suas obras (Sobretudo “As Origens
do Totalitarismo” e “Eichmann
em Jerusalém”) são debatidas em
diversos ciclos e níveis acadêmicos,
estando presente como literatura
básica até mesmo de concursos.
Tudo isso torna ainda mais interessante quando se faz o debate sobre
suas ideias e seus investidores escusos e obscuros, com a inteligência
Ocidental (SAUNDERS, p. 129,
2008), bem como o aspecto de sua
produção em que se vê claramente
a influência desses contatos. Pode-se até chamar de uma prática de
“encomenda teórica”. Há um claro
elemento de propaganda na obra
mais famosa de Hannah Arendt,
que já em solo americano, sofre
uma guinada, sendo os primeiros dois terços do livro dedicados
a escrever extensivamente sobre
antissemitismo e imperialismo
(Sobretudo o imperialismo britânico), de onde chega a inclusive
tirar conclusões importantes sobre
a discriminação racial advinda da
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experiência colonial22 .
Seu livro, contudo, sofre uma
virada brusca em sua terceira parte,
já sobre a égide da Guerra Fria, a
autora passa a desenvolver uma
crítica à URSS, crítica essa que, ao
analisar o livro, parece mais uma
sobreposição, um outro livro, do
que uma extensão dos volumes já
escritos (LOSURDO, p. 58, 2003).
A mudança é tão brusca que até
mesmo notados e importantes historiadores, que inclusive eram elogiosos à Arendt, não podem evitar
a comentar sobre tal:
Mais do que um livro,
Origens do totalitarismo
constitui, na realidade, dois
livros sobrepostos, para os
quais, não obstante sucessivos ajustes, a autora não consegue conferir uma unidade
substancial. Ao resenhar a
obra, eminentes historiadores e historiadores das idéias
(Carr e Stuart Hugues),
mesmo exprimindo-se com
respeito e por vezes com
admiração, não mostram
dificuldade em se dar conta
da desproporção, na autora,

entre o conhecimento real
e aprofundado do Terceiro
Reich e as informações aproximativas sobre a União Soviética; sublinham, sobretudo,
quanto é cansativa a tentativa
de adaptar a análise da União
Soviética (que remete ao
desencadeamento da guerra
fria) à do Terceiro Reich (que
reenvia aos anos da grande
coalizão contra o fascismo e
o nazismo). (LOSURDO, p.
59, 2003)
A autora chega a poupar a
Itália de Mussolini, a Espanha de
Franco e Portugal de Salazar das
acusações de totalitarismo. Os motivos por trás disso são claramente
relacionados ao “clima ideológico”
da Guerra Fria, já vigorando fortemente no pós-guerra. Não há como
melindrar importantes aliados na
luta anticomunista, como é o caso
dos dois regimes citados, que pertenciam à OTAN (LOSURDO, p.
60, 2003). Nesta operação imediatamente ideológica, é possível notar a
transição de Arendt, de uma autora
que vai de uma tímida simpatia à
Marx, contrapondo-o inclusive

com Disraeli, a quem ela atribui,
juntamente à nomes como Gobineau, a acusação de um racismo
que vem do império, à uma autora
que enxerga em Marx o germe do
totalitarismo, o que também irá
causar confusões sobre a diferença
entre Lenin e Stalin. Lenin, segundo
ela, reservava algo de um grande
estadista, e por isso fora capaz de
organizar os oprimidos do czarismo
russo. Stalin, contudo, era a expressão do marxismo, que daria em algo
totalitário.
Existe aí uma óbvia contradição, que certamente levantaria muitas vozes de muitos marxistas, já
que, de Marxista-leninistas à Trotskistas, é certo de que há poucos
elementos que atribuem tal papel
de “grande teórico” à Stalin. Tentar
depositar em Stalin a noção de um
grande expoente teórico (E prático) do marxismo é algo um tanto
quanto risível até mesmo na própria
tradição que reivindica Stalin, afirmar que ele “personificava” o marxismo mais que o próprio Lenin,
seria algo altamente improvável
(Embora não impossível). Ainda
assim, mesmo que ignoremos esta
operação nada condizente com a
131

realidade, a autora ainda tenta retirar do maior nome do marxismo do
século XX justamente o marxismo23
.
Há, em meio a isto tudo, um
evidente elemento de propaganda,
feito deliberadamente para lançar
um nevoeiro sobre a memória e
a História: a reescrita da História
através de Hollywood. Não irei me
deter em detalhe sobre o assunto,
sobre o qual muito já foi escrito,
mas irei mencionar alguns dados
que demonstram o tanto de mistificação histórica sobre o tema: na
França, uma pesquisa conduzida
com a mesma questão (“Quem
mais contribuiu para a derrota da
Alemanha em 1945?”), obteve respostas amplamente diferentes. No
imediato do pós-guerra em 1945,
57% afirmaram ser a União Soviética, 20% achavam ter sido Estados
Unidos; em 1994, 49% pensavam
ser os EUA, 25% pensavam ser a
União Soviética e, finalmente, em
2004, 58% dos entrevistados afirmaram que os EUA eram o maior
contribuidor da vitória sobre a
Alemanha Nazista, contra 20%
que pensavam ser a União Soviética. Sejam os renomados clássicos

como O mais longo dos dias (1962)
e Resgate do Soldado Ryan (1998)
ou filmes como Pearl Harbor
(2002), Bastardos Inglórios (2009)
e até mesmo “filmes de herói” como
é o caso de Capitão América: O
Primeiro Vingador (2011), estas
produções têm importância propagandística na disputa da memória e ainda tem a função de manter
um suposto debate de “mocinhos”
e “bandidos” que serve aos interesses imperialistas da OTAN, que em
muito se assemelham aos próprios
nazifascistas24 .
Aqueles muitos homens e
mulheres pertencentes ao povo
judeu, vitimados pela atrocidade
Nazista, em campos de concentração, como foi a total miséria
humana que aconteceu em Auschwitz, tentavam ouvir o rádio dos
seus sequestradores e esperavam
ansiosamente por notícias do Exército Vermelho – não do exército dos
EUA. As fabricações Hollywoodianas nos levariam a crer que foram
os EUA que colocaram fim à uma
das maiores tragédias humanitárias
da História com o Capitão América.
Mas foi a URSS, seja ela vista como
“a URSS de Stalin” ou “a URSS do

povo soviético, a despeito de Stalin”,
evidentemente não sozinha, mas
ainda assim, carregando o maior
fardo25. Como já mencionado neste
artigo, há uma importância fundamental em ouvir os relatos históricos vindos de pessoas que os
viveram, é fundamental entender a
composição humana da História e,
por isso, trago aqui uma breve descrição do horror nazista que um
soldado soviético se defrontou ao
libertar Auschwitz.

alemão e ucraniano; desabotoando minha jaqueta de
couro, eu mostro pra eles
minhas medalhas ... Então eu
uso o iídiche26 . A reação deles
é imprevisível. Eles acham
que eu estou os provocando.
Eles começam a se esconder.
E apenas quando eu disse
para eles ‘Não tenham medo,
eu sou um coronel do Exército Soviético e um judeu.
Nós viemos para te libertar’
... Finalmente, como se a barreira tivesse sido rompida ...
Eles vieram em nossa direção
gritando, caíram de joelhos e
beijaram as abas dos nossos
sobretudos e abraçam nossas pernas com seus braços.
E nós não conseguíamos nos
mover, ficamos parados sem
movimento enquanto lágrimas inesperadas caíam em
nossas bochechas. (STONE,
p. 45, 2015, tradução do
autor)

Georgii Elisavetskii,
outro dos primeiros soldados soviéticos a entrar no
campo, admitiu em 1980 que
‘Meu sangue congela quando
eu menciono Auschwitz até
mesmo agora’. Ele descreveu
a libertação em detalhes dramáticos: Quando eu entrei no
alojamento, eu vi esqueletos
vivos deitados em beliches de
três níveis. Como se estivesse
nevoado, eu ouço meus soldados falando ‘Vocês estão
livres, camaradas!’ eu sinto
Retornando para a discusque eles não [nos] entendem são de um paradigma que se volta
e começo a falar com eles mais à teoria e a categorização teóem dialetos russo, polonês, rica própria, Losurdo conclui, com
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razão, que o pensamento de Arendt
pouco explica, ou melhor, mistifica
o tema, afinal, que totalitarismo é
esse que se furta a falar da Itália de
Mussolini, a Espanha de Franco e
do Portugal de Salazar? Ademais,
que ideia de “totalitarismo” é essa,
pela qual se exclui (E pouco se
explica) sobre o extermínio do povo
Herero ou o genocídio Armênio? O
autor italiano aponta, com clareza e
corretamente, que há uma “seleção
de horrores”, pelo qual a filósofa
vai pinçar, escolher, e, ao fim de
sua operação imediatamente ideológica (E encomendada, adjetivo
que eu acrescento, não Losurdo),
vai jogar um holofote em elementos análogos (Como é o caso do sistema de partido único) e declarar,
em um “salto assustador” (Como o
próprio Losurdo coloca) que ambos
são “iguais”.
Prescindindo de quaisquer
necessidades para entendimento
histórico concreto de uma materialidade histórica, a autora formula em sua mente um conceito e
introjeta ele na História, concluindo
uma operação ideológica de dedução idealista sem capacidade de
análise material alguma. Fica de

fora do escopo da autora aquilo que
mais admirava os nazistas: a white
supremacy dos EUA e o regime que
daria no apartheid Sul-Africano27
. A autora que há poucas páginas
atrás, explicava sobre um racismo
imperial, agora se furta a falar do
regime da white supremacy que se
desenrola em paralelo bem à sua
frente e se nega a fazer a crítica
daquilo que realmente algo mais
“totalitário”, me refiro aqui à experiência colonial, como nos diz Fanon:
Como para ilustrar o
carácter totalitário da exploração colonial, o colono faz
do colonizado uma espécie
de quinta-essência do mal.
A sociedade colonizada não
se define apenas como uma
sociedade sem valores. Não
basta ao colono afirmar que
os valores o abandonaram, ou
melhor, não habitaram nunca
o mundo colonizado. O indígena declarou-se impermeável à ética, ausência de valores, mas também negação de
valores. É, atrevemo-nos a
dizê-lo, o inimigo dos valores. Neste sentido, é um mal
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absoluto. (FANON, pp. 36-37,
1961)
Se autores como Hannah
Arendt e Ernst Nolte, que exprimem tendências parecidas (A de
tentar “equalizar” a experiência
socialista nascida na Revolução de
1917 à barbárie nazista)28 não nos
ajudam a entender profundamente
o movimento histórico do nazifascismo, o que pode nos ajudar? Para
além daquilo que já foi aqui citado e
explicado sobre as origens coloniais
do movimento, há muito o que se
falar sobre o que a obra política e
filosófica do filósofo húngaro Georg
Lukács denomina como “irracionalismo”, que serve como base para o
nazifascismo do XX, embora tenha
suas origens ainda no XIX. O irracionalismo, como Lukács explica,
é uma característica ampla, que
surge e se desenvolve em diversas
filosofias burguesas no XIX, cujo
“fio comum” vai se ligar de Nietzsche à Spengler, que será aproveitado pela ideologia nazifascista. O
irracionalismo, evidentemente, vai
tomar suas formas mais específicas
com cada um de seus representantes, a exemplo de Schopenhauer e

sua radicalidade “anti-progresso”29
, mas com um tema geral de afastamento da luta popular e o verdadeiro gozo pela passividade niilista30 .
Esta tradição do irracionalismo será aproveitada e utilizada,
junto à um pragmatismo (KONDER, p. 28-29, 2009), como uma
colcha de retalhos de filosofias burguesas reacionárias, características
de uma “confusão teórica” e uma
“roupagem31” que soa vagamente
revolucionária32, Michael Parenti
vai chamar isso de “Uso racional
de uma ideologia irracional”:
Alguns escritores enfatizam as características “irracionais” do Fascismo. Ao
fazer isso, eles deixam passar
as funções racionais político-econômicas que o Fascismo
cumpria. Muito da política
é a manipulação racional
de símbolos irracionais.
Certamente, isso é verdade
da ideologia Fascista, cujo
apelo emotivo serviu a uma
função de controle de classe.
(PARENTI, p. 11, 1997, tradução do autor)

É assim que se dá então, a
de classe, mas deve ver a si
capacidade de mistificação e de
mesmo como parte de um
automisficiação do movimento
todo harmonioso, rico e
nazifascista, como Konder nos
pobre como um, uma visão
explica. Essa capacidade de mistifique dá suporte ao status quo
cação e automistificação é o motivo
econômico ao mascarar o sisprincipal para esta múltipla catetema vigente de exploração de
gorização da ditadura nazifascista,
classe. Isso está em contraste
explica a dificuldade de se entendireto à agenda da Esquerda
der um movimento de múltiplas
que advoga a articulação das
determinações que tenta criar idedemandas populares consalizações como a ideia da “nação”
ciência mais afiada de injuse do “Volk”. O “pan-germanismo”
tiça social e de luta de clase expansionismo germânico para
ses. Esse monismo é apoiado
uma suposta “autodefesa”, (Que são,
pelos apelos atávicos às raízes
efetivamente ideações reacionámísticas do povo. Para Musrias), são de longa data e foram até
solini, era a grandeza que era
mesmo tema de debate de Engels
Roma; para Hitler, o Volk
em 185933 e que, o “mérito” dos
antigo. (PARENTI, p. 12,
fascistas foi o de se apossar desses
1997)
sentimentos nacionais e expansionistas e de extremá-los. Mais uma
A automistificação de que
vez, como Parenti nos explica, indo Konder fala e que Parenti explicita,
profundamente na mente e na ide- vai esfumaçar o conteúdo de classe
ologia fascista:
do fascismo, não é mais a luta de
classes, é a luta de raças, é a nação,
A doutrina Fascista é uma comunidade Volk, acima das
enfatiza valores monistas: Ein classes, acima de tudo.
Volk, ein Reich, ein Führer
Conclusão
(Um povo, um império, um
Há no Brasil, grandes obras,
líder). O povo não deve mais como a de Leandro Konder, sobre
se preocupar com as divisões o tema do nazifascismo. Porém
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é possível notar uma emergente
necessidade da utilização de um
material sobre o tema mais aprofundado. À exemplo do grande
estudo de Lukács, a Destruição
da Razão, que só foi publicado em
2020 embora sua publicação original tenha sido em 1954, podemos
pensar sobre como há uma falta de
obras que muito nos elucidam sobre
as características e sobre as origens
históricas do nazifascismo. Até
mesmo obras que já são clássicas
nos debates acadêmicos mundo à
fora não são publicadas com muita
frequência, como é o caso de “Blackshirts and Reds: Rational Fascism
& the Overthrow of Communism”
de Michael Parenti (Publicado em
1997), “Fascism and Social Revolution: A Study of the economics
and Politics of the Extreme Stages
of Capitalism in Decay” (Publicado, originalmente em 1934, e
republicado em 1974) de R. Palme
Dutt, que explicitarão o conteúdo
de classes do nazifascismo e como
ele foi utilizado de freio contrarrevolucionário aos movimentos de
massas trabalhadoras organizadas
crescentes no período, sobretudo,
dos comunistas.

