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

A revista está aberta, total-
mente aberta, a contribuições 
provenientes das mais diversas 
áreas e nos mais diversos forma-
tos: científicos, filosóficos, lite-
rários e artísticos de um modo 
geral. Tem também caráter 
informativo, noticioso, a fim de 
se constituir igualmente em repo-
sitório não só de divulgação como 
de registro de atividades conside-
radas como merecedoras pela edi-
toria. A ela se associam filmagens 
metadiscursivas em relação ao 
seu conteúdo, bem como de deba-
tes em contexto de engajamento 
político no combate aos ataques 
autoritários e mesmo fascistói-
des que tem se intensificado nos 
últimos tempos, havendo ainda a 
conexão com iniciativas culturais 

associadas à PUC-SP, em razão do 
vínculo a ela de seus proponentes, 
como é o caso da Escola Livre de 
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. 
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N O R M A S  P A R A 
PUBLICAÇÃO

A Revista PASQUINAGEM 
aceita para publicação trabalhos 
inéditos, de autoria individual 
ou coletiva de pesquisadores, 
intelectuais, ensaístas, poeta, 
fotógrafos vinculados a institui-
ções de ensino superior, coleti-
vos de artistas, coletivos políti-
cos, grupos de estudos, ateliers, 

jornalistas, sob a forma de artigos 
ou resenhas, ensaio, poesia, por-
tfólio de criação de autores nacio-
nais e estrangeiros.

Os textos são publicados 
na língua original dos seus res-
pectivos autores, de preferência 
em português, espanhol, fran-
cês e inglês entre 8 e 40 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 disserta-
ções publicados nos últimos anos. 
Os ensaios fotográficos, poesias e 
crônicas podem serem individu-
ais e coletivos. 

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

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

O r i e n t a ç õ e s  p a r a 

formatação e normalização
O texto deve ser digitado 

em fonte Times New Roman, 
corpo 12, com 1,5. O recurso itá-
lico, no corpo do texto, deve ser 
utilizado somente para palavras 
estrangeiras. Para apresentação 
dos elementos que constituem 
o artigo utilizar as normas da 
ABNT em vigor. Sugerimos não 
acrescentar destaques, grifos e 
etc. em citações diretas, pois são 
informações ou detalhes que 
podem desaparecer após a nor-
malização e/ou diagramação final.

• Normas da ABNT
NBR 6022, 2003 - Informa-

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

NBR 6023, 2002 – Informa-
ção e documentação – Referên-
cias – Elaboração;

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

NBR 6028, 2003 – Informa-
ção e documentação – Resumos 
- Apresentação;

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

IBGE. Normas de apresen-
tação tabular. 3.ed. Rio de Janeiro, 
1993.

 
• Responsabilidades
É de responsabilidade do 

autor a correção ortográfica, 
sintática e a revisão de digita-
ção do texto que será publicado 
conforme original recebido pela 

editoração, após as alterações 
recomendadas pelos avaliadores, 
se houver.

 
• Direitos autorais
Ao ter o texto aprovado e 

aceito para publicação, entende-
-se como automática a cessão dos 
direitos autorais para a publicação 
na Revista PASQUINAGEM em 
CREATIVE COMMONS, com 
menção obrigatória da autoria 
(BY) e atribuição Não Comer-
cial (NC) para ACESSO LIVRE 
E IRRESTRITO, sendo vedada 
a derivação (reescrita) dos tra-
balhos publicados por terceiros 
(ND).
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Alberto Man-
guel em seu 
livro “A cidade 
das Palavras: as 
histórias que 

contamos para saber quem somos” 
traz uma reflexão sobre o poder da 
nossa capacidade de construir iden-
tidade, narrando o imaginar da vida 
em comum, como histórias de nos-
sas memórias, bibliotecas de nossas 
vidas, “sob certas condições, as his-
tórias podem vir em nosso socorro. 
Elas podem curar, iluminar, indicar 
o caminho.”

As histórias têm a capacidade 
de alimentar o conhecimento sobre 
quem somos ou como queremos 
existir, sempre numa relação de 
confronto com a voz alheia, sempre 
buscando um reconhecimento dos 
outros que nos percebem a partir de 
uma percepção mútua de criadores 
de histórias. Essa capacidade nar-
rativa faz com que o conhecimento 
vicário seja transmitido de memória 
em memória, como uma percepção 
da realidade. 

Esse artífice das palavras 
trama um entrelaçar de lingua-
gem capaz de construir o mundo 
material. Por isso, devemos sonhar 

histórias, contar histórias, redigir 
histórias, ler histórias.

Para Walter Benjamin, em 
Experiência e Pobreza, os soldados 
que voltavam da guerra de trin-
cheira foram marcados por um 
silencio profundo dessa experiência. 
A experiência de guerra. Experiên-
cia do terror! 

O silenciar trazia o espelho da 
desmoralização ética das experiên-
cias coletivas dos soldados em suas 
trincheiras. Segundo Benjamin, 
“porque nunca houve experiências 
mais radicalmente desmoralizadas 
que a experiência estratégica pela 
guerra de trincheira, a experiência 
econômica pela inflação, a experi-
ência do corpo pela fome, a expe-
riência moral pelos governantes,” 
(Benjaminn, 1996, pág. 115) Enfim, 
registrar que na experiência da 
guerra a humanidade empobrece, 
pois a barbárie impõe uma condição 
traumática da pobreza de experiên-
cias virtuosas e éticas.

A experiência e pobreza da 
guerra revela as histórias de horror, 
que ficam marcadas na consciência, 
memória e no corpo. Esse corpo 
torna-se a memória da experiência 
da guerra, o território das marcas 

da violência, que não cicatrizam.... 
Feridas abertas! Deserto territorial 
do corpo, com o silêncio abissal. 

O corpo torna-se a memória 
dessa experiência histórica de vio-
lência e terror.

Não existe o domínio territo-
rial sem o domínio do corpo.

 E a leitura do corpo torna-
-se a chave de identificação capaz 
de criar uma cartografia do poder 
de acordo com Manoel Fernandes: 
“o território do corpo é uma carta – 
no sentido mesmo cartográfico – a 
anunciar uma série de experiências 
que foram sendo impressas ao longo 
do tempo e das quais nem sempre 
se pode fugir ou apagar. Há certas 
cicatrizes que não podem ser bani-
das do tecido epidérmico e mesmo 
sob os escombros do esquecimento, 
permanece contando e atualizando. 
O corpo é nesse sentido, uma carta 
palimpsesto...[ ] Há marcas, as mais 
comuns a todos, que são geracio-
nais que se inscrevem no território 
corporal ao longo dos anos, como 
resultado de um processo natural de 
corrupção e ao qual se pode adiar 
cada vez mais, nos dias de hoje, 
porém nunca de maneira definitiva.”  
As considerações desse corpo 

palimpsesto também pode ser visto 
como repositório de informações 
sobrepostas em espaço/temporais 
marcados mesmo nos corpos mor-
tos, nas ossadas das valas comuns 
em cemitérios, jardins e terrenos 
baldios. Lugar comum.