Além disso, livros como o
“Who Financed Hitler: The Secret
Funding of Hitler’s Rise to Power,
1919-1933” (De 1978) de James
e Suzanne Pool e “Why Hitler?:
The Genesis of the Nazi Reich” de
Samuel W. Mitcham que vão esmiuçar as alianças políticas e econômicas do movimento que colocou
Hitler no poder. Estas obras servem, sobretudo, para enriquecer e
diversificar um debate que é muito
necessário sobre o tema, de forma
aprofundada, sóbria e com uma
vastíssima utilização fontes primárias. É importante não mistificar
o conteúdo de classes do nazifascismo, bem como suas origens de
inspiração colonial e irracionalista, como bem faz autores que são
comuns em debates da academia,
com o exemplo máximo de Hannah
Arendt.
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NOTAS:
1. Graduando em História
(Licenciatura) pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(PUC-SP).
2. “As sementes da vitória de
Hitler foram semeadas em 1918. Os
trabalhadores e soldados alemães
haviam tomado o velho estado e
ganho completo controle sobre o
poder. Os Conselhos de Trabalhadores e Soldados eram supremos
em todo o país. A burguesia e a
antiga classe militar eram incapazes de oferecer qualquer resistência.
Todas as condições estavam presentes para criar uma nova República
Soviética inconquistável – salvo que
não havia um partido revolucionário para liderar os trabalhadores
(o Partido Comunista da Alemanha – KPD – foi só formado em
dezembro de 1918). A completude
do poder proletário no começo da
revolução, antes da Social Democracia desperdiça-la e destruí-la,
é atestado pelos principais sociais
democratas como testemunhas:
“O colapso militar trouxe todo o
poder para as mãos do proletariado
em um só movimento” (H. Ströbel,

The German Revolution, p. 1.) “Em
novembro, 1918, a Revolução foi
trabalho apenas do proletariado. O
proletariado ganhou uma posição
toda poderosa que os elementos
da burguesia primeiramente nem
ousaram a tentar alguma resistência.”(Kautsky, Introduction to the
Third Edition of The Proletarian
Revolution, 1931.) Como este poder
absoluto do proletariado se tornou,
dentro de quinze anos, em seu exato
oposto-- no poder absoluto da da
classe burguesa e militarista, e em
uma sujeição absoluta da classe
trabalhadora? A resposta para esta
pergunta, na qual é contida a tragédia da Revolução Alemã de 1918, é
composta de duas palavras – Social
Democracia” (DUTT, pp. 71-72,
1974, tradução do autor).
3. “As sementes do nazismo
foram plantadas na traição social-democrata na guerra e na revolução alemã de 1918. Estes acontecimentos tornaram claro que, custe o
que custasse, os sociais-democratas
lutaram até o fim contra a derrubada do capitalismo pela classe operária” (FOSTER, p. 202, 2020).
4. “É interessante notar os
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nomes de alguns dos homens que
eram membros das Freikorps e que
invadiram Munique, pois esta lista
mostra a relação próxima entre as
Freikorps e o Partido Nazista. Suas
posições futuras no Partido Nazista
e/ou no governo Nazista também
são dadas [...] incluem Tenente
Rudolf Hess, Vice-Führer e líder
do Partido Nazista; Karl Fritsch,
ministro na Saxônia; Robert Bergmann, coronel da SS; Hans Frank
[...] ; Dietrich von Jagow [...]; Karl
Kaufmann [...]; Manfred von Killinger [...] ; Johann Ulrich Klintsch
[...]; Ritter von Krausser [...]; Hans
Schemm [...]; Karl Schlumprecht
[...]; Wilhelm Stuckart [...]; Adolf
Huehnlein [...] ; Wilhelm Weiss
[...]; Friedrich Wilhelm Brueckner
e Karl Wolff [...]” (MITCHAM JR.,
pp. 35-36, 1996, tradução do autor)
5. “É um modelo que deixa
traços profundos no plano conceitual e linguístico. O termo Untermensch, que desempenha um papel
tão central e tão nefasto na teoria e
na prática do Terceiro Reich, não
é senão a tradução de Under Man.
Quem o reconhece é Rosenberg,
que exprime sua admiração pelo
autor norte-americano Lothrop

Stoddard: a ele cabe o mérito de
ter sido o primeiro a cunhar o
termo em questão, que aparece
como subtítulo (The Menace of the
Under Man) num livro publicado
em Nova York em 1922 e na sua
versão alemã (Die Drobung des
Untermensch) que saiu três anos
depois” (LOSURDO, p. 69, 2004).
6. “No final do século XVII,
foram as tropas de Luís XIV que
travaram batalhas pela supremacia
contra as tropas imperiais em solo
alemão. A destruição pelo fogo do
castelo de Heidelberg durante essa
luta ainda é lembrada. No século
XIX, os exércitos revolucionários
de Napoleão invadiram a Alemanha em sua tentativa de unificar a
Europa sob a soberania francesa.
Uma vez mais, era demonstrada a
fraqueza da Alemanha em comparação com os Estados vizinhos mais
eficazmente centralizados. A rainha
da Prússia, que fugiu à aproximação
do exército francês, tornou-se por
algum tempo um símbolo da humilhação alemã. Estudantes alemães
formaram Freikorps, ou brigadas
de voluntários, que hostilizavam as
tropas de ocupação napoleônicas”
(ELIAS, p. 20, 1997).

7. “Na Alemanha, no começo
de 1921, às vésperas do III Congresso da Internacional, ocorreu
uma mal sucedida luta revolucionária, a dita “Ação de Março”. Essa
ocorreu pouco tempo após o golpe
do Kapp de 12 de março de 1920,
quando o general Von Luttwirz,
com as tropas Reichswehr, subitamente derrubou o governo de Weimar e colocou no poder o Dr. Kapp.
Os operários responderam com a
mais efetiva greve geral da história
da Alemanha. Após quatro dias,
Kapp renunciou [...] A vitória da
greve do Kapp despertou nos operários um sentimento militante, o
que resultou no levante de março de
1921 [...]” (FOSTER, p. 118, 2020).
8. “Em três ocasiões cruciais,
os comunistas propuseram a frente
única: em abril de 1932, contra cortes gerais de salários que estavam
por vir; em 29 de julho de 1932,
quando a ditadura de Von Papen
expulsou sociais-democratas do
governo da Prússia, que antes controlavam; em 30 de janeiro de 1933,
quando Hitler se tornou chanceler
[...] (FOSTER, p. 203, 2020)
9. “Em 3 de agosto, o grande
fracasso ocorreu quando os líderes
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social-democratas votaram em
uma convocação do Reichstag
para apoiar a guerra, com 78 votos
a favor e 14 contra [...] Liebknecht e Luxemburgo estavam entre
os poucos que votaram contra os
créditos de guerra na convenção
partidária [...] Os partidos social-democratas, ao apoiarem a guerra,
fizeram-no com base na palavra de
ordem burguesa de defesa da pátria
[...] O calejado revisionista Vollmar
declarou: “No momento atual, todo
o povo alemão está em unidade
com uma só vontade para proteger a pátria, sua independência,
sua organização cultural contra os
inimigos que querem dominá-la, e
nosso povo não descansará até que
eles sejam esmagados”.” (FOSTER,
pp. 153; 155, 2020)
10. Para entender como a
Terceira Internacional põe a baixo
essa noção de “povos civilizados”,
“raça forte” e outros termos e pressupostos “teóricos” chauvinistas e
racistas de Bernstein (Que Losurdo
recupera neste capítulo inteiro, este
é apenas um trecho) consultar as
páginas 32 e 33 do mesmo livro,
em que o autor demonstra a posição de Lênin, um genuíno teórico

da Terceira Internacional, desmantelando esta lógica de um ponto de
superioridade civilizatório e até
mesmo, de um “fardo civilizatório”.
11. “Sim, o jovem indochinês
associa a Ku Klux Klan ao fascismo.
Porém, as semelhanças entre os dois
movimentos não escapam aos testemunhos americanos da época.
Não poucas vezes, com juízo de
valor positivo ou negativo, estes
comparam os homens com trajes
brancos do sul dos Estados Unidos
aos “camisas negras” italianos e aos
“camisas pardas” alemães. Depois
de chamar atenção para os traços
comuns entre a Ku Klux Klan e o
movimento nazista, uma estudiosa
norte-americana acredite hoje
poder tirar a seguinte conclusão:
“Se a Grande Depressão não tivesse
afetado a Alemanha com toda a
força que a golpeou, o nacional-socialismo poderia ser tratado como
às vezes ocorre com a Ku Klux Klan:
uma curiosidade histórica cujo
destino estava já traçado”. Ou seja,
mais que a diversidade histórica e
política, o que explica a falência do
Invisible Empire nos Estados Unidos e o advento do Terceiro Reich
na Alemanha é a diferença do

contexto econômico” (LOSURDO,
pp. 67-68, 2004).
12. “[...] na produção social
da própria existência, os homens
entram em relações determinadas,
necessárias, independentes de sua
vontade; essas relações de produção
correspondem a um grau determinado de desenvolvimento de suas
forças produtivas materiais. A totalidade dessas relações de produção
constitui a estrutura econômica da
sociedade, a base real sobre a qual
se eleva uma superestrutura jurídica e política e à qual correspondem formas sociais determinadas
de consciência. O modo de produção da vida material condiciona o
processo de vida social, política e
intelectual. Não é a consciência dos
homens que determina o seu ser;
ao contrário, é o seu ser social que
determina sua consciência“(MARX,
2008, p. 47).
13 Para citar o nome de
alguns, só dentre os industrialistas
alemães: “Em novembro de 1932,
os nazistas sofrem uma derrota nas
eleições legislativas, mas o capital financeiro já estava decidido à
apoiá-lo e não o deixa cair: o velho
Hindenburg (quase nonagenário)
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recebe uma carta pedindo a nomeação de Hitler para o posto de
primeiro-ministro, assinada por
alguns dos industriais e banqueiros
mais importantes da Alemanha, tais
como Hjalmar Schacht, Kurt von
Schröder, Fritz Thyssen, Friedrich
Reinhardt, Fritz Beindorff, Emil
Helffrich, Ewald Hecker, August
Rostberg, Albert Vögler, Fritz
Springorum e outros.” (KONDER,
p. 86, 2009)
14. “Addison explica que,
enquanto Churchill não aprovava a
perseguição do nazismo aos judeus,
foram as “ambições externas dos
nazistas, e não sua política interna,
que causaram o maior alarme de
Churchill” (SEYMOUR, 2019).
15. “Em 1922, a Federazione
Industriale, composta de líderes da
indústria, juntamente com representantes de associações de bancos e
agronegócios, se encontraram com
Mussolini para planejar a “Marcha
sobre Roma”, contribuindo com 20
milhões de liras para o empreendimento. Com um suporte adicional
dos mais altos escalões dos oficiais
das forças militares da Itália e dos
chefes de polícia, a “revolução” Fascista — de fato um golpe de estado

— foi realizado” (PARENTI, p. 4,
1997, tradução do autor).
16. “Além disso, Mussolini
achava que Marx se tinha fixado
exageradamente no confronto do
proletariado com a burguesia e
tinha deixado de lado um aspecto
da luta de classes que era ainda mais
importante que o outro: a luta entre
nações proletárias e as nações capitalistas. (A burguesia italiana, que
tinha chegado tarde à partilha do
mundo pelas potências imperialistas, não podia deixar de ver com
simpatia esse desenvolvimento” da
teoria da luta de classes, que legitimava as reivindicações imperialistas que ela – como representante da
Itália proletária – apresentava aos
ingleses e aos franceses).” (KONDER, 2009, p. 32)
17. “Ainda em 1937,
Rosenberg celebra os Estados Unidos como um “esplêndido país do
futuro”, que teve o mérito de formular a feliz “nova idéia de um
Estado racial”, idéia que agira se
trata de colocar em prática, “com
força juvenil” mediante a expulsão
e deportação dos “negros e amarelos” [...] “A questão negra” - escreve
sempre Rosenberg - “é nos Estados

Unidos o vértice de todas as decisões importantes.” Uma vez que
o absurdo princípio da igualdade
seja cancelado para os negros, não
se vê por que não se devam tirar as
“necessárias conseqüência também
para os amarelos e para os judeus”.”
(LOSURDO, pp.67-69, 2004)
18. “Se eu fosse italiano,
tenho certeza de que teria estado
de todo coração com você desde o
início para terminar sua luta triunfante contra os apetites e paixões
bestiais do leninismo”. Ele escreveu
sobre suas relações íntimas e fáceis
com Mussolini, acrescentando que
“no conflito entre fascismo e bolchevismo, não havia dúvidas sobre
as condolências e convicções”(Churchill apud Seymour, 2019).
19. ” O que aconteceu com os
negócios estadunidenses que colaboraram com o Fascismo? O Chase
National Bank da família Rockefeller usou seu escritório na Paris
da França de Vichy para ajudar a
lavagem de dinheiro alemão para
facilitar o comércio Nazista durante
a guerra, e o fez com completa
impunidade14. Corporações como
a DuPont, Ford, General Motors e
ITT Technical Institute possuíam
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fábricas em países inimigos que
produziram combustível, tanques
e aviões que causaram destruição
nas forças dos Aliados. Após a
guerra, ao invés de serem processados e julgados por traição, o ITT
ganhou $27 milhões do governo
dos Estados Unidos pelos danos de
guerra infligidos em suas plantas
na Alemanha pelos bombardeios
Aliados. A General Motors ganhou
$33 milhões. Pilotos eram instruídos a não acertarem as fábricas na
Alemanha que eram propriedades
das firmas dos EUA. Então Colônia
foi praticamente nivelada ao chão
pelos bombardeios Aliados, mas
a sua planta da Ford, que provia
equipamento militar para o exército Nazista, se manteve intocada;
de fato, civis alemães começaram a
usar a planta como um abrigo para
os ataques aéreos“(PARENTI, p. 19,
1997, tradução do autor).
20. “O colonialismo fingia se
distinguir do fascismo, então considerado essencialmente mau, e ressuscitar a si mesmo de uma forma
paternalista e benigna. Césaire
tinha ido por outro caminho. Colonialismo e fascismo compartilham
muitas coisas no âmbito dos efeitos

—em termos de como eles apareciam para suas vítimas. Era evidente
para Césaire, como marxista, que
o fascismo era uma forma política
de governo burguês nos momentos
em que a democracia ameaçava o
capitalismo; o colonialismo, em
contrapartida, era puro poder justificado por racismo para confiscar
recursos de povos que não estavam
dispostos a entregá-los. Suas formas
eram diferentes, mas suas condutas
eram idênticas” (PRASHAD, p. 120,
2019).
21. ” O tema das origens
do fascismo é excepcionalmente
amplo. Alguns autores vão buscar
precursores do movimento fascista
e da sua ideologia no Renascimento
(em Maquiavel!), outros na Idade
Média e ouros até na Antiguidade
(Karl Popper chega a incriminar
Platão!)” (KONDER, p. 59, 2009).
22. ” Ainda na França, a
autora via o trabalho que estava
escrevendo “como uma obra exaustiva sobre o anti-semitismo e sobre
o imperialismo e uma pesquisa
histórica sobre aquele fenômeno
que, então, chamava de ‘imperialismo racial’, isto é, sobre a forma
mais extrema de opressão das

minorias nacionais por parte das
nações dominantes de um Estado
soberano”. Naquele momento, bem
longe de ser um alvo, a URSS era,
sobretudo, um modelo. Vinha lhe
sendo atribuído o mérito, observa
Arendt no outono de 1942 (no
meio tempo, tinha desembarcado
nos EUA e dali seguia o desenvolvimento da operação Barbarossa
desencadeada por Hitler), de ter
“simplesmente liquidado o antissemitismo” no âmbito de uma
“solução justa e muito moderna da
questão nacional”.” (LOSURDO,
p.57, 2003)
23. É digno de nota que Hannah Arendt faz este processo de
poupar Lenin, só para, logo adiante,
em seu outro livro, ”Sobre a revolução”, acusá-lo de totalitarismo e
fundamentar ainda mais suas bases
anticomunistas, enxergando em
Marx agora, não só o germe do totalitarismo, mas também enxergando-o como o germe de tudo que há
de errado na modernidade, simultaneamente condenando também
Robespierre - que seria inclusive seu
antecessor -, os Jacobinos e, sobretudo, a Revolução Francesa e seu
legado como um todo. A operação
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é feita para, enfim, compará-la à
experiência da profunda liberdade
que foi a Revolução Americana,
que, embora tenha mantido a escravidão, seria, segundo a filósofa,
aquela que produziu a verdadeira
fundação da liberdade: ”Menos clamorosas talvez, mas certamente não
menos reais são as consequências
da contribuição americana para a
ignorância do mundo, sua omissão
em lembrar que foi uma revolução
que deu origem aos Estados Unidos
e que a república nasceu não por
“necessidade histórica” nem por
um desenvolvimento orgânico, e
sim por um ato deliberado: a fundação da liberdade.” (ARENDT, p.
276, 2011)
24. ” Em virtude da grande
força de atração desse movimento,
que, finalmente, toma uma direção
à frente, tenta-se preservar, mesmo
depois de sua completa transformação, a aparência de uma certa continuidade com a etapa anterior, a aparência de continuar lutando contra
o “totalitarismo”, termo agora usado
para se referir indiscriminadamente
tanto ao fascismo quanto ao comunismo. Prescindindo do fato de que
essa concepção não passa de uma

velharia [...] ela evidencia, na situação concreta em que nos encontramos, imediata e obrigatoriamente,
uma nova hipocrisia; pois, a fim de
combater eficazmente o comunismo
em termos políticos, a “democracia”
precisa se aproximar intimamente
dos resquícios do nazismo na Alemanha (Hjalmar Schacht, os Krupp,
os generais de Hitler), de Franco
etc. De modo que a ideologia “antitotalitária” assume inevitavelmente,
e de um modo cada vez mais nítido,
traços fascistas. A “cruzada” contra
o comunismo, contra o marxismo-leninismo, é uma velha herança da
democracia burguesa transmutada
reacionariamente.“ (LUKÁCS, pp.
664-665, 2020)
25. A maior parte da
Segunda Guerra Mundial foi lutada
na Frente Oriental, para além disso
o fardo do alto número de vidas
perdidas na URSS muito se deve
à diferença das guerras feitas. No
Ocidente, não havia um objetivo
explícito e expresso de dizimação
da raça, como era o caso do Oriente.
Essa diferença pode ser notada,
por exemplo, pela existência do
Generalplan Ost de Hitler, como
Losurdo descreve, em debate com

um historiador alemão que quer
afirmar a” igualdade das duas barbáries”: “Por que, então, fazer referência ’ao modo soviético de conceber a guerra’, senão com o intuito
ideológico de igualar a barbárie
nazista e a “barbárie” comunista?
Na realidade, a evidente diferença
entre uma e outra se revela com clareza no quadro esboçado pelo historiador alemão. Hitler visa à ’edificação de um Império Alemão no
leste, sobre os escombros da União
Soviética, mediante o extermínio
da classe dirigente bolchevique, a
dizimação das massas eslavas e a
eliminação sistemática dos judeus’;
já a ’verdadeira luta pela sobrevivência‘ imposta à União Soviética
obriga Stalin ’a buscar segurança
por meio da expansão do território
soviético para o oeste, e por meio de
uma espécie de inversão do ‘corredor sanitário’ [...]” (LOSURDO, pp.
150-151, 2017)
26 O iídiche é uma língua
baseada numa mistura do alemão,
com o hebraico e outras línguas
(Inclusive línguas eslavas), muito
associada ao povo judeu, sobretudo
aos judeus de origem ashkenazi.
27. ”Assim, fica claro que
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o elemento central do programa
nazista era a construção de um
Estado racial. Bem, quais eram
naquele momento os modelos possíveis de Estado racial? Mais ainda
do que a África do Sul, o pensamento corre, em primeiro lugar, ao
Sul dos EUA. Ademais, de forma
explícita já em 1937, Rosenberg
decerto se refere à África do Sul:
é bom que permaneça solidamente “em mãos nórdicas” e brancas (graças a oportunas “leis” que
distinguem, além dos “indianos”,
os “negros, mulatos e judeus”), e
que constitua um “bastião sólido”
contra o perigo representado pelo
“despertar negro”.“ (LOSURDO,
p.73,2003)
28 No que tange o debate
sobre a produção de Nolte sobre o
tema, não poderei destrinchar a crítica à sua obra, mas aqui se sugere
expressamente a leitura de “Guerra
e Revolução: o mundo um século
após outubro de 1917“, escrito
pelo filósofo e historiador italiano
Domenico Losurdo, sobretudo os
capítulos IV. e V., no qual o autor
faz um lúcido e sólido debate com
Nolte, além de uma crítica contundente ao que ele chama de ”o

último Nolte”, atacando a noção que
este traz de ”barbárie de ambos os
lados”, explicitando que a URSS e
a Alemanha Nazista estavam em
lados opostos de uma guerra colonial e a comparação é, acima de
tudo, descabida.
29. ”É certo que já nessa
época – no romantismo e em suas
ramificações – surgiu a idealização
do atraso alemão, que, para explicar
essa posição, foi obrigado a conceber a disputa de maneira radicalmente irracionalista e combater o
conceito de progresso como uma
concepção supostamente superficial, vulgar e errônea. Ninguém foi
nisso mais longe que Schopenhauer;
isso explica tanto a sua total falta de
influência antes de 1848, como sua
influência mundial após a derrota
dessa revolução.” (LUKÁCS, p. 58,
2020)
30. ”Desde Schopenhauer e
especialmente desde Nietzsche, o
pessimismo irracionalista destruiu
a convicção da existência objetiva do mundo exterior e de que o
conhecimento imparcial e profundo
do mundo possa apontar uma saída
para a problemática que produz o
desespero. O conhecimento do

mundo, assim, converteu-se cada
vez mais numa – sempre maior arbitrária – interpretação do mundo.
Essa tendência filosófica reforçou
naturalmente o comportamento
das camadas sociais que se caracterizava pela espera passiva de tudo
o que vem de cima, da “autoridade”,
pois também não se tratava para
elas, mesmo na vida real, da análise
concreta de relações concretas, mas
da interpretação de decisões, cuja
motivação devia permanecer ignorada.” (LUKÁCS, p. 79-80, 2020)
31.”Enquanto isso, em 20 de
fevereiro de 1920, o Partido Alemão dos Trabalhadores mudou seu
nome para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães
(Nationalsozialistische Deutsche
Arbeitpartei, chamado de NSDAP
ou de Partido Nazi/Nazista). Hitler
não gostou da adição do termo
“Socialista“, mas aquiesceu porque
o comitê executivo imaginou que
talvez ajudasse atrair trabalhadores
da esquerda.“ (MITCHAM JR., p.
69, 1996, tradução do autor)
32. ”É verdade que a demagogia fascista tinha muitas facetas;
ela procurava, enfatizando o seu
caráter “revolucionário”, apelar
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também para os possíveis instintos
legitimistas (pense-se no papel de
Hindenburg no período de transição, no jeito formalmente legal
com que foi tomado o poder etc.).“
(LUKÁCS, p. 79, 2020)
33. Em um texto de 1859
intitulado ”O Pó e o Reno”, Engels
faz a denúncia e a crítica do expansionismo de uma idealização de
uma ”Nação Alemã”: ”O ’grande
poder central Europeu’ é vislumbrado como uma espécie de renascimento do Sacro-Império Romano-Germânico da Nação Alemã e
parece querer, dentre outras coisas,
incorporar como estados vassalos
os uma vez Países Baixos austríacos
e a Holanda. A Terra Mãe Alemã se
estenderia então ao dobro da distância onde hoje se pode ouvir a
língua alemã [...] Não sonharíamos
em adentrar os aspectos políticos
destes devaneios patrióticos aqui.”
(ENGELS, p. 163, 2021)
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Resumo: O objetivo deste
artigo é explorar de forma concisa,
sem grandes pretensões, alguns dos
elementos sociais, políticos e econômicos que tornaram concretas as
possibilidades da ascensão nazista
na Alemanha em específico, o
nazifascismo em geral, levando em
conta, principalmente, alguns dos
elementos preteridos por uma tradição historiográfica (Sobretudo da
filósofa alemã Hannah Arendt), que
pouco levam em conta o seu projeto
econômico, suas ligações políticas,
sua origem colonial e irracionalista
e, sobretudo, seu conteúdo de classe.
O debate crítico é feito à luz de
autores como Domenico Losurdo,
Michael Parenti, Georg Lukács,
entre outros estudiosos qualificados
que trazem elementos de desmistificação sobre o tema.
Palavras-chave: Nazifascismo; Hitler; Colonialismo; Alemanha Nazista; Fascismo Colonial;
Totalitarismo.

Abstract: The objective of this

article is to explore in a brief and
concise manner, without great pretensions, some of the social, political and economical elements that
made concrete the possibilities of
the Nazi ascension in Germany in
specific, of nazi-fascism in general,
taking in account, mainly, some of
the elements forgotten by a certain
historiographic tradition (Above all,
by German philosopher Hannah
Arendt), that does little to understand it’s economic project, it’s political affiliations and, it’s colonial and
irracionalist origin and, above all,
it’s class content. The critical debate
is done in the light of authors such
as Domenico Losurdo, Michael
Parenti, Georg Lukács, among other
qualified scholars that bring demystifying elements about the topic.
Key words: Nazi-fascism;
Hitler; Colonialism; Nazi Germany;
Colonial Fascism; Totalitarianism.
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O caso alemão: a crise decorrente do Tratado de Versalhes, as
teorias racistas e a formação dos
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A

cultura abarca,
ampla e incomensuravelmente, as formas materiais
e abstratas, comportamentais e
representativas, técnicas e axiológicas, produzidas pela atividade
humana. Entendê-la, em talhe histórico-materialista, é situá-la em
termos que envolvam a realidade
sócio-histórica como critério de
verdade. Certamente a cultura,
como categoria de análise, não foi
alvo da preocupação dos primordiais teóricos do materialismo
histórico, contudo, Marx e Engels
não a desconsideraram, conquanto
ofereceram contribuições à reflexão do que seria, em essência, o ser
humano, e o resultado em que se
situa genericamente, faz da cultura
uma categoria que, apesar de ampla,
é certamente importante.
O que se buscará, nas linhas
que virão, é a construção de uma
análise que, calcada no pensamento
marxiano, traga em base teorética
uma compreensão da cultura como
geleia produzida pela humanidade,
algo que supere as correntes culturalistas, qual instrumento categórico

de análise da realidade, que enfatiza
o cultural em oposição ao social,
econômico ou histórico, como é
defendido por vertentes arraigadas
ao discurso relativista, típico de propaladores do pós-modernismo.
Não se ocupará nessas páginas em avaliar tais correntes, mas,
tão somente, tratar de forma imanente o modo como Marx compreendeu, ainda que denotativamente,
o tema (cultura), discorrido já em
seus textos mais juvenis, em que
sua preocupação humanista com a
essência humana fora ponderada.
Por pretender ater-se aos
preceitos considerados pertinentes à compreensão da cultura, tais
como: objetividade e subjetividade,
técnica, valores, linguagem e atividade prático-sensível, todas estas
como expressões representativas da
materialidade e da espiritualidade
necessariamente humanas, toma-se
tanto a estrutura como a superestrutura, amalgamadamente como
se apresentam, dada a complexidade
de complexos com que a realidade
se constitui, sempre historicamente,
na qualidade de geleia produzida
humanamente.
Por estrutura, entende-se aqui
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a parte da cultura material ou a produção social da vida e a totalidade
das relações de produção necessárias e que “correspondem a uma
determinada etapa de desenvolvimento” das “forças produtivas materiais”, trata-se, assim, como explicou Marx, de ser “a base real sobre
a qual se ergue uma superestrutura
jurídica, política, e à qual correspondem determinadas formas de
consciência social.” (MARX, 1982,
p. 530)
Cultura e essência humana
Sendo certo afirmar que cultura é todo o produto humano, seja
comportamental, objetivo-instrumental, linguístico, axiológico ou
artístico, a compreensão marxiana
traz à luz pontos fundamentais da
essência que perfaz o ser humano e
que são indispensáveis ao entendimento deste como entificação que,
ao plasmar cultura material ou espiritual – entendendo-se que uma e
outra estão intimamente associadas, possuindo ambas uma gênese
simbiótica, ou mesmo dialética – o
faz mediante o instituto, para ele
natural, da socialidade, com a qual
forma sua consciência por meio do

aprendizado sensível das linguagens
que dão significados ao mundo, e
de modo a compreendê-lo numa
relação altamente prática no processo de sua autoprodução pelo
trabalho, donde a liberdade viceja
de sua capacidade de uso universal
das disposições naturais. Cabe aprofundar tais elementos.
Partir-se-á de textos contidos
nos Manuscritos Econômicos e Filosóficos. Tome-se aqui um excerto
onde Marx, no caderno que trata da
Propriedade privada e Comunismo,
demonstrou o caráter naturalmente
social do ser humano, dizendo que
“a relação imediata, natural, necessária, do homem com o homem é a
relação do homem com a mulher.
Nesta relação genérica natural a
relação do homem com a natureza
é imediatamente a sua relação com
o homem, assim como a relação
com o homem é imediatamente a
sua relação com a natureza, a sua
própria determinação natural”. Em
tal junção, que se dá por vínculo
afetivo, o reconhecimento de semelhança é perceptível e circunscrito
“a um factum intuível, até que ponto
a essência humana veio a ser para o
homem natureza ou a natureza veio

constituído naturalmente e, ao
mesmo tempo, emanado culturalmente, sendo assim, ainda, um dado
natural construído pelo ser humano,
que não apenas se une a outro ser
humano por reconhecimento de
entificação naturalmente genérica, mas geram novos seres que,
em dada socialidade, apreendem o
modo de lidar com seus pares genéricos imediatamente progenitores
e além, num processo constante de
aprendizado que os dimensionam,
universalmente, como seres capazes de interagir com a totalidade
dos recursos naturais disponíveis
em cada tempo e lugar.
Marx em Trabalho Estranhado e Propriedade Privada,
caderno disposto também nos seus
Manuscritos Econômicos e Filosóficos, apresenta elementos importantes à constituição da essência
humana como próprios de sua
condição genérica. De modo que,
“o homem é um ser genérico, não
somente quando prática e teoricamente faz do gênero, tanto do seu
próprio quanto do restante das coisas, o seu objeto, mas também – e
A socialidade (e o modo isto é somente uma outra exprescomo ela se processa) é um fato são da mesma coisa – quando se
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a ser essência humana do homem.
A partir desta relação pode-se julgar, portanto, o completo nível de
formação do homem.” Do traço
qualitativamente específico de tal
“relação segue-se até que ponto o
ser humano veio a ser e se apreendeu como ser genérico, como ser
humano; a relação do homem com
a mulher é a relação mais natural
do ser humano com o ser humano”.
Em tal vínculo afetivo se apresenta
ainda “até que ponto o comportamento natural do ser humano se
tornou humano, ou até que ponto a
essência humana se tornou para ele
essência natural, até que ponto a sua
natureza humana tornou-se para ele
natureza.” No vinculo supracitado,
igualmente se apresenta “até que
ponto a carência do ser humano se
tornou carência humana para ele,
portanto, até que ponto o outro ser
humano como ser humano se tornou uma carência para ele, até que
ponto ele, em sua existência mais
individual, é ao mesmo tempo
coletividade”.(MARX, 2004, pp.
104-105)

relaciona consigo mesmo como
com o gênero vivo, presente,
quanto se relaciona consigo mesmo
como com um ser universal, e por
isso livre”. (MARX, 2004, pp. 83-84)
A vida genérica, seja no
homem ou também no animal,
incide fisicamente, isto porque
necessariamente “o homem (tal
qual o animal) vive da natureza
inorgânica”, ou seja, necessita da
exterioridade natural, ou das disposições físicas naturais que existem
fora do próprio corpo e “quanto
mais universal o homem é do que
o animal, tanto mais universal é o
domínio da natureza inorgânica da
qual vive”. A qualidade de ser universal, parte importante da composição essencial do ser humano,
reside no fato deste ser, em particular, se valer de tudo quanto haja na
natureza para dela extrair condição
para sua existência. “Assim como
plantas, animais, pedras, ar, luz etc.,
formam teoricamente uma parte
da consciência humana, em parte
como objetos da ciência natural,
em parte como objetos da arte – sua
natureza inorgânica, meios de vida
espirituais, que ele tem de preparar
prioritariamente para a fruição e

para a digestão –, formam também,
praticamente, uma parte da vida
humana e da atividade humana”.
Estes são dois elementos importantes no processo de realização
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material e espiritual do ser humano,
e a consciência que o ser humano
adquire na sua relação para com a
natureza é condição fundamental
de seu próprio desfrute. De modo

surge exatamente “na universalidade que faz da natureza inteira
o seu corpo inorgânico, tanto
na medida em que ela é 1) um
meio de vida imediato, quanto
na medida em que ela é o objeto/
matéria e o instrumento de sua
atividade vital”. Isto porque, a
natureza, em si, não se basta ao
ser humano, já que este aplica
à natureza, num processo que
reproduz de forma amplificada
o que lhe é naturalmente típico
de suas limitações corpóreas.
(MARX, 2004, p.84)
Assim, segundo Marx, o
corpo inorgânico do ser humano
é a natureza, já que “a natureza
enquanto ela mesma não é corpo
humano. O homem vive da natureza significa: a natureza é o seu
corpo, com o qual ele tem de
ficar num processo contínuo
para não morrer.” Deste modo,
a vida corpórea e “mental do
homem estar interconectada
com a natureza não tem outro
que espírito e matéria jungem-se no destes produtos da natureza, posprocesso de universalidade humana. sam eles aparecer na forma de ali- sentido senão que a natureza está
(MARX, 2004, p.84)
mento, aquecimento, vestuário, interconectada consigo mesma, pois
Marx esclareceu que “fisi- habitação etc”. De fato, a universa- o homem é uma parte da natureza”.
camente o homem vive somente lidade de que o homem se investe (MARX, 2004, p.84)
Também nos rascunhos do
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Capítulo I “Ad Feuerbach”, da inacabada Ideologia Alemã, escrita a quatro mãos por F. Engels e K. Marx,
nos idos de 1845 e 1846, mais especificamente contidos em “[2. Premissas da concepção materialista da
história]”, a teorética marxiana traz
aspectos importantes sobre a produção objetiva e subjetiva, material
e espiritual dos indivíduos sociais
donde se plasma a cultura. Neste
rascunho, Marx e Engels iniciam
por uma afirmação que aponta um
caminho metodológico quanto
à forma de proceder atinente ao
materialismo histórico, asseverando
que “as premissas com que” iniciam
“não são arbitrárias, não são dogmas, são premissas reais, e delas só
na imaginação se pode abstrair. São
os indivíduos reais, a sua ação e as
suas condições materiais de vida,
tanto as que encontraram como as
que produziram pela sua própria
ação”. Tais asserções são averiguáveis baseando-se na experiência
histórica do humano genérico, que
produziu, por meio de sua atividade
prático-sensível e numa relação
para com o próprio mundo objetivo,
sua própria objetividade enquanto
indivíduo social, com mediação

especificada também dada a condição natural do espaço geográfico
e do tempo em que atuou. (MARX,
1982, p. 8)
Por esta razão, ao pensamento
marxiano “a primeira premissa de
toda a história humana é, naturalmente, a existência de indivíduos
humanos vivos”. Trata-se do ato
pelo qual tais seres se diferenciam
dos demais animais e que não reside
no simples fato de pensarem, entretanto jaz ao iniciarem a produzir
seus próprios recursos para a manutenção e reprodução da vida. Deste
modo, “o primeiro fato a constatar
é, portanto, a organização física destes indivíduos e a relação que por
isso existe com o resto da natureza.”
É certo que não “podemos entrar
aqui, naturalmente, nem na constituição física dos próprios homens,
nem nas condições naturais que
os homens encontraram – as condições geológicas, oridrográficas,
climáticas e outras”. Cabalmente “a
historiografia tem de partir destas
bases naturais e da sua modificação
ao longo da história pela ação dos
homens.” Tais condições subordinam a organização original, ainda
que espontânea, dos indivíduos
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sociais, bem como suas diferenças
quanto as suas particulares constituições étnicas em diferentes realidades sociais e materiais (natureza e
suas disposições físicas), assim também o seu maior ou menor desenvolvimento posterior. (MARX,
1982, p. 8)
Certo é que se pode diferenciar “os homens dos animais pela
consciência, pela religião — por
tudo o que se quiser. Mas eles começam a distinguir-se dos animais
assim que começam a produzir os
seus meios de vida, passo este que é
condicionado pela sua organização
física”. Ao realizarem criativamente
“os seus meios de vida, os homens
produzem indiretamente a sua própria vida material” ou a cultura propriamente dita. (MARX, 1982, p. 8)
A forma como os indivíduos
concretizam “os seus meios de vida
depende, em primeiro lugar, da
natureza dos próprios meios de
vida encontrados e a reproduzir”.
Não se deve considerar certo modo
de produção da vida na sua simples
aparência “de reprodução da existência física dos indivíduos”. E eis
uma boa deixa para os elementos
importantes que constituem o que

aqui queremos entender por cultura
pelo olhar marxiano: “Trata-se já,
isso sim, de uma forma determinada da atividade destes indivíduos, de uma forma determinada
de exprimirem a sua vida, de um
determinado modo de vida dos
mesmos”. De sorte que “como exprimem a sua vida, assim os indivíduos
são. Aquilo que eles são coincide,
portanto, com a sua produção, com
o que produzem e também com o
como produzem. Aquilo que os
indivíduos são depende, portanto,
das condições materiais da sua produção”. (MARX, 1982, p. 9)
Segundo Marx e Engels, tal
produção apenas aparece com o
crescimento demográfico. “Ela
própria”, a produção, “pressupõe,
por seu turno, um intercâmbio
[Verkehr] dos indivíduos entre si. A
forma deste intercâmbio é, por sua
vez, condicionada pela produção”.
(MARX, 1982, p. 9)
Toda esta abordagem da relação do homem para com o homem
e deste para com a natureza, por
meio de sua necessária e natural
atividade prático-sensível, dá luz à
importância com a qual o trabalho
se manifesta qual essência humana.