A ditadura militar impôs 
a lógica do desaparecimento dos 
corpos, pois sabe que não podemos 
comprovar a existência da morte 
sem presença do corpo/cadáver. 
Por isso, o ato de fazer desaparecer 
corpos faz com que os familiares 
não cessem o seu sofrimento, pois 
o luto se torna uma cicatriz aberta.

 Um luto patológico em que 
freia o movimento da vida, pois a 
dor entra numa espiral crescente, 
tornando-a um desesperançar. 

Um oco do mundo que nunca 
fecha.

 As análises das ossadas de 
Perus terminam após 32 anos, 
identificando pelo menos quarenta 
desaparecidos políticos que foram 
executados pelo grupo Esquadrão 
da Morte. A vala comum foi des-
coberta em setembro de 1990. Ao 
todo são 1049 ossadas de pessoas 
perseguidas pela ditadura militar de 
1964 a 1985.

De acordo com a conven-
ção interamericana sobre desa-
parecimento forçado de pessoas 
considera como um delito de 
lesa humanidade imprescritível. 
Definindo nos seguintes termos:  
É considerado desaparecimento 
forçado a privação da liberdade a 
uma ou mais pessoas, seja como for 
a sua forma, cometida por agentes 
do Estado ou por pessoas ou grupos 
de pessoas que atuem com a auto-
rização, o apoio ou a aquiescên-
cia do Estado, seguida da falta de 
informação ou da negativa a reco-
nhecer dita privação de liberdade 
ou de informar sobre o paradeiro 
da pessoa, com o qual é impedido 
o exercício dos recursos legais e das 
garantias processais pertinentes. 
Diante desta convenção, o desa-
parecimento de corpos traz a 
ideia do homo sacer do nosso 
tempo, levando-nos a resgatar o 
Decreto Nascht und Nebel que tex-
tualmente expressava a ordem 
de Hitler nos seguintes termos:  
“Uma intimidação efetiva e dura-
doura apenas é lograda por penas 
de morte ou por medidas que man-
tenham os familiares e a população 
na incerteza sobre a sorte do réu” 

e “pela mesma razão, a entrega do 
corpo para o seu enterro no seu 
lugar de origem, não é aconselhável, 
porque o lugar do enterro poderá 
ser utilizado para manifestações… 
Através da disseminação de tal 
terror toda disposição de resistên-
cia entre o povo, será eliminada.”  
O aspecto de que “a entrega do 
corpo para seu enterro no seu 
lugar de origem, não é aconselhá-
vel” demonstra que o corpo mesmo 
morto continua a fazer a política de 
resistência, como um testemunho 
da história, uma marca capaz de 
trazer uma presença histórica.

 Esse fato das ossadas de 
Perus lembrando-nos do filme The 
Fast Runner em que para os povos 
inuítes o aqui é uma identificação 
coletiva com uma comunidade, o 
aqui é onde as pessoas se reúnem 
para comer, dormir, fazer amor e 
falar. É um aqui relacional, por isso, 
enquanto estivermos juntos, nunca 
estaremos perdidos, pois, sempre 
estaremos aqui. Perus está aqui...

CONSELHO EDITORIAL
Urbano Nojosa

PERUS ESTÁ AQUI

EDITORIAL
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professor de Geografia, artista plástico e liderança indígena Benício Pitaguary 
faleceu segunda-feira, 28, aos 29 anos. Pertencente ao povo Pitaguary, comuni-
cador no site Mídia Índia e articulador do Museu Indígena Pitaguary, centro de 
memória e referência na aldeia Monguba9

Oi Gente sou Benício Pitaguary, Como todos já 
devem saber, apesar de ser Pitaguary, eu nasci e me 
criei na periferia de Fortaleza, aos 18 anos comecei 
a me engajar mais forte nas causas indígenas no 
meu povo. Com o passar dos anos me descobri 
um grande entusiasta sobre as pinturas corporais 
indígenas, e me especializei muito nisso, lendo 
e também vivenciando várias pinturas com os 
parentes que fui conhecendo no movimento. De-
pois iniciei uma jornada no caminho das terapias 
holísticas, terapia comunitária e massoterapia, e 
isso me fez enchergar muita coisas, principalmente 
a necessidade que minha aldeia tem, em se desen-
volver práticas de cuidado em saúde mental, então 
sempre que dá trago algum amigo terapeuta pra 
fazer vivências terapêuticas na aldeia, mas sempre 
fica uma necessidade de espaços mais reservados 
pra algumas práticas de cuidado!  
 
há alguns anos tenho um sonho de fazer minha 
casa na aldeia, mas pra além de ser uma casa, eu 
pensei em uma proposta de casa onde se tenha 
espaços adequados pra oferecer as práticas de 
cuidado que precisam de um espaço reservado, 
como um atendimento com psicólogo(a), ou uma 
sessão de massoterapia, ou Reiky, biomagnetismo, 
ventosas, renascimento, quiropraxia etc, ou seja 
uma infinidade de possibilidades que através das 
parcerias e amizades é possível trazer esses aten-
dimentos eventualmente é voluntários pra minha 
aldeia. 
E também ser um espaço onde possa ser desen-
volvido oficinas de audiovisual, de artesanatos, 
comunicação, reuniões, cerimônias com medici-
nas da floresta e claro hospedar parentes, amigos e 
visitantes de forma muito carinhosa e sustentável!  
 
Com muito trabalho e dificuldade, consegui juntar 
uma primeira parte do recurso pra iniciar esse 
sonho, mas percebi que o meu sonho é maior que 
o que eu ganho como estudante.  
Então resolvi fazer essa campanha, pra vocês 
que também acreditam no que a coletividade e o 
cuidado podem fazer, também sonhem comigo, 
porque quando se sonha coletivamente é mais fácil 
de realizar de quando se sonha sozinho. 
 
Venham sonhar junto comigo, e colaborem com o 
que vocês puderem, com dinheiro, com divulga-
ção, com trabalho ou com orações!  
 
Iandé meme maranongara!
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a luta viva da comuna 
 
companheiros do passado 
companheiras do presente 
companheires do futuro 
camaradas, enfim 
numa única palavra 
 
nós que não herdamos  
a propriedade 
herdamos a luta 
a luta viva da comuna 
seus 72 dias de fúria  
reverberando na história 
 
e a luta continua  
através de novas mãos  
tecendo o fio vermelho da memória 
 
muita água já passou 
por debaixo dessa ponte  
e muita ainda vai passar 
mesmo depois da ponte derrubada 
segue o fluxo das águas 
o rio deságua em mar 
o mar deságua em gente 
e a gente toma as ruas 
erguendo a ilha das barricadas 
 
bandeira vermelha 

perigo constante  
 
é preciso resistir ao cerco 
do inimigo histórico 
não só o império estrangeiro  
mas também o inimigo de classe 
o assalto ao céu tem fogo 
                                         e arde 
nas noites da comuna 
 
 
da revolução do passado 
então colheremos  
a poesia futura  
 
 
bruno borja 
17/04/2021
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Filigrana noticiosa:
- Covid: Brasil ultra-

passa marca de 600 mil mor-
tes (Uol)

- Um jantar, a elite e 
um bobo da corte imitando 
o “presidente”

-  C om anuência 
do CFM, Prevent Senior 
transformou brasileiros em 
cobaias humanas

- Bobók, canalha, 
canalha!