A qualificação que possui os modos
de uso da natureza, apresenta-se
pelo ser humano não apenas como
recursos imediatamente consumidos, mas, pela criação de meios com
os quais se vale para melhor fruir
dela é, portanto, o estado consciente
de que o ser humano se vale projetivamente para sua autoprodução e
reprodução da vida. Por esta razão,
a consciência é mais um dos elementos necessários que compõem
a essência humana.
Em A essência da concepção
materialista da história. Ser social e
consciência social, também do capítulo 1 Ad Feuerbach, Marx e Engels
explicaram que “a produção das
ideias, representações, da consciência está, a princípio, diretamente
entrelaçada com a atividade material e o intercâmbio material dos
homens, linguagem da vida real. O
representar, o pensar, o intercâmbio espiritual dos homens aparecem
aqui ainda como refluxo direto do
seu comportamento material”. Isto
quer dizer que, no processo de interação dos indivíduos entre si, estes,
no oportuno processo de autoprodução dos meios de vida, também o
fazem desenvolvendo a linguagem.
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De modo que a linguagem se desenvolve pelos seres humanos como
consciência-prática, e é por meio
dela que se conectam os humanos
entre si e estes com toda a inorganicidade necessária da natureza, em
seu processo prático naturalmente
interveniente. (MARX, 1982, p. 13)
Segundo a vertente marxiana,
“o mesmo se aplica à produção
espiritual como ela se apresenta na
linguagem da política, das leis, da
moral, da religião, da metafísica,
etc., de um povo”. Toda a realidade
que abarca omnilateralmente os
indivíduos socialmente históricos,
compõe o que convém aqui se chamar de cultura. Naturalmente são os
seres humanos os “produtores das
suas representações, ideias, etc., mas
os homens reais, os homens que
realizam [die wirklichen, wirkenden
Menschen], tal como se encontram
condicionados por um determinado
desenvolvimento das suas forças
produtivas e do intercâmbio que a
estas corresponde até as suas formações mais avançadas ”. De sorte que,
“a consciência [das Bewusstsein],
nunca pode ser outra coisa senão o
ser consciente [das bewusste Sein],
e o ser dos homens é o seu processo

real de vida”. (MARX, 1982, p. 13)
Trata-se, portanto, da necessária aquisição da consciência para
aplicação prática da atividade sensível do ser humano. A interconexão
dialética entre consciência e prática
– resultando no mundo produzido
não espontaneamente pela própria
natureza, mas com o auxílio de
meios, recursos humanizados para
a superação das carências físicas de
primeira ordem e depois também
contemplativas – é que conduz os
indivíduos à sua liberdade, outro
elemento importante que compõe a
essência humana. Segundo a assertiva marxiana, “não é possível conseguir uma libertação real a não ser
no mundo real e com meios reais,
de que não se pode abolir [aufheben] a escravatura sem a máquina
a vapor e a mule-jenny, nem a servidão sem uma agricultura aperfeiçoada, de que de modo nenhum se
pode libertar os homens enquanto
estes não estiverem em condições
de adquirir comida e bebida, habitação e vestuário na qualidade e na
quantidade perfeitas”. Não é outra
coisa a “libertação” a não ser “um
ato histórico, não um ato de pensamento, e é efetuada por relações

históricas, pelo [nív]el da indústria,
do com[ércio], da [agri]cultura, do
inter[câmbio]…” para com outros
grupos humanos. Pulsam nestas
linhas os elementos constitutivos
que tratam especificamente da produção humana, algo que para esta
análise se apresenta em ponto alto
para o que se quer compreender
como cultura. (MARX, 1982, pp.
15-16)
Portanto, para entender a cultura como resultado da atividade
humana e que de pronto envolve a
linguagem, a consciência e a relação universal dos indivíduos sociais
com a natureza exterior ou o mundo
inorgânico – que se encontra fora
do ser humano – a categoria trabalho é indispensável. E desta relação
entre homem e natureza mediada
pelo trabalho, a cultura, toda ela,
seja material ou espiritual – até porque de fato são inseparáveis matéria
e espírito, mesmo como representação na realidade – também emerge
como particularidade.

cultura: a singularidade, a universalidade e a particularidade. Marx
em seus estudos dispostos nos
Grundrisse, ao analisar a categoria
trabalho expôs que esta é condição
essencial, universal, da existência
humana.
O trabalho é a realização de
sujeitos singulares e em específicas
condições particularmente históricas. De modo que “quando se fala
de produção, sempre se está falando
de produção em um determinado
estágio de desenvolvimento social –
da produção de indivíduos sociais”.
Bem como “a produção é sempre
um ramo particular da produção –
por exemplo agricultura, pecuária,
manufatura etc. – ou uma totalidade”. Marx buscou desenvolver “a
relação das determinações universais da produção, em um estágio
social dado, com formas particulares de produção” e concluiu que “a
produção também não é somente
produção particular”, opostamente,
é sempre um certo corpo social,
um sujeito social em atividade em
Cultura e particularidade
uma totalidade maior ou menor
Três elementos categóricos de ramos de produção. A univerextraídos da realidade são funda- salidade se apresenta, como se viu,
mentais para o entendimento da pelas condições sociais de produção
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mediante certa disposição específica
do espaço geográfico e o desenvolvimento das forças produtivas diante
de certas relações sociais de produção, donde o trabalho singular se
realiza como manifestação de um
específico desenvolvimento histórico-social, uma totalidade bem
concebida de trabalhos singulares
que são capazes de ser apreendidos
em suas circunscrições universais e
distinguidos em formas históricas
particulares. (MARX, 2011, p. 41)
A cultura, como produto da
atividade humana, evidentemente,
num processo que exige a socialidade e que nos é natural, deve ser
abarcada no que Marx chamou de
totalidade. Isto exige uma abordagem omnilateral do objeto, neste
caso a exterioridade cultural plasmada pelos indivíduos sociais.
O filósofo do materialismo
histórico ponderou, como relevante
empreitada das ciências, examinar
e delinear, de um modo historicamente concreto, seja um objeto ou
um fenômeno singular, estudado
em suas qualidades categoricamente estruturais e indicadoras
de seus traços essenciais e universais, do mesmo modo que, em suas

transmutações históricas particulares, nas vinculações e nexos causais a meio de seus componentes
elementares, em sua constituição e
no decorrer de todo o seu desenvolvimento. De modo que o método
lógico-histórico, em Marx, possibilita uma forma apropriada para
a abordagem da cultura como produto social evidentemente histórico.
Nos nossos tempos, em que
claramente se apresentam filosofias
subjetivistas, relativistas e irracionalistas, típicas deste contexto de
decadência cultural-ideológica da
burguesia como classe dominante,
apresenta-se a propositura teorética
marxiana como instrumento que
supera tais mistificações abstratas.
Ainda na Introdução, ao tratar da “[Produção, consumo, distribuição e troca (circulação)]”, Marx
mostrou que a produção gera os
objetos adequados às carências; a
distribuição os partilha conforme os
ordenamentos normativos sociais;
a transferência de tais objetos distribui mais uma vez de acordo com
a carência singular; e o consumo,
enfim, atende a fruição. De modo
que, na assertiva marxiana, a forma
da produção humana aparece como
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a pedra angular para a construção
analítica da realidade; o consumo,
ao contrário, é o ponto final; a distribuição e a troca o intermediário.
Isto quer dizer que a produção,
sendo esta sempre um fenômeno
cultural particular, é resultado da
relação do singular com a universalidade; a distribuição e a troca dos
produtos culturais também situam-se na particularidade, já que se dão
pelo modo como os indivíduos se
relacionam socialmente entre si e
o modo como se apropriam socialmente dos recursos disponíveis; o
consumo dos produtos culturais se
concretiza na singularidade, sendo,
portanto, todos esses elementos –
quais sejam: o singular o particular
e o universal – unificados em uma
totalidade que nada mais é que a
produção material da vida social.
Finalmente, a qualidade especificamente dialética da reciprocidade entre o universal, o singular e o
particular, expressa nos Grundrisse,
manifesta-se na exata medida em
que a produção constitui, parcialmente, consumo e este significa, um
tanto, produção, tendo em vista que
a produção exaure matéria-prima,
instrumentos e força de trabalho

humana, em suma, consome meios
de produção, e o consumo ainda
produz o próprio ser humano. Marx
concluiu que “Produção, distribuição, troca e consumo não são idênticos, mas são todos eles membros
de uma totalidade, diferenças dentro de uma unidade”. De modo que
cada um é o seu contrário. (MARX,
2011, p. 53)
A cultura manifesta-se na
totalidade que compõe o real histórico-material. É prevalecente o
instante da produção. Uma produção determinada, especificada pelas
categorias da universalidade, da
singularidade e da particularidade,
engendra um consumo, uma troca e
uma distribuição igualmente determinados, mesmo que a produção
ainda seja especificada pelos outros
momentos.
A preocupação de Marx, que
não era a de abordar especificamente a questão da cultura em si,
foi antes a de demarcar o seu objeto,
neste caso, a produção material,
algo que, decerto, não se pode descartar como elemento fundante da
produção cultural exclusivamente
humana. Marx reconheceu que era
preciso apontar as especificidades

que servem para a produção em
geral (universalidade), diferenciando-as das que correspondem a
certo período histórico (singularidade com particularidades). Caso
aja opostamente, arruína-se a historicidade da análise.
Cultura e Linguagem
São muitas as formas de linguagens pelas quais se manifesta
culturalmente o povo de um lugar.
Qualquer forma de expressão que
evidentemente comunique, e assim
permita a interconexão dos indivíduos entre si e destes com o mundo
ao seu redor, deve ser considerada
linguagem.
Para Marx, a “linguagem é o
produto de uma comunidade, do
mesmo modo que, de outra perspectiva, ela própria é a existência
da comunidade e a existência evidente dela mesma”. Não é possível
pensar a existência da linguagem
sem a existência da comunidade e
nem desta sem aquela, pois ambas
são parte do mesmo processo histórico-cultural. (MARX, 2011, p. 402)
A linguagem, como instrumentalidade evidentemente cultural, é subjetividade objetivada na
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relação dos indivíduos em sociedade e espelha a realidade histórica
em que é forjada. Bem como, o ser
humano “existe de maneira dupla,
seja subjetivamente, como ele próprio, seja objetivamente, nessas condições naturais inorgânicas de sua
existência.” Individualmente o ser
humano é um ser de subjetividade,
dotado de consciência e domínio de
certa linguagem, recurso com o qual
compreende ou interpreta e acessa
o mundo. Na medida em que exterioriza sua subjetividade por sua
atividade prático-sensível, torna
o mundo inorgânico objetividade
humana, bem como todo o produto
de seu trabalho também repleto de
significado. (MARX, 2011, p. 403)
Marx afirmou que “uma condição natural de produção para o
indivíduo” de um tempo e lugar “é
o seu pertencimento a uma sociedade originada natural e espontaneamente, a uma tribo etc. Tal pertencimento é, desde logo, por exemplo,
condição para sua linguagem etc.
A sua própria existência produtiva só existe sob esta condição.”
Ocorre que “sua existência subjetiva enquanto tal é condicionada
por isso, na mesma medida em que

é condicionada por seu comportamento em relação à terra como seu
laboratório”. (MARX, 2011, p. 403)
O ser humano necessita apropriar-se dos recursos existentes,
sejam eles diretamente dimanados
da natureza ou feitos na qualidade
de mediação instrumental dos mesmos. Mas, de modo mais essencial
ou num dado estágio do desenvolvimento das forças produtivas, “a
propriedade significa”, pois, “pertencer a uma tribo (comunidade)
(ter existência subjetiva-objetiva
dentro dela) e, por mediação do
comportamento dessa comunidade
em relação ao território, à terra
como seu corpo inorgânico, [significa também] comportamento do
indivíduo em relação ao território,
à condição originária exterior de
produção” – já que a “terra é, a um
só tempo, matéria-prima, instrumento e fruto – como pressupostos
pertencentes à sua individualidade;
como modos de existência da individualidade.” Reduz-se tal posse ao
procedimento correspondente às
condições da produção. (MARX,
2011, pp. 403-404)
De outro modo, a linguagem pode ser feita arte, o que se faz

necessário considerar que na formação da linguagem há uma combinação inter-relacionada, que transita
entre as normas estéticas vigentes
e a independência do sujeito (indivíduo-artista) em um primeiro
plano, e em segundo – algo que
não o desqualifica – a estrutura da
obra composta, que se articula dentro do processo de sua concepção
pelas influências externas, logo, da
sociedade, e que foge ao controle
racional do autor.
A exterioridade de um indivíduo, apresentada na forma de
linguagem, é composta pela práxis (ação concreta da qual não se
separa a subjetividade consciente),
compreendida também como ato
histórico dimanado pelo esforço
do desejo racional. Os indivíduos
concretos, em sua peculiaridade
social, denotam-se como agentes
configuradores e criadores de sua
vida existencial, carregada de subjetividade e significados. Essa sua
potencialidade de atualização criadora, quando possui pleno poder de
manifestar e produzir ativamente,
faz com que os artistas e intelectuais
transcendam o plano imediato do
cotidiano com as obras de arte, ao
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mesmo tempo em que o enriquece.
(HELLER, 2000)
Por esta razão é que se pode
dizer que as formas de consciência
“correspondem” ou relacionam-se a
um determinado estágio de desenvolvimento das forças produtivas e
das relações sociais de produção daí
decorrentes, o que não significa que
a concepção materialista da história
considera o “pôr” econômico como
o elemento, antes de tudo, determinante. Marx, nos Grundrisse, considerou “a relação desigual do desenvolvimento da produção material
com, por exemplo, o desenvolvimento artístico” e advertiu, “não
conceber de modo algum o conceito
de progresso na abstração habitual.
Com a arte moderna etc., essa desproporção interior” é própria das
relações prático-sociais. O filósofo
alemão entendeu que “essa concepção aparece como desenvolvimento
necessário”. (MARX, 2011, p.62)
Para ir mais fundo neste
ponto, que abarca diferentes instâncias do que tem-se aqui por cultura
e expor a questão da determinidade
e não do determinismo, não raramente mal compreendida pelos
críticos desavisados do pensamento

marxiano, Engels, em setembro de
1890, escreveu em carta a Joseph
Bloch: “Segundo a concepção materialista da história, o momento em
última instância determinante [in
letzter instanz bestimmende], na
história, é a produção e reprodução da vida real”. Engels justificou-se dizendo que nem ele nem
Marx jamais afirmaram mais do
que isso. E asseverou que “Se agora
alguém torce isso afirmando que
o momento econômico é o único
determinante, transforma aquela
proposição numa frase que não diz
nada, abstrata, absurda.” O autor
da epístola ainda afirmou que “a
situação econômica é a base, mas
os diversos momentos da superestrutura – formas políticas da luta
de classes e seus resultados: constituições estabelecidas pela classe
vitoriosa uma vez ganha a batalha,
etc., formas jurídicas, e mesmo os
reflexos de todas estas lutas reais
nos cérebros dos participantes, teorias políticas, jurídicas, filosóficas,
visões religiosas” desempenham
igualmente “a sua influência sobre
o curso das lutas históricas e determinam em muitos casos preponderantemente a forma delas”. Engels

ainda esclareceu a Bloch que o que
existe é “uma ação recíproca de
todos estes momentos”, que decerto
compõem o pluriverso da cultura,
“em que, finalmente, através de todo
o conjunto infinito de causalidades
(isto é, tão indemonstrável que nós
a podemos considerar como não-existente, a podemos negligenciar),
o movimento econômico vem ao de
cima como necessário.”2 (ENGELS,
1985, p. 547)
Para Marx, “na arte, é sabido
que determinadas épocas de florescimento não guardam nenhuma
relação com o desenvolvimento
geral da sociedade, nem portanto,
p. ex., os gregos comparados com
os modernos, ou mesmo Shakespeare”. Isto porque, ao alto nível
estético-artístico que fora desenvolvido pelos gregos, encontra-se uma
sociedade cindida profundamente
em classes tão desiguais e a escravidão como motor produtivo, um
estágio socioeconômico evidentemente aquém da qualidade de suas
representações. Não há, pois, um
determinismo econômico, senão
determinidade social, pois a consciência manifesta pela linguagem
artística, por extensão à obra de
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arte, apenas expressa especificidade
de tais relações, o que Marx tratou
por “desenvolvimento desigual”,
diferente da forma jurídica que
enquanto linguagem – e por isso
expressão da consciência – carrega
em si as marcas de um “desenvolvimento necessário”. (MARX, 2011,
p. 62)
Conclusão e Síntese
Em síntese, pode-se afirmar
que a essência que primeiro define
nossa condição humano-genérica é
a socialidade. Somos seres gregários
porque, por natureza, nosso tempo
de amadurecimento para se chegar
a autorrealização vital leva muitos
anos e depende, necessariamente,
do contato intenso com os outros
seres de nosso gênero.
Nestes anos em que se processa nossa maturação enquanto
indivíduos, a experiência com o
modo de vida real dos demais membros do grupo é fundamental. Ela
se processa primeiramente pelos
órgãos dos sentidos, este é o modo
como o mundo chega até nós, pela
audição, pela visão, pelo olfato, pelo
tato, pelo paladar. Como diz o brocardo latino: “Nihil est in intellectu,

quod prius non fuerit in sensu”
(nada existe no intelecto que antes
não tenha passado pelos sentidos).
Os sentidos são órgãos absolutamente individuais, de modo que a
construção de nossa sensibilidade
é exatamente o que nos faz também seres de individualidade, pois
sentimos o mundo de forma única.
Ninguém pode ser igualado pela
sensibilidade. Mas, nossos sentidos
são próprios de nossa condição
genérica, de tal modo que “o olho
se tornou olho humano, da mesma
forma como o seu objeto se tornou
um objeto social, humano, proveniente do homem para o homem.
Por isso, imediatamente em sua práxis, os sentidos se tornaram teoréticos”. Arrolam-se “com as coisas por
querer a coisa, mas a coisa mesma
é um comportamento humano
objetivo consigo própria e com o
homem, e vice-versa. Eu só posso,
em termos práticos, relacionar-me
humanamente com a coisa se a coisa
se relaciona humanamente com o
homem”. A necessidade “ou a fruição perderam, assim, a sua natureza
egoísta e a natureza a sua mera utilidade, na medida em que a utilidade se tornou utilidade humana”.

(MARX, 2004, p. 109)
É por meio desta relação prático-sensível com o mundo societal que vamos acessando nossa
interioridade e exterioridade, isto
se dá pela aquisição da linguagem.
As linguagens são múltiplas ao ser
humano, pode ser a gestual a princípio, a falada, a sonora, de modo
amplo desde a codificação dos
ruídos até a mais refinada música,
a escrita, suas formas mais elevadas, como a poesia, a literatura de
contemplação, o teatro, a dança e
mesmo a ciência de modo geral. A
linguagem é a consciência-prática
ensinada pelos indivíduos nesta
relação societal de amadurecimento.
A consciência – o fator que
muitos dizem nos distinguir dos
demais seres na natureza – surge
deste processo prático-sensível do
contato com os demais elementos
da socialidade por meio da linguagem, e da experiência com o mundo
material e objetivo à sua volta, situada no tempo histórico e no espaço
conformado em qualquer parte do
globo terrestre. A consciência, refletida linguisticamente, será sempre a
expressão da experiência humana
na materialidade da história. Assim,
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o processo de subjetivação da realidade não é outra coisa senão parte
da experiência histórica de um
indivíduo, desfrutada na relação
com seu grupo social. “Da mesma
maneira, os sentidos e o espírito do
outro homem se tornaram a minha
própria apropriação. Além destes
órgãos imediatos formam-se, por
isso, órgãos sociais, na forma da
sociedade, logo, por exemplo, a atividade em imediata sociedade com
outros etc., tornou-se um órgão
da minha externação de vida e
um modo da apropriação da vida
humana”.(MARX, 2011, p.109)
Após amadurecerem nesta
relação, ao mesmo tempo objetiva
e repleta de subjetivação, os indivíduos adquirem um certo domínio
sobre seu modo de autorrealização
humano-societal e passam a interagir de maneira independente,
mas sempre em relação aos demais
seres da socialidade, mediando
suas necessidades corpóreas, ou
seja, suas carências naturais e vitais
(comer, beber, proteger-se etc.) com
a disposição natural que o mundo
objetivo exterior dispõe à sua volta.
Este processo se dá por meio do
trabalho.

O trabalho é a capacidade
humana de se autoproduzir manipulando a natureza e adequando-a
mediante suas demandas individuais e sociais. O ser humano, por
meio do trabalho, torna-se um ser
de indeterminidade, pois a natureza
não o encerra completamente numa
dada condição, diferentemente dos
demais seres na natureza, a humanidade, por meio do trabalho, transforma e adéqua a natureza de modo
inclusive a romper com os limites
que naturalmente se impõem. Por
essa indeterminidade fomos capazes de sobreviver não apenas ao
gelo, mas também aos trópicos e
desertos, desenvolvemos diferentes
culturas, além de capacitarmo-nos a
voar e a desbravar o grosso mar ou
ir ao fundo das águas, e mesmo ao
espaço aberto e pisar no solo lunar.
Descobrimos com as criativas formas de executar a essência do trabalho, sermos, para além de seres
de carência e necessidade, repletos
de vontade. Sempre que nos livramos das amarras da natureza e além
disso criamos o supérfluo por nossa
individual vontade, atingimos a
liberdade, algo apenas particular à
humanidade, sendo os demais seres

da natureza submetidos à determinação que impõe a eles suas específicas formas de se relacionar com
o meio ambiente limitado.
As relações sociais de produção da vida, postas em diferentes
tempos e lugares ao longo da história, são os verdadeiros laços submetidos pelas regras de convivência, onde também as vontades dos
indivíduos se manifestam, as quais
inaugurou, pela forma de manifestação linguística e ao mesmo
tempo moral e ética da consciência
humana, o Direito como particularidade histórica.
É preciso dizer que, em todos
os tempos e lugares do planeta, os
seres humanos desenvolveram as
mesmas capacidades de interagir com a natureza, e aperfeiçoaram humanamente seus sentidos.
Deste modo, “o olho humano frui
de forma diversa da que o olho
rude, não humano frui; o ouvido
humano frui diferentemente da do
ouvido rude etc.” Isto quer dizer
que, todos, essencialmente, desenvolvem a socialidade, aperfeiçoam
ou adéquam seus sentidos à realidade material disponível e com isso
adquirem o domínio da linguagem,
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com a qual acessarão o mundo
objetiva e subjetivamente e o afetarão pelo trabalho. Somos, pois,
seres de universalidade genérica.
Em qualquer parte do planeta paira
uma única raça, a do humano-genérico. Somos, assim, essencialmente
e culturalmente únicos na natureza.
(MARX, 2011, p.109)
Considera-se, por fim, a cultura como produção social, mas que
emerge nas ações dos indivíduos
sociais, de sorte que a singularidade é própria do indivíduo social
que exterioriza por meio de sua
atividade prático-sensível a objetividade repleta de subjetividade e
representatividade, por isso também significativa ou mesmo simbólica; tal realização se dá como
relação específica entre o sujeito
singular e a universalidade posta
nas relações sociais de produção já
existentes e diante de certa condição espacial-geográfica ou natural;
a cultura como síntese entre dois
elementos fundamentais da realidade, o singular e o universal, é
plasmada pela atividade humana
como particularidade.
Todos estes elementos,
importantes à compreensão da

cultura como produto humano,
estão dispostos em intrincada
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P

odemos considerar Georg Lukács
como um dos
grandes pensadores do século
XX. Estudar o filósofo húngaro é
um exercício interno de embate
contra problemáticas nocivas
impostas pelo sistema econômico
que vivemos. Até mesmo Losurdo
em seu ácido Marxismo Ocidental
atribui uma exceção presente nas
concepções do filósofo húngaro
digna de destaque, dentro daquilo
que entende enquanto tendência
ocidentalizante (LOSURDO, 2018,
p.118). Compreendendo o peso
deste intelectual, o Instituto Lukács,
no ano de 2020, disponibilizou um
trabalho desejado a muito tempo
pelos estudantes brasileiros das
ciências humanas: a tradução da
obra A Destruição da Razão para a
língua portuguesa.
Lukács confecciona A Destruição da Razão na década em
que Adolf Hitler torna-se chanceler do Reich, entretanto, devido à
conjuntura política, a conclusão
e publicação precisou ser adiada,
efetuando-se somente em 1954.
Logo após a publicação desta obra,

a rejeição já era vista com clareza,
rejeição esta ditada pela parcela
intelectual que compreendia tal
produção enquanto uma “encomenda stalinista” , uma vez que uns
dos eixos fundamentais da obra critica vivamente a filosofia idealista.
Entendemos que marginalizar esta
obra a partir deste modelo crítico
é uma simplificação limitadora.
Em sua autobiografia em diálogo
Pensamento Vivido, o filósofo destaca que sua Destruição da Razão
traz um diálogo diferente: “põe no
centro da reflexão uma oposição
totalmente diversa, isto é, a luta
entre filosofia racional e irracional” (LUKÁCS, 1999, p.103), diferentemente da linha seguida pelos
stalinistas1. Estudando a produção
bibliográfica de Lukács, é possível
perceber que seu padrão analítico
já é tido como diferenciado desde
a publicação de O Jovem Hegel,
obra que traz novas questões frente
à produção intelectual do filósofo,
posicionando-a enquanto relevante
para a formação do materialismo
histórico marxiano (LUKÁCS,
2018, p.14).
Sendo assim, de forma objetiva, no que consiste a construção
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crítica da obra recém traduzida?
Lukács entende que há uma tendência deveras problemática na intelectualidade alemã do século XIX.
Tendência que, paulatinamente,
exprime-se enquanto reacionária a
partir de um ponto: a marginalização do pensamento racional. Mas
quais são os eixos base para o desenvolvimento desta problemática? Ele
posiciona que, fundamentalmente,
o caminho seguido pela Alemanha
após 1848, nos permite compreender, a partir de eixos diferentes, que
há uma justificação da exploração
de classe. Dentro deste ponto, o que
se exprime é a análise daquilo que
há de frutífero na contextualização
histórica alemã para direcionar o
irracionalismo expresso no campo
filosófico, sociológico e político,
irracionalismo este que, segundo a
tese lukacsiana, foi o instrumento
responsável pelo avanço hitlerista
na primeira metade do século XX.
Aqui é interessante destacar
um ponto: esta crítica não é focalizada simplesmente no eixo filosófico e histórico; não é simplesmente
entender a história enquanto algo
que afeta a produção filosófica e
visse versa. O veículo analítico de

Lukács é a crítica imanente, parâmetro que busca analisar determinado fenômeno não somente por
vias descritivas, mas sim compreendendo que sempre há uma intenção
por trás de um escrito, que toda ideologia é rica de intenções. Toda discussão filosófica, até mesmo a mais
abstrata e subjetiva, tem uma base
intencional concreta que é produto
de suas contradições classicistas.
Sendo assim, em uma linguagem
direta, como este mesmo posiciona
consistentemente ao longo do
texto: “não existe visão de mundo
inocente”.
Nosso objetivo será o de desmascarar todos aqueles trabalhos
teóricos que prepararam o terreno
para a “visão de mundo nacional-socialista”, mesmo que eles estejam
– aparentemente – muito distantes
do hitlerismo ou que – subjetivamente – estejam distantes de tais
intenções. (...) a tomada de posição
a favor ou contra a razão é decisiva
quanto à essência de uma filosofia
enquanto filosofia, no seu papel
junto ao desenvolvimento social
(p. 10-11).
Toda sua análise parte da
problemática central do marxismo,

onde entende-se que a categoria
fundamental do ser social é que ele
é histórico, sendo este fator histórico formado justamente a partir
da transformação das categorias.
De forma alguma pode existir
uma coisa que não tenha qualidades categoriais (LUKÁCS, 1999,
p.145), e assim que entendemos
estas enquanto formas de ser. É por
este motivo que a história é o instrumento mais valioso para a análise
crítica.
Para que o pensador húngaro
concretize sua tese é necessário o
estudo profundo da caminhada
filosófica e sociológica da Alemanha
do século XIX. Esta caminhada desconstrói de forma viva filosofias que
foram e são elogiadas até os dias de
hoje. Não consiste em uma crítica
anacrônica e simplista, mas sim, o
estudo de como certas concepções
a respeito da “vida” e dos “seres
humanos” (temas impactantes) tiveram importância para a construção
de toda uma intelectualidade que se
modela enquanto reacionária. Neste
caso cabe destacar dois pensadores
postos em cheque pela posição lukacsiana: Schopenhauer e Nietzsche,
figuras muito conhecidas e citadas
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por boa parte do ciclo acadêmico.
Até hoje uma parcela da intelectualidade brasileira “se arrepia”
quando A Destruição da Razão é
mencionada (RAGO, 2013, p. 107)
justamente por este fator. Muitos
sentem-se desconfortáveis com a
construção crítica à Schopenhauer
e Nietzsche, pensadores que muitas
vezes são lidos e trabalhados como
“flutuantes” à suas materialidades.
E é justamente aqui que se encontra
o eixo crítico da obra recém traduzida. Contrário a este posicionamento, Lukács, com todas as palavras, afirma que o atraso econômico
presente no século XIX alemão foi
fundamental para a construção de
uma intelectualidade que buscou
solucionar seus problemas práticos
em formulações irracionais. Podemos citar como exemplo ilustrativo
a falsificação da história alemã, falsificação que idealiza e “germaniza”
os
aspectos mais retardatários
do desenvolvimento da Alemanha,
(...) uma historiografia que celebra
precisamente o caráter retardatário
do desenvolvimento alemão como
um traço especialmente glorioso
(...) correspondente à “essência

alemã”, que critica e nega como
um caráter não alemão, avesso ao
“espírito nacional” alemão, todos os
princípios e resultados do desenvolvimento revolucionário democrático-burguês do Ocidente. E as iniciativas voltadas para uma inflexão
progressista na história alemã, (...)
ou foram totalmente mantidas em
silêncio, ou falsificadas de tal modo
que se apresentavam ao leitor como
eventos assustadores (LUKÁCS,
2020, p.55).
Este ponto é trabalhado em
Jünger quando este converte o
entendimento histórico a partir dos
“vencedores”, daqueles que a posteriori elaboram uma teoria mitológica dos acontecimentos. É uma
concepção radicalmente anti-histórica! Uma concepção que aniquila a
história e mais: justifica o domínio e
a passividade. Spengler, Heidegger
e Klages também fazem parte deste
processo.
O trabalho analítico de
Lukács refere-se a estas questões
enquanto fenômenos que são
expressos na filosofia dos pensadores destacados em sua obra. A
valorização da intuição, presente
na filosofia Schopenhaueriana é o

exemplo perfeito: pouco a pouco
estes pensadores abandonam a
razão. O autor de O mundo como
vontade e representação propõe um
pessimismo que estigmatiza como
algo moralizante e “espiritualmente
infame” não somente o otimismo
(LUKÁCS, 2020, p. 189) mas qualquer expressão popular que busque
a partir de medidas sociais transformar a sociedade.
Schelling é outra figura
que tem espaço aqui: faz parte da
construção da rígida oposição entre
entendimento e razão a partir de
um ponto específico perante a intuição: caracterizando-a enquanto
algo que não pressupõe uma compreensão conceitual. O que isso traz
no campo prático? Para Schelling,
o isolamento da filosofia por todos
os lados do saber comum, “de
modo que este não possa chegar
a ela por nenhum caminho ou trilha” (LUKÁCS, 2020, p.128). Certo,
aqui parecemos caminhar para um
entendimento aristocrático do
conhecimento, uma posição antiga
que agora é repaginada. Uma vez
que esta questão é colocada prepara-se a base para uma exaltação
da intuição que tem consequências
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devastadoras.
Após a contextualização histórica estas questões tornam-se
relevantes de formas diferentes. O
que antes eram formas abstratas de
compreender a vida e as relações
sociais, agora revelam-se muito
claras: trata-se de um projeto intelectual que justifica o domínio burguês! Sendo assim, para o filósofo
húngaro, a base filosófica da burguesia reacionária.
O que pensar sobre uma
filosofia que apresenta o egoísmo
enquanto algo que não deve ser
trabalhado do ponto de vista social
e moral? (LUKÁCS, 2020, p.186). É
possível perceber que a distorção de
certas estruturas comportamentais,
éticas e morais, dentro da posição
lukacsiana, tem como consequência
uma caminhada rumo a aquilo que
é trágico e desesperador do ponto
de vista humanista. Ao passo que
Lukács avança à Nietzsche, o eixo
desloca-se em questões ainda mais
decadentes. Friedrich critica a
política bismarckiana, só que pela
direita, entendendo o chanceler de
ferro enquanto um “reacionário
imperialista insuficientemente decidido”, sendo até mesmo utilizado

por Alfred Baeumler – ideólogo oficial do nazismo – como exemplo de
“superação”, visando algo mais concreto, menos “ilusório” (LUKÁCS,
2020, p.297). Sabemos o fim dessa
história.
É claro que o filósofo alemão
não é nazista, este morreu no ano de
1900 (Hitler tinha apenas onze anos
de idade). Entretanto, seria mera
alucinação do filósofo húngaro
compreender que o entendimento
de mundo Nietzschiano havia sido
importante para a formação ideológica nazifascista? Veja, a resposta
vem dos próprios ideólogos nazistas, e Lukács a destaca:
Num pronunciamento oficial
em que separa claramente a “visão
de mundo nacional socialista” das
tentativas de adesão por parte de
simpatizantes, Rosenberg declara
que o nacional socialismo só reconhece como precursores espirituais e autoridades clássicas as personalidades de Wagner, Nietzsche,
Lagarde e Chamberlain (LUKÁCS,
2020, p.502).
As inspirações da tragédia
nazista são das mais variadas: filósofos, teólogos, autores e até mesmo
musicistas como Wagner, muito

famoso na Alemanha da segunda
metade do século XIX que não se
contenta em produzir óperas para
o público, mas também confecciona
ensaios escritos que esboçam um
entendimento político-artístico que
transcende a arte em si, transbordando-se em uma política reacionária. Para o autor da obra recém
traduzida, ignorar estas questões é
um erro trágico.
A Destruição da Razão deve
ser estudada com seriedade, ainda
mais nos tempos em que vivemos
no Brasil. Analisar as relações entre
a caminhada filosófica e a contextualização histórica de certo período, pela crítica imanente, é uma
ferramenta que nos proporciona
romper com o grau manipulador
de discursos sentimentalmente abstratos e irracionais, usados e abusados, como sabemos bem – enquanto
brasileiros – em brechas ideológicas
que surgem devido a crises econômicas e sociais. Em tempos em que
um golpe de Estado é mascarado
enquanto “reinvindicação popular”,
a leitura da obra lukacsiana é mais
do que necessária.
Devemos constantemente nos
mantermos alertas em defesa da
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razão, esta é a ferramenta que temos
em mãos para a luta em oposição
a discursos que, enquanto superficialmente mostram-se benéficos à
população, em conteúdo revelam
racismo, homofobia, transfobia,
machismo, entre outros horrores.
A crítica imanente revela a nós tendências que, em uma primeira leitura, podem passar despercebidas.
Este é o valor atual de A Destruição
da Razão.
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Lukács foi um crítico da filosofia e
do método stalinista. Na obra confeccionada por Holz, Kofler e Abendroth – Conversando com Lukács
– essa questão é bem explicada na
página 167, quando o filósofo destaca a subversão de Stalin perante

o princípio fundamental do marxismo. Este princípio é explicitado
como a formulação das leis mais
gerais do processo que conduz ao
socialismo, sendo a partir disso,
elaborada uma série de estratégias
e táticas que mudam conforme as
circunstâncias materiais da luta
política vivida. Segundo o filósofo,
Stalin se apega demasiadamente à
questão tática momentânea, abandonando desta forma o que é fundamental do marxismo.
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O REVÉS DO DESENVOLVIMENTISMO:
O IMPACTO DAS POLÍTICAS ECONÔMICAS DO REGIME MILITAR (1964 – 1985)
NO COTIDIANO DOS TRABALHADORES
GUSTAVO MAFRA JERÔNIMO
A chuva que irriga os centros do poder
imperialista afoga os vastos subúrbios do sistema. Do mesmo modo, e simetricamente,
o bem-estar de nossas classes dominantes –
dominantes para dentro, dominadas de fora – é
a maldição de nossas multidões [...].
Eduardo Galeano.