O que farei desta 
ficção vazia, 
destes últi-
mos ditos que 
são primeiros, 

dessa falta de combustível, se tudo o 
que ocorre são os fatos ritos desses 
pensamentos materiais e nada posso 
mascarar senão meu próprio rosto? 
É, deu no jogo do bicho ontem, 600 
mil desmascarados, descoranzona-
dos, enfiados por debaixo da terra 
à procura doce de um riso em gás 
hélio de finura altiva para dizer, é só 
isso, e só isso? Acima, o retratinho 
de um túmulo prostado acena uma 
avessa sátira menipeia a menos, 
uma possibilidade de diálogo a 
mais, por outro olho cadáver tro-
pical e mais um ainda bem enclau-
surado no sumo peito arranque em 
parapente. Para o destino da terra 
fértil. Uma vozinha branda nos diz: 

- Meu presidente! 
E outro completa, com os 

mesmos ditos de um pixo mural: 
- Só a morte salva. 
Era somente mais um dito 

enlatado ao muro do mais novo e 
antigo sistema produtivo de manejo 
metafísico, o cemitério. Moral: para 
que serve o caixão se a faca se usa 

para cortar, a cadeira para sentar? 
A religiosidade combate o 

além, mas o além jamais importa-se 
com a religiosidade. Um rito. Um 
rito. Deu até para ecouvir a cabaça 
da vida batendo no chão. Faz-se 
ecologia sonora através de uma feira 
de rua mescla procissão debaixo dos 
túmulos. 

– Gostaria de experimentar 
uma prova da morte? 

– Ele já está morto, idiota!
– Não é possível, não há 

nenhum vivo por aqui? 
Ecouvir risinhos tristonhos. 
– Pede seis, pede seis! 
– Truco cagão.
– Estou vivo!
– Cala a boca, seu morto do 

caraio. Anda!
E a vária fila seguia intermina-

velmente. Outro vinha palestrando: 
- O ritual clama a carcaça. O 

relé corpo tropical que ficou mun-
dano demais, quem diria, o mundo 
todo de novo. Não aguentaram o 
calor daqui. A culpa deve ser do 
sol, né, 

- Chico? 
- Mas aqui, tropicano, o 

rito não tem como ritual a morte 
inferno, mas o testamento ocular da 

CADÁVER TROPICAL

VITO ANTICO WIRGUES

imagem onírica do sol. Deve ser um 
inferno poiético! 

- Quem diria, hein?
Sambatudo, contingentes de 

homens sapos, palhaços de folia de 
reis, alerquinas sobrecarregadas, 
pierrot’s zombeteiros. Mulheres 
azuis como esfinges peroladas ao 
topo da cabeça. Chama-se mate-
rial consciência-realidade. Um faz 
de conta só plural. E o cemitério 
sobrechegado na feitura de um em 
cima do outro na embocadura do 
adeus, boca jazigo aberta, o favelão 
banguela da morte. 

Um quebra voz vem cortando 
a conversa, no trato de uma música 
em sua horda:

– Vamos brincar de vivo ou 
morto! 

– Anjos e demônios nos fala-
ram, vamos
– Vamos!
– E no giro do louco nóis fomos...1 
– Fomos!

– Sai daqui, moleque. Não 
estou indo pra lá.

– Mas se bem que o caminho 
é o mesmo – disse uma voz rouca. 

– Não é, quero ir para o outro 
lado. – disse o homem de meia idade 
mouco por burro livre arbítrio.

– Aposto que foi a vacina! 
– Ou o chip do autismo... – 

asseverou outro depressa para não 
perder a vez. 

A barba branca do senhor 
engrolou, quis corar, mas não 
conseguiu, as vezes apenas dizem, 
canalha, canalha, e nada posso 
fazer. E o que mais faria. Estava 
de olho. Gosto dessa farsa de fic-
ção vazia que a vida se tornou em 
tempos pós relutantes de verdade. 
Ou seria mentira. O fato é que sou 
meu próprio fato na construção 
de meus afetos. E isso basta ao ser 
canalha. Basta ao espaço, basta ao 
mundo e a mim. Por que é isso, 
não? A totalidade daquilo que sou 
e a minha medida no rompante do 
cerne estão claudicantes no ostra-
cismo de um vento rouco, rilhado, 
e só por isso comemoro mendaz-
mente mais alguns encaçapados. 
O que diria Protágoras de nossas 
medidas?... Bola oito. Quer ver? E 
o que fazer com o sacramento, o rito 
desse bando de mortos que andam 
a bater palminhas de braços prosar? 
Eu não sou. Estou vivo. Bola oito, 
coringada. 

– Gente, estou vivo, apenas 
peguei pouco sol. 

Mas como eu iria dizendo... 
Sobre a base tectônica deste papiro 
cadavérico, estamos melhor sem 
códigos, sem ritos; portanto, sem 
linguagem. E por essa abstração de 
concreto de flagelos democráticos, 
pergunto-me: o que fazer com a 
sacralização do rito diante a per-
cepção das coisas vivas e não vivas, 
se o ouro poente do significado não 
reflete mais o pouco de nossos olhos 
brincantes, em nossa forma? Há 
pouca luz ou pouco sol? Aquilo que 
nos deixa vivo é o simples prazer de 
brincar. Morto. Mais perguntas que 
respostas torpes. Vivo. A mudança 
é voraz e nos consome como pom-
bos fastios de fim de feira em meio 
a tabanídeos gordos e mosqui-
tos diftéricos. Ao longe, cordeiros 
pela mansidão esquelética aviltam 
pé pós pé a maracutaia desumana 
em descoisa no fato, parar de ser é 
uma ordem ao dinheiro ócio e não 
temos mais tanto tempo assim para 
atividades de disjuntivas lógicas do 
acaso. O troco, meu senhor, por 
favor. Apenas esta voz que nos fala 
de sol e cor e um trocadinho tam-
bém. Venham! Venham para a festa 
de cristal de nossas imagens! 

Já não sei se é verdadeiro 
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aquilo que digo, mas importante, 
com certeza. Uma festa do branco 
e do preto. É. Preciso me desmon-
tar para saber se aceitam a clausura 
principal de minha existência, este 
lote de morte entre criadouros de 
jacarés. A procissão seguia. No 
prato executivo, na vacina local, 
no bucho consciente dos outros. 
Enquanto olhados, ao lado da pro-
cissão finita, ratos mancos jogavam 
bilhar e árvores falavam carinhos. O 
rito sacramento! Sendo verdadeiro 
ou não, eu fico com o que importa...