RESUMO
As políticas econômicas
implementadas na ditadura militar no Brasil (1964-1985) possuem
características próprias e atendem a
setores específicos da classe dominante. No presente trabalho, será
apresentada uma análise panorâmica de como se estruturam e transitam esses interesses ao comando
dirigente da política nacional, a
saber, aos militares e tecnocratas.
Para esmiuçar essa relação entre
setores de classes e as instituições
formuladoras de políticas econômicas, é lançado mão do estudo
e categorização do regime militar
vigente no Brasil entre 1964 a 1985
como bonapartista. Além disso,

mostrar-se-ão os efeitos dessas políticas econômicas na concentração
de renda nacional, no aumento
das desigualdades, e na precarização das condições de trabalho e
vida dos trabalhadores. Também
haverá oportunidade de consultar
documentos dispostos no Arquivo
Nacional, para avaliar a militarização do ambiente de trabalho, a
vigilância e a repressão a qualquer
movimento de organização e reivindicação dos trabalhadores.
Palavras-chave: Política Econômica, regime militar, bonapartismo, trabalho, repressão.
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ABSTRACT
The economic policies implemented during the military dictatorship in Brazil (1964-1985) have
their own characteristics and serve
specific sectors of the ruling class.
This article will present a panoramic analysis of how these interests are structured and conveyed
to the commanders of national
politics, namely the military and
technocrats. In order to examine
the relation between class sectors
and the institutions that formulate
economic policies, it will be used
the study and categorization of the
military regime in Brazil between
1964 and 1985 as Bonapartist. In
addition, this paper will show the

effects of these economic policies
in the concentration of national
income, in the increase of inequalities, and in the precariousness of
the working and living conditions
of the workers. There will also be
the opportunity to consult documents available in the National
Archive, to assess the militarization in the work environment, the
surveillance and repression of any
organizational and claims worker’s
movement.
Keywords: Economic Policy,
military regime, Bonapartism,
work, repression.

P

ara um estudo
crítico das políticas econômicas
implementadas
durante o regime
militar no Brasil (1964 – 1985) se
analisará alguns indicadores econômicos do período; a aglutinação
e o trânsito entre grupos representantes do capital privado, formuladores dessas políticas econômicas,
e o Estado brasileiro; e as consequências materiais dessas políticas ao
cotidiano da classe trabalhadora e
seus intelectuais.
O desenvolvimentismo
foi a estratégia política de desenvolvimento adotada também pelo
regime militar para avançar no
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processo de industrialização, substituindo a demanda nacional por
importações, e superar o subdesenvolvimento. Essa estratégia teve
seu auge na experiência de planejamento do II PND (1975 – 1979),
em que havia uma interlocução dos
investimentos públicos e privados,
a meta da superação de todas as
etapas em atraso da industrialização, e a constituição de um projeto
nacional. Essa estratégia se fundamenta em aumentar os investimentos, incluindo, sobretudo, pela
integração no sistema capitalista
mundial, os investimentos externos, e no aumento da produtividade
marginal do capital 1 -- seja pelo
inovação tecnológica, automação,

administração, logística, ou intensidade e carga do trabalho humano.
Com efeito, essa estratégia
desenvolvimentista que guiou as
políticas econômicas do regime
militar, com exceção de curtos
períodos em que o ministério da
Fazenda foi conduzido por economistas de perfil ortodoxo, pôde
levar o Brasil no máximo a um
patamar do que se chama um subdesenvolvimento industrializado.
Apesar de alguns indicadores
positivos terem sido alcançados e
impressionado muitos empresários
e economistas como PIBs, formação bruta de capital fixo, aumento
de exportações, outros indicadores
são responsáveis por dar uma visão
mais realista e nos jogam na poeira
das ruas: os salários reduzidos sem
reposição de inflação e produtividade, a inflação galopante, o poder
de compra reduzido em cerca de
metade em uma década de regime,
desnutrição infantil, recordes de
acidentes de trabalho.
Nesse trabalho, se demonstrará que, sob essas políticas econômicas, à medida que capital se
expande e se acumula, a classe trabalhadora fica privada de direitos. A

dignidade humana, a participação e
a justiça social não são contabilizadas nos índices oficiais de avaliação
da econômica. É essa realidade de
exploração e perda de direitos, sob
a ótica dos trabalhadores, que esse
trabalho busca mostrar. Além disso,
se evidenciará como as frações de
classe burguesa se movimentam
em grupos de interesse no interior
do Estado com o intuito de formular ou influenciar na formulação
das políticas econômicas. Desse
modo, é que se exerce a exploração
e o domínio de uma classe sobre a
outra.
Partindo do conceito de
regime político para explicar as
formas de dominação vigente neste
período do curso histórico nacional, se estudará o tipo de regime
político que se configura no período mencionado, a saber, o regime
de tipo bonapartista, a partir das
elaborações conceituais dos intérpretes do Brasil (Carlos Estevam
Martins, Octavio Ianni, Florestan
Fernandes, René Dreifuss) que
seguem a tradição marxista.
O regime bonapartista é
uma forma de dominação política
que se pautará na configuração e
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concertação das instituições, de
modo que o elemento da coerção
assuma um papel de destaque na
vida social e política. O elemento
coercitivo evidencia a tensão do
conflito classista e os desafios que
um setor da burguesia enfrenta
para, diante da ascensão do movimento sindicalista do pós 1964,
impor seus projetos e programas
econômicos, respeitando a clássica formulação teórica de Marx
e Engels n’ A Ideologia Alemã de
apresentar seus interesses particulares como os interesses gerais da
nação.
Nesse sentido, alguns elementos apresentados mostrarão
pontos como a formação de uma
elite governamental militar e tecnoburocrática, por onde circularão
intelectuais orgânicos, industriais,
técnicos advindos de setores específicos da burguesia, principalmente,
do grande capital, que terão seus
interesses predominantemente
atendidos pelas políticas econômicas implementadas no regime militar. Outrossim, ficará evidenciado
como a instauração desses interesses que transitam e se implementam
através desse regime bonapartista

contarão com mecanismo coercitivo
do regime bonapartista para reprimir a organização e o movimento
reivindicatório dos trabalhadores.
Tal aventura contará com a
investigação crítico-bibliográfica,
por meio da consulta a livros, artigos, e jornais. As obras fundamentais para a reflexão aqui desenvolvida são, principalmente, de Felipe
Demier, Octavio Ianni e Florestan
Fernandes. Também se recorrerá às
fontes primárias do acervo do IIEP
(Intercâmbio, Investigação, Estudos
e Pesquisa), no caso da consulta de
documentos que registram a repressão aos trabalhadores da Volkswagen, e ao Arquivo Nacional do Rio
de Janeiro e de Brasília, no caso da
consulta dos documentos que registram a repressão aos trabalhadores
da Petrobras.

preciso avaliar as tensões, distensões, rupturas, conflitos e a forma
do fenômeno histórico em que elas
ocorrem. Nesse sentido, o presente
trabalho considera caro analisar o
processo histórico, político e econômico proposto de maneira panorâmica, de 1964 a 1985, de acordo
com a noção de regime político,
isto é, de que forma a dominação
de uma classe ou setores de classe
se realizam sobre a outra, por meio,
da articulação e concertação das
instituições estatais. É no âmbito
do regime político que são postas
em prática as políticas econômicas, favorecendo alguns setores em
detrimento de outros.
Remontando às origens,
pode-se dizer que esse modo de
análise foi forjado no bojo da luta
dos trabalhadores em 1848 quando
tentaram de maneira prática, diante
1 O Regime militar e o cir- de situações concretas, distinguir
cuito dos interesses econômicos
as diversas formas de dominação
política que a burguesia poderia
Tratar o tema de políticas lograr a partir do Estado capitaeconômicas de forma crítica exige lista. Autores notáveis como Marx,
um arcabouço teórico que per- Engels, Trotsky e Gramsci esmeramita enxergar em perspectiva o ram o conceito de regime político
problema, os atores envolvidos, e à medida que tentavam diferenciar
o contexto histórico. Além disso, é regimes como democracia burguesa
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(representativa, liberal), monarquia parlamentar, ditaduras militares, ditaduras fascistas, ditaduras
bonapartistas, etc.
Seria necessário esclarecer
brevemente a distinção entre os
níveis e categorias distintas que,
atualmente, no debate político, são
mencionadas de maneira confusa
ou tomadas abertamente como
sinônimos, a saber, as categorias:
Estado, regime e governo. Dentro da perspectiva dos autores que
debatem esses temas, podemos ter
em conta o Estado como o conjunto
total de instituições, cujo domínio
pertence a uma classe. Essas instituições assumem um funcionamento,
uma configuração e uma concertação que opera a favor da dominação de classe ou de frações de classe,
caracterizando-o como democrático, ditatorial, monárquico, etc. A
isto denominamos regime. E ainda
num outro nível estaria a categoria
do governo que significa homens
ou aliança, coligação de homens
de carne e osso que estão na ponta
de comando do exercício político.
Além disso, é preciso observar que,
como os fenômenos histórico-sociais possuem natureza complexa,

um regime nunca terá uma natureza pura, mas sempre apresentará
uma predominância de elementos.
Por exemplo, algumas democracias-burguesas podem apresentar
uma condução política maior por
parte do Poder Executivo e exercer
limitações às atividades sindicais, o
que poderia caracterizar não necessariamente uma ditadura, mas uma
democracia-burguesa com configurações e elementos reacionários.
Essa distinção entre as categorias: Estado, regime, governo teve
espaço na produção acadêmica dos
anos 1960, 1970, 1980, tanto nos
âmbitos dos teóricos mais combativos, como no dos teóricos mais
conservadores. Posteriormente a
isso, sejam os conservadores, convencidos do fim da história, sejam
os progressistas, entusiasmados
com as reinvindicações dos setores
subalternos pela via parlamentar,
acabaram ambos por naturalizar a
democracia-burguesa como a única
e última forma de organização política da espécie humana.
Com efeito, para discutir
as formas de dominação política
de classes que ocorre no âmbito
do Estado é preciso partir para as

distinções de cada tipo de regime.
Para isso, no presente texto, busca-se ter como horizonte a noção
gramsciana que a depender do
regime há determinado equilíbrio
entre os elementos de consenso e
coerção. Numa democracia-liberal,
embora amparada pela coerção, o
predomínio é do elemento de consenso e todo uso de coerção buscará
ser legitimado pelo consenso geral.
No caso das ditaduras, fascistas ou
bonapartistas há o predomínio do
elemento coercitivo. Para o autor
em questão, na sua formulação de
ciência política a classe ou fração
de classe dominante precisaria,
para dominar pela concertação do
regime, conquistar a hegemonia,
isto é, ser capaz, além de ser dominante, de dirigir esta sociedade
segundo seus interesses. Nos casos
de crise de hegemonia, a tendência
é a recorrência do elemento da violência que caracteriza as ditaduras.
Sobre o conceito de hegemonia
Demier escreve:
“Antonio Gramsci,
em sua discussão sobre a
‘hegemonia’, forneceu importantes subsídios para discutir
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as formas de dominação
política (regimes) e, dentre
elas, a democracia liberal.
A partir de sua distinção
entre ‘Ocidente’ e ‘Oriente’,
Gramsci observou que em
sociedades de capitalismo
avançado (‘ocidentais’), nas
quais se faziam presentes
diversos seguimentos sociais
com suas múltiplas entidades
corporativas, políticas e culturais, a burguesia, para além
de ser uma classe dominante,
via-se compelida a tornar-se
também uma classe dirigente.
Nessas sociedades de massas,
marcadas por uma estrutura
econômica diversificada e por
uma ‘sociedade civil’ significativamente desenvolvida, a
vigência relativamente estável da exploração capitalista
requereria que uma ou mais
frações da burguesia conseguissem submeter ao seu
projeto político nacional o
restante do conjunto social,
isto é, que apresentasse seus
interesses particulares como
os interesses gerais da nação,
segundo a célebre definição

de Marx e Engels.” (DEMIER, de Estado preservar aquilo que as
2014, p 171)
classes dominantes entendem por
manutenção da ordem pública e
As ditaduras fascistas e defesa da propriedade. No Brasil,
bonapartistas se assemelham por por seu processo histórico partiuma prevalência do seu elemento cular, e, pela sua burguesia comcoercitivo frente ao consensual pósita e sem projeto nacional, a
que se faz necessário para manter recorrência à ditadura como forma
a dominação numa crise hegemô- de regime se torna mais frequente
nica, quando a burguesia sente-se no curso histórico. No início da
ameaçada pelas reinvindicações dos década de 1960, a luta dos trabalhasetores subalternos. No entanto, nas dores pelas reformas de base causa
definições primeiras dessas ditadu- histeria em setores da burguesia e
ras, o fascismo é definido como uma nas classes médias. Esse ambiente
reação da burguesia a uma crise de de incipiente crise hegemônica faz
hegemonia grave, com o uso de radicalizar as retóricas políticas de
violência aberta “arregimentando, ocasião e ganha força a propaganda
a serviço do grande capital, irascí- anticomunista. Entre os setores conveis massas pequeno-burguesas, o servadores (frações da burguesia e
fascismo expressaria a declarada e classes médias) torna-se palavra
integral guerra civil contra o prole- de ordem dar fim a “algaravia” das
tariado, visando o inexorável esma- massas, ao “caos e a anarquia” que,
gamento de todo e qualquer tipo de no clima de polarização, atribuorganização operária” (DEMIER, íam ao populismo de João Goulart.
2014, p 174).
Esse pavor de qualquer expressão
Diferentemente, a ditadura de ascensão das classes subalternas
bonapartista seria uma resposta mobiliza grupos de classe média
da burguesia ou de frações dela a ligados à Igreja Católica como o
uma crise hegemônica que buscaria “Terço em Família” e as frações
implantar um tipo de ditadura poli- burguesas nacionais, apoiadas pelo
cial-militar que delegaria uma auto- capital estrangeiro, reunidas em
nomia relativa para um aparelho dispositivos IPES e IBAD (também
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ligados ao setor militar pelo general
Golbery do Couto e Silva e à intelectualidade orgânica com Roberto
Campos). Além desses grupos,
podem-se listar outros, tais como:
Sociedade Rural Brasileira, Grupo
de Ação Patriótica, Milícias Anticomunistas (vinculadas ao governador Lacerda), Patrulha Auxiliar
Brasileira (financiada pelo governador Adhemar de Barros). O contexto de crise hegemônica descrito
finda num golpe de Estado em 1964,
assim descrito por Antonio Rago:
“O golpe de Estado,
em verdade, veio como contrapartida ao que poderia
vir a ser uma nova ordem
societária que, sob a forma
de uma República democrática, colocaria as massas na
vida pública, incorporadas
ao mercado interno por meio
de um conjunto de reformas
estruturais, a começar pela
agrária; bem assim, encetaria
o processo de nacionalização dos setores estratégicos
de nossa economia e o controle da remessa de lucros,
que ameaçavam as empresas

estrangeiras. Todavia, na
visão da direita, o ‘getulismo
de massas’, com Brizola à
testa – considerado a principal figura dos movimentos
sociais, a extrema-esquerda –,
acabaria servindo como porta
de entrada para a ‘escravidão
comunista’. ” (RAGO, 2004, p
141).
Nessa chave interpretativa do regime bonapartista, como
aquele que confere uma autonomia
relativa ao Estado, muitos autores
analisaram o regime político brasileiro no período do regime militar. Dentre esses autores destacamos Carlos Estevam Martins em
sua obra Capitalismo de Estado e
modelo político no Brasil, publicado em 1977. De acordo com o
autor, diante da crise que marcou
o fim do governo João Goulart
em 1964, a burguesia nacional,
apesar de ser a classe dominante,
não tinha a capacidade histórica
de dirigir politicamente, ou obter
o consenso ativo dos demais setores da sociedade. Sublinhe-se que
o caráter compósito e desagregador da burguesia nacional e seus

setores contribuíam para o aprofundamento da crise de hegemonia
instaurada no fim do governo João
Goulart. A respeito da burguesia
brasileira, Martins a define como
uma burguesia destituída de um
sentido de missão histórica e referindo à abordagem gramsciana das
crises de hegemonia ressalta:
“um dos métodos pelos
quais as burguesias destituídas de um sentido de missão
histórica institucionalizam
a situação particularista em
que preservam a função de
dominação, sem deter a função de domínio: o preço das
ditaduras sem hegemonia é o
de que os interesses da burguesia continuam a prevalecer, mas não mais a sua ‘pessoa’”.(DEMIER, 2014, p 176)
.
Diante da fragmentação da
burguesia nacional em setores que
não constituem unidade política ou
por si mesma ou um bloco de poder,
faz-se necessário a criação de uma
elite governamental militar-tecnocrática, por meio da qual se possa
garantir uma autonomia relativa
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do Estado das classes dominantes,
para que uma terceira força exerça,
por assim dizer, temporariamente,
nesse regime bonapartista, o poder,
a direção política. A criação dessa
elite governamental, dessa cúpula
exige de acordo com Martins,
“a reforma autoritária do regime político
[populista] mediante a qual o
poder estatal, ‘libertando-se’
da sociedade, passava a ser
exercido autocraticamente
sobre o sistema de classes
em seu conjunto. A composição social e a descolagem
da elite governamental contra-revolucionária surgiu,
assim, como a condição sine
qua non de uma dominação
que preferiu conciliar, em vez
de dirimir, as múltiplas contradições que opõem entre si
os interesses burgueses que
foram sendo constituídos e
sobrepostos ao longo do processo nacional de transformação capitalista” (DEMIER,
2014, p 177).
De maneira semelhante