A importância do rito está 
na capacidade de estar das coisas, e 
essa função é conotada pela junção 
do movimento das próprias coisas 
junto aos objetos solares em suas 
oniricidades brejeiras de virarem 
coisas e demoverem-se em descoi-
sas um segundo após o infinito das 
coisas se revelarem ao infinito dos 
seres. Resumindo, são imagens pan-
-oníricas num jogo de abre e fecha 
com nosso colorido fractal. Um 
palavrão de infinidades. Um cami-
nho para divindades sonhadoras. E 
apenas falo tudo isso porque o leitor 
morre dotado desta capacidade infi-
nitesimal de não entender a dimen-
são do que está dito imaginado, mas 

de intuir o espaço proposto. Em 
abre-fecha. Sempre menor, sempre 
menos estas falas... Mas sempre 
do homônimo tradutório mais ou 
quase maior da diferença de sub-
sistência dessa forma imagética que 
nos corrói. 

Um cadáver tropical vem aí. 
Diz novamente: 
– Foi falta de sol. 
– Sim, o sol faz falta! 
Os risinhos ainda podem se 

ecouvir, basta desgarrar o tímpano 
de papagaio e silenciá-lo em peque-
nos esquifes de solução auditiva. 
Canalha, canalha. Ecouvir... Como 
colírios auditivos na mistura sen-
sível de ver um ecouvido por aí. 
Sou cadáver tropical, e não pude 
me despedir. Passou uma canção 
toada como tantos outros sucessos 
recônditos de uma zombaria opiá-
cea de cronotopos, espaço-tempo, 
uma canção está sempre para o 
mundo como nós estamos para o 
tempo em recorte de suas múltiplas 
camadas quebradas e fragmentárias, 
no receio do infinito, na pluma da 
profundidade e na textura das coi-
sas que existem incertas no inaca-
bamento. A América Latina faz-se 
inacabada. 

– Deve ser por isso que a fila 
de mortos não acaba mais.

– Acaba, sim, madame, mas 
nossos olhos vícios 

no que está perto...
E porque tanta gente, tanto 

sangue escondido, tantos corpos que 
aparecem lombeiros em um grande 
campo de insaciedades e relações 
econômicas de mesquinhez?

Canalha, canalha.
Aparenta uma fórmula audi-

tiva, apenas auditiva:
- O sacro está como relapso 

da frutificação meridional de um 
ato. 

Enquanto outro palestrava 
para o tédio: 

– Quero dizer que, entre a 
questão vida-morte, não há coisa 
mais básica que a decisão entre 
sonhar imagens e ser sonhado por 
elas. Quadro é parede cu é tinta 
dedo é pincel, diria Waly Salomão. 
E o infinito está pronto. Pronto e 
feito, como a dianteira desta voz 
de óleo que passa em quatro rodas. 
Eu... Fico com o acaso. 

– Atenção, dona de casa, 
está passando em sua rua o carro 
da coleta de óleo e gordura vegetal 
usada, a senhora que tem qualquer 

quantia de óleo usado ou gordura 
vegetal usada, traga aqui, estamos 
aguardando para darmos o destino 
certo e não prejudicarmos o meio 
ambiente, vamos juntos fazer nossa 
parte...

– Ninguém cala a boca nesse 
lugar. 

E, contudo, de imagens, a 
banha caldeirava os pedaços de 
porcos humanos enquanto mogan-
gas e candongas surgiam por falá-
cias de má fé no pulular riso dos 
encaretados pedaços das sopas de 
lembranças em vida que, paradas, 
passava aos olhos da procissão car-
navalizada de odores sacros e mau 
cheiros óticos; sendo feita. Alguns 
de coragem arrependida provavam 
as imagens viventes dos outros, 
enquanto os perdidos da miséria 
tonal, colocados ali por um destino 
torpe de poderosos em vida, pas-
savam assustadoramente calmos 
para o que não haviam entendido, 
ainda. Aos poucos, questionavam-
-se. E o mundo tornava-se outro. O 
ladairo seguia condicionado pelos 
mortos aviltados por debaixo da 
terra em seus conúbios vermífugos 
entre o chão e o solo, e bocas salien-
tes a mostra de canções ataúdes, 

morreviventes do irracionalismo 
cortês. Segue que Deus vai junto. 
Gritaram em tiração. Simplesmente, 
ao leitor que perdeu alguém, apenas 
um lamento de morto. E só.

Um lamento de morto encai-
xotado invisível, sem rosto, sem lar 
e família para assistir o ambiente 
funéreo de uma voz que não mais 
ressoa um silabário. De coisas ordei-
ras pela mansidão calejada; canalha, 
canalha... E é só que posso repetir 
para quem sou, e sendo agora... Sou 
apena um cadáver tropical a mostra 
de serviço. Alguém que reencontrou 
o túmulo antigo, que um dia dor-
miu e sonhou com a menipeia de 
sua lápide, que ainda não apodre-
ceu por completo e quis subverter a 
ordem posta de algo aquém e além. 
Não mais que um cadáver tropical, 
a metalinguagem da morte de um 
defunto autor; que também mor-
reu em sua imagem espectral, em 
seu fato soçobrado de rompantes 
vazios de uma linguagem comprada 
a vista em qualquer loja de um real. 
Um povo. Dois povos. Três povos. 
E assim vai. Um gado, dois gados, 
três gados. E assim foi. A morte não 
paga e nem fala sobre a ligação a 
cobrar que foi atendida do outro 

lado da linha. Nesse mundo e no 
outro, o que morre são imagens 
coloridas de um vitalismo cotidiano 
pipocado em esporos ecouvidos e 
falauditivos e imagoamolados pelo 
que somos e pelos outros, transfi-
guradores da linguagem, passagens. 
Um faz de conta só

Plural
– Cê num é malandro. – dis-

se-me uma roupa de carnaval.
– Não, sou apenas um cadáver 

tropical. 
– Muita história pra pouco 

choro, aí tem... 
Ser um cadáver tropical é 

uma dádiva para os vivos, para a 
comida da boca truncada desde o 
sistema digestivo faltante, aqui, nós 
comemos ao contrário, comer um 
morto pode ser bom, mas comer a 
sua lembrança pela digestão inexis-
tente é melhor. Para quem já está 
morto, nada posso fazer ao movi-
mento. E isso que falo aos vivos, e 
dizem, canalha, canalha. Mas por 
um gaiato a galope na palma de 
minha mão em consciência, digo, 
não sou um traidor, nem mesmo 
estou numa casa de loucos, e sim 
numa casa de mortos. Portanto, a 
minha palavra deveria ter verdade 
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a quem ouve. Se é verdadeira ou não 
por imponência, isso não falo. E por 
isso sou ouvido. 