à ideia de Martins que queremos
expor, é também a descrição da conjuntura política feita por Marx sobre
a fragmentação do campesinato
pequeno proprietário no âmbito da
Revolução Francesa:
“Mutatis mutandis,
as nossas classes e frações
dominantes encontravam-se na mesma situação que o
campesinato francês descrito
por Marx no 18 Brumário:
sua excessiva fragmentação,
sua heterogeneidade, sua falta
de coesão impediam-nas de
‘fazer valer seus interesses de
classe em seu próprio nome
através do Parlamento’. Não
podiam utilizar livremente
os seus próprios instrumentos de poder (seus partidos
políticos, suas associações
de classe, seus órgãos de
imprensa, seus aparelhos
ideológicos sem se ferirem
mutuamente e se lesarem
os principia media de seus
interesses de classe. Por isso
necessitavam transferir o controle direto do poder ao elemento militar-tecnocrático.

Não podiam governar os
outros sem passarem a ser
governadas por um tertius:
só conseguiram fazer-se
representar apelando para
um representante que funcionasse ‘como seu senhor’, como
uma autoridade que se exerce
sobre elas próprias Como um
poder governamental ilimitado que as protege contra as
outras classes (protegendo-as
contra si mesmas) e distribui
do alto, o sol e a chuva. Sua
influência política encontrava
assim sua expressão última no
Poder Executivo que subordina a sociedade a si mesmo.”
(DEMIER, 2014, p 178).
Com efeito, os regimes
bonapartistas, tal qual definidos na
tradição marxista aqui mencionada,
elencam diversos elementos que os
caracterizam: a violência policial
como fator coercitivo abrangente
e a autonomia relativa do Estado.
No caso particular da ditadura
militar brasileira, esses elementos
ganham nuances específicas, que
não os deformam, mas, antes, os
afirmam. Note-se que esse tertius,
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dirigente político acima das classes,
nas palavras de Martins, ou ainda,
essa elite governamental formada
pelos militares e tecnocratas irá
atuar por meio da hipertrofia que
o regime bonapartista confere ao
Poder Executivo.
A política econômica da
ditadura militar buscou legitimar sua prática, sobretudo, para
a burguesia nacional compósita e
fragmentada com o discurso, pretensamente técnico e neutro, do
planejamento econômico. O tecnicismo, a modernização, o pragmatismo eram adjetivos usados para
legitimar frente à opinião pública os
projetos econômicos guiados pelos
governos militares. No entanto, o
que o planejamento econômico
realizou ao longo das diversas políticas econômicas durante o período
ditatorial foi dinamizar, por via de
um Poder Executivo forte, a acumulação privada de capital que se
encontrava ameaçada no contexto
da crise hegemônica do pré-1964.
Nas palavras do próprio ministro do
planejamento Roberto Campos, por
ocasião da apresentação do PAEG
(Programa de ação econômica
do governo), vigente ente 1964 a

1966, o “planejamento econômico
vai importar numa definição, sistemática e coerente, por parte do
governo, das medidas tendentes à
criação da ordem dentro da qual
operará aquilo que se convencionou
chamar de ´forças de mercado’[...]”
(IANNI, 2019, p 28).
Dentre as primeiras medidas
que se destacam do ponto de vista
das diretrizes de política econômica
em detrimento dos setores populares: podemos destacar a lei antigreve de junho de 1964, que inviabilizava as greves de trabalhadores; o
arrocho salarial proposto pelo reajuste salarial do PAEG (Programa
de ação econômica do governo),
vigente ente 1964 a 1966, que não
acompanhava a inflação e a produtividade da economia; e a criação
do FGTS (Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço) em setembro
de 1966, que substituiu as antigas
regras de estabilidade do trabalhador no emprego, e tornou mais
fácil e menos onerosa a mobilidade
de capitais entre setores produtivos, além de recolher através do
FGTS, fundos para o BNH (Banco
da Habitação Nacional) criado em

agosto de 1964, que não atendeu as
necessidades de moradia nas camadas mais baixas de renda e entregou
à iniciativa privada a promoção e
execução dos projetos habitacionais.
Observa-se também em todo período de bonapartismo da ditadura
militar a intervenção nos sindicatos,
prisão e tortura de líderes camponeses e operários e o aumento brutal
na taxa de exploração do trabalho,
com vergonhosos recordes de acidentes trabalhistas de acordo com a
OIT. Em 1975, foram contabilizados
1.839.972 acidentes de trabalho nos
registros do então INPS, ou ainda
uma média de 6.238 acidentes por
dia, ou 4,3 acidentes por minuto,
sem contar as subnotificações que
ocorriam principalmente no meio
rural, onde a assistência de saúde é
assaz insuficiente, e aos trabalhadores informais (RIBEIRO BARROS
SILVA, 2016, p 165, 166).
Pela via administrativa, fez
parte da fisionomia institucional
do regime a supressão dos partidos, a intervenção nos sindicatos e
anulação da capacidade decisória
no Congresso Nacional, de modo a
blindar e garantir que a formulação
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de leis e a aprovação de políticas
estivessem longe da decisão e reinvindicações das classes subalternas.
Essa limitação do poder do congresso diante do fortalecimento do
Poder Executivo com o objetivo do
cumprimento dos programas econômicos das burguesias tuteladas é
mencionada por Roberto Campos
quando descreve A experiência brasileira de planejamento:
“Depois da revolução
de 1964, duas medidas de
reforma institucional foram
tomadas: primeiro, a abolição dos partidos tradicionais,
excessivamente personalistas
e facciosos, e sua substituição
por um sistema bipartidário,
o que presumivelmente facilitaria a manutenção da disciplina partidária em apoio de
planos e programas governamentais; segundo, a ab-rogação do poder do Congresso
de aumentar o dispêndio
orçamentário, que tornaria
impraticável qualquer planejamento financeiro consistente” (IANNI, 2019, p 29).

Reestabelecida a hegemonia, o exercício do regime militar
brasileiro foi marcado pela aproximação dos setores militares e
tecnocratas dirigentes com setores do capital monopolista. Nesse
sentido, pode-se dizer que a elite
governamental privilegia alguns
setores da burguesia fragmentada,
sem deixar de estar na função de
direção política da sociedade. Em
outras palavras, a autonomia relativa do Estado no bonapartismo
brasileiro vai apresentar a nuance
ou a particularidade de uma associação ao capital monopolista, de
modo que as políticas econômicas
nesse período propicie a extração
de mais valia relativa e absoluta em
favor da grande empresa, sobretudo, a estrangeira. A nomeação de
técnicos formados pelos centros de
pensamento e ideologia do grande
capital ocupam diversos cargos no
governo, como, nos casos dos técnicos formados pelo IPES e IBAD.
Nesse setor de tecnocratas,
principalmente, eram absorvidas e
articuladas as demandas do grande
capital. Um exemplo dessa aliança e
cumplicidade é apontado por Celso
Lafer:

“A minha hipótese é
que os tecnocratas da área
econômica, no sistema político brasileiro de 1964 a 1974,
tiveram, sobretudo, a partir de
1969, o seu locus de acomodação no Conselho Monetário Nacional. De fato, este era
assim composto: o ministro
da Fazenda, o seu presidente;
o ministro do Planejamento
e Coordenação Geral – 1º
vice-presidente; o ministro
da Indústria e Comércio – 2º
vice-presidente; o ministro
da Agricultura; o ministro
do Interior; o presidente do
Banco Central; o presidente
Banco do Brasil; o presidente
do BNDE; o presidente do
Banco Nacional de Habitação; o presidente da Caixa
Econômica Federal; 4 diretores do Banco Central, e 2
membros sem vinculação a
órgãos oficiais.

Monetário Nacional.
Um levantamento das
decisões tomadas pelo Conselho Monetário Nacional,
durante o ano de 1972, mostra que este órgão decidiu
e deliberou sobre política
industrial, política agrícola,
café, política monetária, política cambial e certas políticas
institucionais do tipo Proterra, PIS, Provale, e também
a política de habitação, pois
o BNH dentro da estratégia
de financiamento, se apoia
na poupança obrigatória do
FGTS e na poupança induzida de letras imobiliárias e
das cadernetas de poupança,
todas dependentes da instituição de correção monetária e
de deliberações do Conselho
Monetário Nacional [...]”
(LAFER in IANNI, 2019, p
61 e 62).
2 Cotidiano dos trabalhadores sob o regime militar

[...] Conforme se veri2.1 Aspectos gerais da
fica, os principais atores do repressão
policy-making econômico
tiveram assento no Conselho
Com o golpe de abril de 1964,
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se iniciam os atos generalizados de
violência em todo país pelo regime
militar. Alguns de seus alvos principais são militares, marinheiros e
sargentos, que haviam se posicionado a favor da manutenção do
governo de João Goulart. E também
trabalhadores que se organizavam
em sindicatos, com destaque para
a CGT (Comando Geral dos Trabalhadores) que teve papel central
na base de apoio ao governo João
Goulart, além de camponeses,
ligas e associações em geral, estudantes, profissionais liberais, membros eclesiásticos que se viram de
repente cerceados em seus direitos civis e políticos. Muitos foram
perseguidos em suas casas e locais
de trabalho, presos e torturados.
Mesmo grandes figuras públicas da
vida nacional não passaram incólumes, como Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek, Miguel Arraes e
Doria Seixas.
Deve-se observar que a
repressão se generaliza de modo
indistinto pelo tecido social, não
somente sofreram os prejuízos a
suas liberdades aqueles que lutavam contra o regime, mas também
os que eram, por algum motivo,

considerados simpatizantes de
alguma pessoa envolvida na luta
política, inocentes que eram alvejados por estarem próximos aos
locais de emboscada, etc. É notável
como a repressão ganha uma aplicação indiscriminada no chamado
processo das “Cadernetas de Prestes”, no qual “centenas de pessoas de
todas as camadas sociais se viram
presas e perseguidas sob a acusação
de serem comunistas, apenas porque seus nomes constariam de uma
série de apontamentos e endereços
pretensamente pertencentes a Luiz
Carlos Prestes e que teriam sido
apreendidos em sua residência”(FON FILHO et al, 2016, p 127).
Em dezembro de 1968, é editado o Ato Institucional nº8, instrumento jurídico de exceção criado
pelo regime, que cumpre um papel
fundamental para o ajuste institucional que permitirá a hipertrofia
do aparelho repressivo-militar,
visando o aniquilamento de qualquer tipo de oposição que expresse
demandas dos setores das classes
subalternas. Apesar do aspecto de
legalidade, este instrumento jurídico, cunhado pelas pontas das
baionetas, extinguirá o habeas
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corpus para presos políticos e disseminará a tortura e os centros de
tortura por todo país, que atuarão
num contexto de total impunidade.
Essa disposição evidencia o elevado
grau coercitivo do regime militar
bonapartista brasileiro, sob a ideologia da segurança nacional, que
buscaria sanear o ambiente interno
para tornar livres e vigentes as forças do mercado capitalista. O elemento coercitivo chega a tal ponto
nas instituições do regime que faz
parecer que não é a violência resultado da crise política, mas a política
fruto da crise de violência, tamanha
é a ausência de consenso ativo dos
mais diversos setores das classes
subalternas.
Diante deste quadro, outras
estratégias para preservar a imagem do governo foram adotadas.
Nos anos de 1972 e 1973 foi muito
difundida a prática de montagem
de farsas jornalísticas pela repressão
para noticiar o assassinato de revolucionários. Também passou a ser
mais utilizada nesse período, e mais
ainda no governo Geisel, o “desaparecimento”, uma espécie de silêncio
criminoso dos órgãos de segurança
sobre torturados e assassinados pelo

regime. Em 1974, houve um esforço
do gal. Geisel para resgatar a imagem do regime diante das crescentes
denúncias, embora não fosse possível, pela própria origem e essência
do regime, assegurar a legalidade a
respeito de qualquer tipo de direitos
humanos. No plano interno, fez-se
uma substituição do comandante
do II Exército e tentou-se uma
aproximação com representantes
de setores da Igreja Católica, foi
feita reunião entre gal. Golbery do
Couto e Silva, chefe da Casa Civil,
e Dom Evaristo Arns e advogados
da Comissão de Justiça e Paz, exigindo-se uma posição do governo
a respeito dos “desaparecidos”, das
pessoas presas pelo regime sem
paradeiro identificado. Essa reunião
não teve resultados mínimos no
encontro dessas pessoas, reiterando
a tese da natureza coercitiva-militar
e antipopular do regime. Sobre as
mudanças nos aspectos da repressão
ao longo do regime:
“Uma coisa é certa:
por sua essência antipopular
e entreguista, a ditadura não
pôde e não poderá renunciar
às torturas e aos assassinatos,
por mais desgaste que isso lhe

cause. E sua saída temporária
será sempre uma só: aperfeiçoar a repressão, tentando
reduzir ao mínimo a repercussão de seus crimes, enganando, apagando ao máximo
as possíveis pistas deixadas
por suas botas.”(FON FILHO
et al, 2016, p 131).
Dos assassinatos cometidos
pelo regime, que foram revelados
e comprovados por documento
obtidos nas brechas do aparelho
repressivo, como laudos médicos,
depoimentos de testemunhas, processos (que não chegavam a termo),
pode-se contabilizar: de 1966 a 1968
foram assassinados nove revolucionários (sendo quatro vitimados por
tortura), em 1969, dezesseis mortos
(sendo sete vitimados pela tortura);
em 1970, 27 opositores assassinados
(sendo onze sob tortura); em 1971,
46 mortos (25 sob tortura); em
1972, 45 mortos (dezoito torturados); em 1973, 30 mortos (dezesseis
vitimados por tortura); em 1974,
21 “desaparecidos”; entre 1966 a
1974, somou-se 194 assassinados
pela ditadura, conhecidos diante as
informações da época (FON FILHO
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et al, 2016, p 131 e 132).
A repressão ao movimento
operário, no grau de violência descrito, contou com a configuração
das instituições do regime militar
para conter as organizações e reivindicações dos trabalhadores,
que de 1964 a 1974 viram o salário mínimo real reduzir em 55%,
enquanto o índice de produtividade
nacional cresceu em 56%. Nesse
sentido, foram feitas as intervenções nos sindicatos, perseguição
dos líderes, e legislação antigreve,
além de uma série de medidas, que
disciplinaram o trabalhador através
da insegurança econômica, como a
própria criação do FGTS, que reduziu a estabilidade do trabalhador e
aumentou a rotatividade de trabalhadores nos setores produtivos:
“[...] O FGTS passou
a viger em 1967, e a partir
daí a rotatividade da mão de
obra aumentou conforme os
seguintes dados: em 1967,
foram admitidos 2.013.000
trabalhadores e demitidos
1.619.000; em 1968, foram
admitidos 2.948.000, e demitidos 2.208.000. É patente que

essa rotatividade exagerada
promove o aviltamento dos
salários, pois os novos contratos de trabalho são feitos
muitas vezes a preços inferiores aos precedentes.” (FON
FILHO et al, 2016, p 184).
Imediatamente ao golpe
de abril de 1964, os militares se
empenharam em desarticular o
sindicalismo, realizando centenas
de prisões; destituindo cerca de 600
diretorias sindicais, e tornando inelegíveis seis mil trabalhadores para
cargos da diretoria dos sindicatos.
Além disso,
“[...] fabricou-se uma
série de regulamentos para
eleições sindicais, todos
eles visando impedir que os
representantes dos trabalhadores pudessem ser conduzidos a cargos sindicais. Não só
se decretou a inelegibilidade
de trabalhadores como se
entregou à polícia o controle
das eleições, passando a exigir-se atestado de ideologia.
Dando acabamento a essas
arbitrariedades, o governo
ditatorial semeou no meio

trabalhista um sem número
de alcaguetes, com o objetivo
de localizar no nascedouro
qualquer manifestação legítima dos operários, facilitando a repressão imediata e
preventiva.” (FON FILHO et
al, 2016, p 183).

pela Justiça do Trabalho, em
decisão definitiva, há menos
de um ano; 3) se deflagrada
por motivos políticos, partidários, religiosos, sociais, de
apoio ou solidariedade sem
qualquer reivindicação que
interesse direta e legitimamente a categoria profissional; 4) se tiver por fim alterar
condição constante de acordo
sindical, convenção coletiva
de trabalho ou decisão normativa da Justiça do Trabalho em vigor, salvo se tiverem
sido modificados substancialmente os fundamentos em
que se apoiam” 2.