Terecotecotecoteco teleco 
teco tecoooooooooooooooooo
oooooooooooooooootelecoreco 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
ooooooooooooooooooooooooooo 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii terecoteco teleco 
teco teco 

Por esse teste sonoro, sou 
ouvido de um canal só, e isso não 
há como negar.

Destas campas, o meu prazer 
é a sinonímia paródica de nossos 
dias. Da razão irrestrita da má von-
tade, também, um beijo encardido 
e um falso abraço lamento abaixo 
do solo é tudo o que posso, e como 
veem, continuo podendo poucas 
coisas através da linguagem neste 
campanário geral em que estou. E 
feito um ato sísmico, alguém repete, 
vou te levar à origem do mundo, 
que é também a origem dos sécu-
los, coisa que nenhum hipopótamo 
solar de um nevoeiro em borrasca 
faria. Enfim, o defunto autor che-
gou! E o que diria Machado de Assis 
de nossa república croniqueira de 
mortos vivos? Pedra 90, um apito, 
uma pausa; um claudicante espasmo 

cheio de corruptelas folhadas de 
delírios fantasmagóricos e antropo-
fágicos risinhos catóptricos refleti-
dos sobre esse nevoeiro de sal sem 
salário que nos adoece ante a morte 
da imagem que não morreu, isto é, 
a própria vida em sonhaço esquen-
tado em ferraria. Como dói. Olho 
de vidro e poema para meus olhos 
podres e vermífugados.

Moral: a imagem não se faz 
apenas feito um som só atormen-
tado para a liberdade de si, mas para 
liberdade farolar do destino revoado 
das coisas e descoisas ao outro, seja 
o que for. Um abre e fecha. Diga lá.  

– O que são estes súditos 
aracnídeos que passam? 

– São as teias de uma nova 
era, de um novo tempo. 

São ecouvidos de movimen-
tolaria escultora, de delírios infames 
e nonsenses.  

– Nada entendo, não há lin-
guagem aqui. 

Ao que outro responde:
– O que não há é apenas a 

palavra.
– Que grande paradoxo! Acho 

que vou morrer de rir. 
– Pede 12, vai!
 – Vamos economizar um 

pouco deforma!
 Cana
lha, 
cana
lha.
E por quantos ritmos mais 

poderia aguentar esta pressão, não 
basta deixar lamentos à porta escor-
rida dos outros, como uma antítese 
à chaga de sangue de cordeiro nas 
ombreiras da entrada, à espera da 
mortesina, não basta olhar para 
os lados em fingimento caridoso e 
asseverar, lamento o ocorrido, ou 
apenas em amargura egoísta, dizer: 
e daí, eu não sou coveiro. Não basta 
responder à canalhice um patuá de 
bons mocismos ou testar cobaias 
de prevenção, senhor, vicejando no 
repuxo do experimento. Não basta. 
E o que bastaria. Isso, já não posso 
responder, não faço fatos, para res-
ponder, eu teria que me debruçar 
sobre a metafísica de minhas odes 
ao encontro de outras odes, falar do 
que sou, do fato movimento, sozi-
nho e aturdido. Mas agora estou 
morto. E assim por condição exas-
perada de sossegos, apenas digo 
para disfarçar a minha covardia 
imagética, a minha falha de infeliz 
criatura: 

– Nada posso com isso, sou 
apena um cadáver tropical.

E começa-se uma conversa 
mais ou menos assim, de engravata-
dos, meio escrúpulo às contrarieda-
des, um trago estrambótico, de riso, 
uma algazarra miúda, outra troça 
penada: 

– Quanto ao leite branco, tô 
só acostumado com leite conden-
sado só, tá ok? E no tocante a resi-
dente desta localidade, eu tenho que 
agradecer demais, lavaram minha 
hemorroida, porra! 

– E essa cartinha que eu 
recebi tua achei ela meio infantil, 
meio... 

E outro entra no rebolo da 
afiação: 

– Cadê a parte que eu combi-
nei contigo de queimar o STF? 

– Quás-quás-quás
– Cadê a parte que eu combi-

nei de botar o pau de arara na praça 
dos três poderes e dá-lhe chibata 
no povo em memória aos tempos 
antigos!

– Maravilhoso! Para nós, a 
origem dos séculos! 

– Assim não vai dar. 
– Mas já que você me deu 

uma palhinha, poderia dar outra, 

não? 
– Você está creditado nesse 

mundo de mortos-vivos, pode dei-
xar, enquanto tu quiseres, pode me 
ligar que eu te recebo ai... 

– Com seus cupicho?
– Pascaligudum! Só se for 

cumbicha!
– Quás-quas-quás!
Os risos ecoavam em meio 

aos lazuli vasos mouriscos e can-
delabros de três velas filigranados 
como pratos em fios de ouro, sem 
comidas, apenas a imagem clara 
de um fastio obeso de hipocrisia, e 
mancos dissimulados, uma antro-
pofagia de cadáver tropical, só 
pode... 

Pois a procissão ia e vinha, e 
conversas do tipo saltavam! 

– Amanhã vou testar meu três 
oitão? 

– Em quem, amigo, em quem, 
estamos todos mortos. 

– Mais um motivo para tes-
tá-lo antes de meu sono profundo.

Outros, já nem tanto, apenas 
cantavam canções sacro-profanas 
de libertação cultural aos restantes 
combalidos vivos da não morte: 

– Sou cadáver tropical, e não 
pude me despedir. 

– Cássia, a novela já vai aca-
bar... Você não vem?

Como disse, para mim, ser 
um cadáver tropical é uma dádiva 
dos vivos. Aceitem. Já o disse. E 
repito. Pois o que seriam de vocês 
sem a minha existência, um com-
pleto nada de nadismos. Lutariam 
pelo que, semeariam pelo que? Mas 
isso não vem ao caso. 

Agora... Preciso voltar ao meu 
posto de morto bem abastado, de 
vigia de mortos opacos em flagelos 
moídos e santarrões escondidos... 
É o que dizem, esta conversa de 
agora a pouco me deixou ouriçado. 
Sou apenas um... E quando passam, 
não que digam aos meus olhos, 
mas reconheço alguns desespera-
dos, bato em outros, rio de alguns. 
O resto não digo por que seria 
demais ao coração do leitor. Mas o 
que mais eu posso fazer, e se posso, 
eles dizem: canalha, canalha... Mas 
o que mais eu poderia fazer se eles 
falam, canalha, canalha... Sou ape-
nas um cadáver tropical a espera de 
meu ante sono profundo em meu 
devir de imagens sequestradas de 
verdade, isso, enquanto isso, nada 
posso, nada posso. Mas afirmo e 
confirmo. Eu fico com o que sou. E 
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dou fim a frase, pela multidão que 
se vem, é só isso, e só isso...

Acho que amanhã me vou 
novamente, não sei se ao retorno 
ou a origem secular de bons tempos 
tortuosos, torturantes quiçá, alguns 
bons tempos que não voltam mais; 
e por amanhã, acredito que estas 
vozes de nada mais falarão, mas é 
o que dizem, baixinho:

– Canalha, canalha. 
Enquanto sacramento, isso 

me remonta somente a resposta 
infinitesimal até aos que não com-
preendem, mas que um dia, e 
finalmente, poderão entender estas 
ficções miúdas de miolos... Como 
quem diz, este é apenas o meu tra-
balho. Aqui, eu remonto e respondo, 
em rito continuo de sacramentos: 

– Sou apenas um cadáver tro-
pical, o que mais posso fazer... 

E só isso ao fato. 
Apenas...
É que dizem quando pegam 

um pouco deste sol quente-frio de 
nevoeiro em chamas.

...
Canalha
Ca
nalha.
 

E só.

notas:
1. Rincon Sapiência – Ponta 

de Lança
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We ridiculous clowns 
that must crap and piss and 
sing and poem and kill each 
other and cry at night

Charles Bukowski

E dep ois  d izem 
que a perfeição 
não existe. Existe 
sim, esteve hoje 
em minhas mãos. 

Existe, desexiste, desiste. Os textos 
de Bukowski com o título “Notas de 
um velho sujo”, bem como, claro, 
“Mais notas de um velho sujo” são 
perfeitos para ler sentado na pri-
vada, à espera do curso natural na 
vida de quem come. Eis o início de 
um deles:

I was to early at the 
airport, then the flight was 
set back twice. It was still 
before noon, and I was too 
sick to drink. I kept walking 
all about the airport, wai-
ting. I am disgusted with 
most things, but I really 
hate airports. I finally went 
in and defecated. It was a 
strange toilet I had gotten 
into, with a row of bars 

on each side like a cage. I 
couldn’t understand it, but I 
finished and got out.

 Pensando em quem não 
lê em inglês, mesmo esse básico 
do nosso Autor, pus num desses 
tradutores automáticos para ver o 
resultado, e não ficou nada boa a 
tradução:

Eu estava muito cedo 
no aeroporto, então o vôo 
foi atrasado duas vezes. 
Ainda era antes do meio-dia 
e eu estava enjoado de beber. 
Continuei andando pelo 
aeroporto, esperando. Estou 
enojado com a maioria das 
coisas, mas realmente odeio 
aeroportos. Eu finalmente 
entrei e defecou. Eu havia 
entrado em um banheiro 
estranho, com uma fileira 
de grades de cada lado como 
uma gaiola. Eu não conse-
guia entender, mas terminei 
e saí.

 Segue minha proposta:
Eu cheguei muito 

cedo ao aeroporto, e o voo 
foi adiado duas vezes. Ainda 
era antes do meio-dia e eu 
estava muito enjoado para 

beber. Fiquei andando pelo 
aeroporto todo, esperando. 
A maioria das coisas me 
irrita, mas aeroportos eu 
realmente odeio. Finalmente 
entrei e defequei. Eu havia 
entrado em um banheiro 
estranho, com uma fileira 
de barras de cada lado, como 
uma gaiola. Não consegui 
entender, mas terminei e saí.

 Em um outro, ele aborda a 
parte que faltou: “When he wiped 
himself the paper kept bringing 
back the same heavy smears of 
brown”. Não vou traduzir. Para 
quem não entende inglês ver que 
isso pode ser também uma vanta-
gem, quase uma benção. Tem uma 
coletânea desses textos publicada 
em Portugal pela Alfaguara, em 
2019, com um título que me parece 
conter um exagero na tradução: 
“Notas de um velho nojento”. 

  É certo que é algo individu-
alizado a perfeição, “customizado”, 
para dizer com a língua do mercado. 
Ou digamos que ela tem graus, há 
o mais-que-perfeito, ou os mais-
-que-perfeitos, não só como tempo 
verbal.  É mais que perfeito fazer 
isso sendo juridicamente velho, a 

BUKOWSKIANA
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partir dos sessenta anos portanto – 
ao menos, por enquanto. Aí vc. será 
o próprio velho sujo, nem que seja 
naqueles instantes. 

No meu caso, a perfeição foi 
ainda maior, mais-que-perfeito, 
por ser um livro editado em 2018 
pela lendária livraria City Lights, de 
San Francisco, e comprado lá, quer 
dizer, ainda foi um trabalho que saiu 
na administração de Ferlinghetti, 
já centenário, comprado no ano de 
seu falecimento, prestes a completar 
103 – ele era um ano mais velho do 
que Bukowski, portanto. Lá, como 
bem sabemos os que gostamos, foi o 
centro de irradiação do movimento 
Beat, preparando a revolução hippie 
dos anos ‘60, mas há quem prefira 
inserir Bukowski numa escola (e 
escala) poética específica, a Meat. 
Ora, se é “meat”, no mais-que-per-
feito houvera de ser “shit”, no pre-
térito mais-que-perfeito do indica-
tivo. Eat meat, shit it: shit it is -  não 
há essas sutilezas de tempos verbais 
na língua de Bukowski. Aliás, lín-
gua de Bukowski em outros senti-
dos, como sabem ou saberão os que 
leram ou lerão alguma certa dessas 
“Notas de um velho sujo”, ou espe-
cialmente seu romance, ou novela 

or whatever, “Women”, de 1977.
Foi o que primeiro li de 

Bukowski, trazido de Los Angeles 
no ano seguinte da publicação pela 
Black Sparrow,  por um amigo de 
lá, de L.A., também escritor, a quem 
pedi algo dos Beats, dando alguns 
exemplos, Ginsberg, Kerouac, Sny-
der e daí ele me trouxe este, para 
que conhecesse, juntamente com 
um outro, publicado no mesmo ano, 
de um guru indiano do sexo que 
fazia furor por lá, e logo se espalha-
ria por todo canto: Bhagwan Shree 
Rajneesh, “Tantra Sprituality and 
Sex”. Bukowski e Bhagwan, mais 
a ver do que apenas a letra inicial 
B. Divertido e prazeroso tentar pôr 
em prática o modo de ser que pro-
punham, ainda mais antes que uma 
pandemia de doença mortal e incu-
rável tornasse um risco de vida.