O texto da chamada lei antigreve a seguir expõe a dificuldade
imposta pelo regime para realização de greves. Além de uma série de
limitações quanto ao modo e conteúdo das reivindicações, os prazos
e condições foram travas burocráticas que impediam a maioria das
greves. Também a referência no
texto da lei às decisões da Justiça do
Trabalho indica aos trabalhadores
2.2 A exploração do trabalho
um circuito fechado, uma vez que
a Justiça é comprometida ou subO trânsito dos interesses de
serviente ao Poder Executivo hiper- setores da burguesia no planejatrofiado, característico dos regimes mento econômico dos governos
bonapartistas:
militares favoreceu a acumulação
capitalista a níveis estratosféri“A greve será repu- cos, que se concentrou na grande
tada ilegal: 1) se não atendi- indústria, em particular, da indúsdos os prazos e as condições tria multinacional. A política ecoestabelecidas nesta lei; 2) se nômica levada a cabo pelo regime
tiver por objeto reivindica- militar, mas atendendo a setores
ções julgadas improcedentes empresariais, levou a economia
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nacional a outro patamar, de uma
economia industrial num país subdesenvolvido. Apesar, dessa constatação ser amparada por diversos
indicadores econômicos, como os
índices de PIB a dois dígitos que
caracterizaram o “milagre brasileiro”, é preciso avaliar a substância desse processo econômico de
acumulação, a saber, o suor, o sangue, o dispêndio de energia viva, o
trabalho.
Nesse sentido, é preciso mencionar que o regime militar e sua
conformação institucional confluíram, em meio às diversas políticas econômicas, ao objetivo principal de assegurar a exploração do
trabalho. Isso se deu por meio de
reformas conservadoras através da
implementação do FGTS, da política de arrocho salarial, da criação
do BNH, do aparelhamento da
Justiça do Trabalho, mas também
por meio de coerção no que diz respeito à lei antigreve, à intervenção
nos sindicatos, à militarização dos
ambientes de trabalho, à vigilância e
à violência dispendida diretamente
contra a classe trabalhadora.
A forma clássica da exploração do trabalho é a extensão das

jornadas mediante baixos salários.
A extensão das jornadas trouxe
aos trabalhadores penosas consequências no âmbito salarial e da
sua saúde física e psíquica. O trabalhador diante do capital ganha o
estatuto de força de trabalho, mera
função do capital, que deve ser utilizada ao máximo, por isso a luta
operária unificada terá por base a
redução da jornada. De acordo com
Tragtenberg: “O fato é que o capitalismo, liberado a si mesmo, tende a
destruir o tempo livre necessário à
reprodução da força de trabalho, daí
a regulamentação da jornada de trabalho e a organização da mão-de-obra com essa finalidade.” P. 165. É
preciso observar que a regulamentação da jornada e mesmo de normas
de segurança e salubridade, ainda
que no âmbito de um regime democrático-burguês, são fundamentais na medida em que impedem
o aniquilamento do trabalhador,
pois este diante do capital é, antes
de mais nada, mercadoria. Esse
processo de superexploração da
mão-de-obra sob as políticas econômicas do regime militar remete
à constatação de Marx, quando se
referia à Revolução Industrial na
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Inglaterra, o capital:
“rouba o tempo livre,
rouba o tempo de alimentação, reduz o sono normal,
não considera o limite vital
da força de trabalho: o que
ele tem em conta é o máximo
de força de trabalho que pode
mobilizar numa jornada. Para
conseguir esse rendimento
máximo, não vê inconveniente em abreviar a vida
da força de trabalho, como
o agricultor exige um rendimento intensivo da terra em
prejuízo de sua fertilidade.”
(Marx in TARGTENBERG,
2005, p.281).
A título de exemplificação
é possível enumerar algumas ocorrências do elevado grau de exploração da força de trabalho alcançado
sob as políticas econômicas vigentes no regime militar. Na Usiminas há relatos de funcionários que
trabalhavam de 60 a 80 horas por
semana, chegando a realizar 200
horas extras mensais (RIBEIRO
BARROS DA SILVA, 2016, p. 157).
No caso dos trabalhadores vidreiros,

devido à insalubridade do trabalho,
o tempo médio de vida é 45 anos,
porém os trabalhadores mais longevos não conseguem se sustentar
com a aposentadoria, corroída rapidamente pela inflação, e precisam
continuar trabalhando, e saírem da
empresa em possíveis subempregos.
Os vidreiros devido a temperaturas
dos fornos acima de 45° graus, estão
submetidos a bronquites e resfriados crônicos.(TRAGTENBERG,
2005, p 168 e 172). Há denúncias
de represálias às trabalhadoras
que solicitam auxílio maternidade e possuem seu documento
retido por até seis meses (TRAGTENBERG, 2005, p 175.). Também
são denunciados casos de escravidão, como o de 1983 da fazenda
Vale do Rio Cristalino, no Pará, na
qual essa fazenda de propriedade da
Volkswagen, “vende trabalhadores,
escraviza-os, prende-os em cárcere
privados, além de práticas de violência sexual.” (TRAGTENBERG,
2011, p 187.)
Há ainda as estatísticas de
acidentes de trabalho que constituem verdadeira guerra civil disfarçada (TRAGTENBERG, 168).
Em 1975, foram contabilizados

1.839.972 acidentes de trabalho nos
registros do então INPS, ou ainda
uma média de 6.238 acidentes por
dia, ou 4,3 acidentes por minuto,
sem contar as subnotificações que
ocorriam principalmente no meio
rural, onde a assistência de saúde
é assaz insuficiente, e aos trabalhadores informais acidentados que
não estavam cadastrados no INPS,
por isso não eram contabilizados.
(RIBEIRO BARROS DA SILVA, p.
166). Segundo dados do DIEESE,
“No setor metalúrgico, a causa principal dos acidentes é a fadiga; 54%
dos acidentes de trabalho se dão
com quem trabalha em período de
férias, 52% dos acidentados faziam
hora extra” (TRAGTENBERG,
169). Além disso, foi criada a figura
jurídica do “ato inseguro” que culpabiliza o próprio trabalhador
pelo acidente sofrido, isentando o
empregador de arcar com suas obrigações legais.
Outros indicadores de
saúde podem fornecer parâmetros
da situação da classe trabalhadora
em 1976. Num universo de aproximadamente 110 milhões de habitantes, de acordo com o Ministério
da Saúde e associações médicas
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estima-se a existência na data de:
quarenta milhões de tuberculosos,
dez milhões de portadores de bócio
e tracoma; dez milhões de débeis
mentais, oito milhões de reumáticos; sete milhões de infectados pela
esquistossomose, cinco milhões de
portadores da moléstia de Chagas; quarenta milhões de sujeitos à
malária; quarenta milhões de subnutridos; cinco milhões de epilépticos. Da subnutrição infantil, apenas 29,8% eram crianças normais,
37,7% era desnutrida em 1ºgrau,
21,8% em 2º grau, e 10,7% em 3º
grau. Na data de 1976, comparativamente a outros países, o Brasil possuía 1.960 habitantes por médico,
13.697 habitantes por enfermeiro
(TRAGTENBERG, 2005, p 167).
2.3 Documentação do período referente à Petrobras
A Comissão Nacional da
Verdade apontou os elos que ligam
setores empresariais à dinâmica
repressiva por meio da documentação sistematizada pelo Grupo de
Trabalho Ditadura e repressão aos
trabalhadores, trabalhadoras e ao

movimento sindical (o GT-13).
De tal monta é a documentação encontrada pelo grupo, demandando sistematização histórico-documental específica, que não pôde
ser efetivada nos limites da CNV
e de seus grupos de trabalho. As
pesquisas sobre o papel do empresariado na ditadura foram continuadas pelo Fórum de trabalhadores e
trabalhadoras por verdade, justiça e
reparação. Parte da documentação
levantada pelo GT-13 encontra-se
no Arquivo Nacional e aponta para
as atividades de vigilância e controle
repressivo da classe trabalhadora no
âmbito de uma
das principais
empresas estatais, a Petrobras. Pretende-se, através de
alguns desses
documentos,
demonstrar o
funcionamento
e os mecanismos de repressão na esfera
dessa empresa,
monitorad a,
inclusive

internamente, pelas forças militares-policiais, acarretando em violação aos direitos trabalhistas e
humanos.
A categoria dos trabalhadores
petroleiros como um todo, no plano
nacional, envolveu-se e se colocou à
frente do movimento pelas reformas
de base durante os anos do governo
João Goulart, situando-se como um
dos setores mais combativos na
defesa intransigente da independência econômica e liberdades democráticas frente à crise econômica e
social em curso no país.
Já nos primeiros dias de abril,

os documentos verificados pelos
pesquisadores do CNV dão conta da
criação de comissões de investigação como a Comissão de Inquérito
Administrativo, apontada e destacada análise seguinte do documento
13, p. 119. Além disso, será avaliada
documentação relacionada a greve
de julho de 1983 na Refinaria Landulpho Alves, Mataripe – BA.
Documento 12, p. 180 e 1973
Clima de vigilância entre os
próprios trabalhadores e ambiente
de trabalho acusatório, vide caso de
desentendimento, em que as partes
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trocam acusações de subversão
política, com o intuito de prejudicar o outro frente à autoridade do
respectivo ambiente de trabalho.

Documento 15, p. 44 7
Nesse trecho, a primeira
questão dirigida ao funcionário indiciado pedem provas de

resposta do funcionário indiciado,
que os inquéritos realizados no
âmbito da Petrobras buscam, na
verdade, averiguar delitos contra o
Estado e à Ordem Política e Social.

Documento 12, p.2694
Observar como os IPMs
(Inquéritos Policiais Militares) são
usados para, inclusive, apurar irregularidades e corrupção em obras,
através de denúncias feitas mesmo
por auditores. Neste caso, trata-se
de uma obra de construção de barragem sobre rio. Pode-se constatar
pelo uso recorrente de IPMs, como
demonstrado nesse caso, a militarização e a vigilância do ambiente de
trabalho.
Documento 13, p. 1195
Presidende do IPM/Petrobrás
em julho de 1964.
Documento 13, p.169 e 1706
Depoimento colhido a partir
de denúncia mencionada em IPM,a
respeito de partcipação de funcionário da Petrobrás em paralização
de 1 e 2 de abril de 1964.
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Ainda no mesmo interrogatório, prossegue o funcionário indiciado, buscando livrar-se
de acusações constantes no IPM.
Documento 15, p.44:
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sua inocência, apesar deste não
ter sido sequer condenado. Além
disso, pode-se notar, pelo início da
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Documento 16, p. 52 e 53 8
Em sindicância realizada
na Refinaria Presidente Bernardes,

em Cubatão, foi aberta sindicância
para apurar paralizações no dia 1 de
abril de 1964. Nesta sindicância fica
declarado o registro incriminatório
de alguns trabalhadores, conhecido
também pelo nome de “lista suja”.

Documento 17 – Greve Refinaria Landulpho Alves, Mataripe
– BA 9
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Este documento é dedicado
integralmente à
descrição detalhada da greve de
trabalhadores de
julho de 1983 na
Refinaria de Landulpho Alves em
Mataripe. Nota-se pelo sumário
do documento, o
nível de detalhe
da descrição, bem
como a antevisão
do desfecho do
movimento reivindicatório, considerado pela Justiça do Trabalho
como ilegítimo (p. 3, 4 e 5).
Num trecho seguinte, do
mesmo documento, é feito o registro sobre uma reunião de trabalhadores em horário de almoço. Neste
registro, estão anotados nomes
completos dos sindicalistas, bem
como suas preocupações e pauta
da reunião, a saber, os acontecimentos recentes de maxidesvalorização cambial e cortes nas estatais,
que reduz o investimento e pode

Documento 16, p. 52 e 53

acelerou a inflação, que atingiu a marca anual de 211%. A
aceleração da inflação, aliada à
desindexação parcial dos salários, provocou uma perda de
15% no poder de compra dos
assalariados” (LACERDA et al,
2013, p 132).

externa representaram 70% dos
déficits em conta-corrente no perí-

levar à demissão ou não contratação de novos trabalhadores. Em
artigo publicado no Jornal Folha de
São Paulo em dezembro de 1999 ,
menciona-se a direção do ministro
do planejamento, Delfim Netto, na
ocasião do governo Figueiredo, e
o seguinte diagnóstico econômico
do ano de 1983: “A política econômica causou recessão e empobrecimento da população. Em 1983,
a economia decresceu 3,2%, e os
brasileiros perderam 6,9% de sua

renda.” . Além da destacada inflação, o momento econômico era de
choque dos preços do petróleo de
1979 e da moratória mexicana de
1982 num contexto de aumento
de taxa de juros global e queda
de liquidez, fatos que levaram ao
estrangulamento externo brasileiro e aumento do endividamento
externo brasileiro. O legado do
estrangulamento externo vindo
do inicio dos anos 1980 foi “Os
pagamentos dos juros da dívida
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Documento
p. 44do documento,
segundo o 15,
trecho
pode-se dizer “Em 1983, prosseguiu
PETROBRAS. BR_RJANRIO_HF_0_

Pode-se perceber que
a direção da Petrobras tenta
desencorajar a greve e a reinvindicação dos trabalhadores, antes
que ela viesse a acontecer, usando
como meio decretos legais e
regras estatutárias vigentes
do período de regime militar
bonapartista, para intimidação
e criminalização de qualquer
possível atividade grevista (p.
10).
Havia vigilância e monitoramento de trabalhadores
envolvidos nas atividades de
greve, as listagens são longas,
como se pode perceber, p. 62,
63, 64, 65:

odo 1980-1982” (LACERDA et al,
2013, p 131). A respeito da maxidesvalorização que preocupava os
trabalhadores, pautada na reunião

a política de contração da demanda.
A maxidesvalorização cambial de
30%, efetuada em fevereiro de 1983,
associada a um choque agrícola,

Como fim do processo, muitos trabalhadores foram punidos
com demissão por justa causa e
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suspensões, como se pode verificar
nas listas a seguir:
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N

a próxima
quinta, dia
17, às 14
horas, coletivos feministas e movimentos sociais realizam
ato na Câmara Municipal de São
Paulo para impedir a aprovação do
PL 813/2019, de autoria do vereador Rinaldi Digílio (PSL), que
deseja criar a semana “Eu escolhi
esperar”, instituindo a abstinência
sexual como política pública de
prevenção à gravidez precoce nas
escolas. A proposta é um grande
retrocesso para os direitos das
mulheres e para os programas de
educação sexual de adolescentes.

Junto com o projeto conservador
bolsonarista também entrará em
votação na mesma quinta-feira, 17,
o PL117/2021 de autoria da vereadora Erika Hilton (PSOL) que
Institui a Semana Maria da Penha
nas Escolas do município, com o
objetivo de fomentar a reflexão e
aumentar a conscientização sobre
violência de gênero. Não por acaso,
os projetos de lei, em perspectivas opostas, foram colocados em
pauta para votação no mesmo dia.

feministas e da educação a compor este ato e também a participar
do twitaço nas redes, a partir das
12 horas. Não podemos permitir
retrocessos em relação aos nossos direitos em âmbito municipal.
#EscolhiMeInformar
# N ã o A o P L 8 1 3
#SimAoPL117

O PL da vereadora Erika Hilton
tem por objetivos contribuir para a
instrução dos alunos acerca da Lei
nº 11.340/2006 conhecida como
Lei Maria da Penha, além de estimular reflexões sobre o combate à
violência contra a mulher, conscientizar a comunidade escolar acerca
da importância e do respeito aos
direitos humanos, e explicar sobre
a necessidade do registro nos
órgãos competentes das denúncias de violência contra a mulher.

O PL propõe levar para o ambiente
escolar concepções de ordem fundamentalista, que ferem a laicidade
do Estado e das políticas públicas.
Proposta semelhante foi apresentada em 2019 pela ministra Damares Alves (Ministério da Mulher,
Família e Direitos Humanos) e,
embora tenha encontrado eco nos
redutos bolsonaristas, foi absolutamente rechaçada pelo conjunto Os coletivos de mulheres e movida sociedade, inclusive por espe- mentos sociais convocacam
cialistas do Ministério da Saúde todos os setores progressistas,
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