Bukowski impiedoso, nos 
fazendo rir, muito, ainda mais, 
quando é perfeitamente grotesco, 
mais-que-perfeito, narrando como 
parasitara um editor que não lhe 
pagava direitos autorais, mesmo 
na hora de sua convalescência até 
à morte no hospital, com a cumpli-
cidade dele, enquanto podera, mas 
não de sua esposa, a qual não se 

deixará tampouco consolar em sua 
viuvez como lhe fora proposto ainda 
antes dela se consumar e reiterada-
mente depois. Consta que Kenneth 
Rexroth, figura tutelar dos Beats, 
que havia avalizado e apoiado o 
trabalho de Bukowski, após ler este 
conto, passou a dizer repetidas vezes 
que o espancaria a próxima vez que 
se encontrassem. Mas é como ele 
disse, em um texto da coletânea, 
“Dialogue: Dead Man on the Fence”, 
de 1961, meu ano predileto, por 
iniciar uma década mágica e ser o 
que nasci: é o que acontece, quando 
as palavras nos levam ao ponto de 
esquecermos nosso lado humano. 
Também, ao que parece, ele não 
se importaria se fosse espancado 
por Rexroth ou qualquer outro, era 
comum que chamasse para brigar 
quem era superior fisicamente a 
toda evidência, afinal de contas, 
tinha sido espancado regularmente 
três vezes por semana por seu pai 
dos seis aos onze anos de idade. 
Isto fez do Henry Charles Bukowski 
Senior o grande professor de lite-
ratura do Jr., segundo ele declarou 
em entrevista para uma TV italiana, 
reproduzida no filme “Born into 
this” (disponível no Youtube, aos 
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34’), por ter lhe causado tanta dor 
sem razão alguma. 

E no meio da lama, como a 
flor de lótus, brota a beleza, ou o 
brilho da inteligência irônica, em 
frases como aquela ou na que diz 
lhe parecer  muito mais difícil ser 
um bom crítico do que um bom 
artista, pois o crítico precisaria, 
para se justificar, ser capaz de fazer 
melhor do que o artista, não apenas 
dizer porque o que ele fez não está 
bem. Isso a propósito de críticos, 
que ainda havia, aos Rolling Stones, 
na época em que escreveu esta espé-
cie de resenha de um show deles em 
Long Beach, em 1972.

Como aqui também está 
tomando o rumo de uma resenha, 
vale dizer de que livro se trata. O 
título é irresistível, do livro, “The 
Mathematics of the Breath and 
the Way”, extraído de um dos tex-
tos, “Upon the Mathematics of the 
Breath and the Way”, um manifesto 
literário. Por uma literatura que se 
aprende a fazer nas corridas de 
cavalo, nos ringues de box ou na 
touradas, como Hemingway, e por 
uma poética que nos faça melho-
res amantes para que assim pos-
samos ser melhores poetas, num 

círculo mágico de retroalimentação. 
Bukowski expõe e assim propõe um 
modo melhor de ser, uma ética.

A matemática da respiração: 
meditação. O caminho: o Tao. Per-
feito. Mais-que-perfeito. 

Sim, a espiritualidade não está 
só acima, e nem tudo acima é espi-
ritual; está também abaixo e no que 
há de mais baixo, mesmo não sendo 
tudo nem sempre o que lá está. E 
da espiritualidade vem a ética, a que 
criamos e nos cria, não as que nos 
impõem os que nos criam.

Bukowski, em um conto 
pedófilo queixando-se das perse-
guições em nome de políticas de 
gênero, raça ou quaisquer outras 
correções políticas preconceituosas, 
dos ávidos em mostrar os precon-
ceitos dos outros sem reconhecer 
os próprios, os preconceitos dos 
preconceitos. No conto em que 
apresenta sua queixa, não consegue 
pagar pelo sexo com uma garotinha, 
ainda que agenciado e estimulado 
pela mãe dela, atriz desempregada 
de Hollywood, por já estar velha 
demais aos trinta anos. Ou melhor, 
até paga, muito, mas não consegue 
fazer o que fantasiara, ao contrário 
do amigo, também escritor, que o 

levara ao local. 
E isso bem podia ter sido um 

sonho, como isso de comprar um 
livro do Bukowski na City Lights 
editado pela City Lights, onde seu 
fundador, Lawrence Ferlinghetti, 
aparece referido pelo próprio nome, 
assim como Allen Ginsberg, tendo 
na capa um desenho de Bukowski 
sentado na frente de um computa-
dor feito pelo não menos lendário 
desenhista Robert Crumb, e mais 
desenhos do próprio Bukowski 
ilustrando o livro, de bolso, uma 
joia editorial. Sim, parece sonho, 
de tão perfeito, só que não foi, ou é 
agora, se tornando aqui literatura, 
ou quase, nessa literaturalização da 
vida, bukowskiana, a literaturaliza-
ção e a vida, ficção, “suspension of 
disbeleif ” (Wordsworth), “poetic 
faith” (Coleridge), “an improvement 
on life” (Bukowski): mesmo sem 
beber nem fazendo ou propondo 
sexo sem parar, esses são momen-
tos de sonhos mais vívidos dentre 
os vividos acordados. Lembrando 
que acordar tanto é o despertar 
como o entrar em acordo – no que 
vamos crer e nos tornar. E poesia é 
o que conseguimos fazer voltando 
a sonhar, acordados.

The Genius of the Crowd
Charles Bukowski

There is enough trea-
chery, hatred, violence,

Absurdity in the ave-
rage human being

To supply any given 
army on any given day.

AND The Best At 
Murder Are Those

Who Preach Against 
It.

And The Best At Hate 
Are Those

Who Preach LOVE
AND THE BEST AT 

WAR
--FINALLY--ARE 

THOSE WHO PREACH
PEACE

Those Who Preach 
GOD

NEED God
Those Who Preach 

PEACE
Do Not Have Peace.
THOSE WHO PRE-

ACH LOVE
D O NOT HAVE 

LOVE

B E WA R E  T H E 
PREACHERS

Beware The Knowers.

Beware
Those Who
Are ALWAYS
READING
BOOKS
Beware Those Who 

Either Detest
Poverty Or Are Proud 

Of It

B E WA R E  T h o s e 
Quick To Praise

F o r  T h e y  Ne e d 
PRAISE In Return

BEWARE Those Who 
Are Quick To Censure:

They Are Afraid Of 
What They Do

Not Know

Beware Those Who 
Seek Constant

Crowds; They Are 
Nothing

Alone

Beware

The Average Man
The Average Woman
BEWARE Their Love

Their Love Is Average, 
Seeks

Average
But There Is Genius In 

Their Hatred
There Is  Enough 

Genius In Their
Hatred To Kill You, To 

Kill
Anybody.
Not Wanting Solitude
Not Understanding 

Solitude
They Will Attempt To 

Destroy
Anything
That Differs
From Their Own

Not Being Able
To Create Art
They Will Not
Understand Art

They Will Consider 
Their Failure

As Creators
Only As A Failure
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Of The World

Not Being Able To 
Love Fully

They Will BELIEVE 
Your Love

Incomplete
AND THEN THEY 

WILL HATE
YOU

And Their Hatred Will 
Be Perfect

L i k e  A  S h i n i n g 
Diamond

Like A Knife
Like A Mountain
LIKE A TIGER
LIKE Hemlock
Their Finest
ART

O GÊNIO DA MUL-
TIDÃO - Charles Bukovski

Já existe traição, 
ódio, violência e absurdo 
suficientes,

no ser humano médio
Para abastecer qual-

quer exército em um dia 

qualquer.
E os melhores no 

assassinato são aqueles
Que pregam contra 

ele.
E os melhores no ódio 

são aqueles
Que pregam AMOR
E OS MELHORES NA 

GUERRA
- AFINAL - SÃO OS 

QUE PREGAM
PAZ

Aqueles que pregam a 
DEUS

PRECISAM DE DEUS
Aqueles que pregam 

a PAZ
Não têm paz.
AQUELES QUE PRE-

GAM O AMOR
NÃO TÊM AMOR
CUIDADO COM OS 

PREGADORES
Cuidado com os 

conhecedores.

Cuidado
Com aqueles que
estão sempre
LENDO

LIVROS 

Cuidado tanto com 
aqueles que detestam

pobreza como com os 
que se orgulham dela

C U I DA D O  c o m 
aqueles que são rápidos para 
elogiar

Pois eles precisam de 
ELOGIO em troca

C U I DA D O  c o m 
aqueles que são rápidos na 
censura:

Eles têm medo do que 
não sabem

C u i d a d o  c o m 
aqueles que procuram 
constantemente

Multidões; Eles não 
são nada

Sozinhos

Cuidado com
O Homem Médio
A Mulher Média
CUIDADO com o 

amor deles

O amor  de les  é 
mediano, busca a

Média
Mas há genialidade 

em seu ódio
Há genialidade sufi-

ciente em seu
Ódio para te matar, 

matar
Qualquer pessoa.

N ã o  Q u e r e n d o 
Solidão

Não Entendendo a 
Solidão

E l e s  v ã o  t e nt a r 
destruir

Qualquer coisa

Isso difere
Deles Próprios

Não sendo capazes
De Criar Arte
Eles não vão
Entender Arte

Eles vão considerar o 
próprio fracasso

Como criadores
Apenas como uma 

falha

Do mundo

Não sendo capazes de 
amar plenamente

Eles vão ACREDITAR 
no seu amor

Incompleto
E  E N TÃO  E L E S 

ODIARÃO
VOCÊS

E o ódio deles será 
perfeito

Como um diamante 
brilhante

Como uma faca
Como uma montanha
COMO UM TIGRE
COMO Cicuta

O melhor deles
ARTE

Born like this
Into this
As the chalk faces 

smile
As Mrs. Death laughs
As the elevators break
As political landscapes 

dissolve

As the supermarket 
bag boy holds a college 
degree

As the oily fish spit out 
their oily prey

As the sun is masked
We are
Born like this
Into this
Into these carefully 

mad wars
Into the sight of 

broken factory windows of 
emptiness

Into bars where peo-
ple no longer speak to each 
other

Into fist fights that end 
as shootings and knifings

Born into this
Into hospitals which 

are so expensive that it’s che-
aper to die

Into lawyers who 
charge so much it’s cheaper 
to plead guilty

Into a country where 
the jails are full and the 
madhouses closed

Into a place where the 
masses elevate fools into rich 
heroes
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Born into this
Walking and living 

through this
Dying because of this
Muted because of this
Castrated
Debauched
Disinherited
Because of this
Fooled by this
Used by this
Pissed on by this
Made crazy and sick 

by this
Made violent
Made inhuman
By this
The heart is blackened
The fingers reach for 

the throat
The gun
The knife
The bomb
The fingers reach 

toward an unresponsive god
The fingers reach for 

the bottle
The pill
The powder
We are born into this 

sorrowful deadliness
We are born into a 

government 60 years in debt
That soon will be una-

ble to even pay the interest 
on that debt

And the banks will 
burn

Money will be useless
There will be open and 

unpunished murder in the 
streets

It will be guns and 
roving mobs

Land will be useless
Food will become a 

diminishing return
Nuclear power will be 

taken over by the many
Explosions will conti-

nually shake the earth
Radiated robot men 

will stalk each other
The rich and the cho-

sen will watch from space 
platforms

Dante’s Inferno will be 
made to look like a children’s 
playground

The sun will not be 
seen and it will always be 
night

Trees will die
All vegetation will die

Radiated men will eat 
the flesh of radiated men

The  s e a  wi l l  b e 
poisoned

The lakes and rivers 
will vanish

Rain will be the new 
gold

The rotting bodies of 
men and animals will stink 
in the dark wind

The last few survivors 
will be overtaken by new 
and hideous diseases

And the space pla-
tforms will be destroyed by 
attrition

The petering out of 
supplies

The natural effect of 
general decay

And there will be the 
most beautiful silence never 
heard

Born out of that.
The sun still hidden 

there
Awaiting the next 

chapter.

 

Nascido assim
Nisso
Enquanto os rostos de 

giz sorriem
Enquanto a Sra. Morte 

ri
Enquanto os elevado-

res quebram
À medida que as pai-

sagens políticas se dissolvem
Enquanto o sacoleiro 

de supermercado tem um 
diploma universitário

Enquanto os peixes 
oleosos cuspem suas presas 
oleosas

Como o sol  está 
mascarado

Nós somos
Nascido assim
Nisso
Para essas guerras cui-

dadosamente loucas
À vista de janelas que-

bradas da fábrica do vazio
Em bares onde as pes-

soas não se falam mais
Em lutas que termi-

nam em tiroteios e facas
Nascido nisto
Em hospitais que são 

tão caros que é mais barato 

morrer
Em advogados que 

cobram tanto, fica mais 
barato se declarar culpado

Para um país onde as 
cadeias estão cheias e os hos-
pícios fechados

Em um lugar onde 
as massas elevam os tolos a 
ricos heróis

Nascido nisto
Andando e vivendo 

isso
Morrendo por causa 

disso
Silenciado por causa 

disso
Castrado
Destripado
Deserdado
Devido a isto
Enganado por isso
Usado por isso
Chateado com isso
E n l o u q u e c i d o  e 

doente por isso
Feito violento
Feito desumano
Por isto
O  c o r a ç ã o  e s t á 

enegrecido
Os dedos buscam a 

garganta
A arma
A faca
A bomba
Os dedos dirigem-se a 

um deus indiferente
Os dedos alcançam a 

garrafa
A pílula
A pólvora
Nós nascemos nesta 

letalidade dolorosa
Nascemos em um 

governo com dívidas de 60 
anos 

Que em breve não 
conseguirá nem pagar os 
juros dessa dívida

E os bancos vão 
queimar

Dinheiro será inútil
Haverá assassinato 

aberto e sem punição nas 
ruas

Serão armas e multi-
dões em movimento

A terra será inútil
A comida se tornará 

um retorno decrescente
A energia nuclear será 

assumida por muitos
Explosões irão abalar 
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continuamente a terra
Homens-robôs radio-

ativos vão perseguir uns aos 
outros

Os ricos e os escolhi-
dos assistirão de plataformas 
espaciais

O Inferno de Dante 
será feito parecer um par-
quinho infantil

O sol não será visto e 
sempre será noite

Árvores vão morrer
Toda a vegetação 

morrerá
Homens radioativos 

comerão a carne de homens 
radioativos

O  m a r  s e r á 
envenenado

Os  l ago s  e  r i o s 
desaparecerão

Chuva será o novo 
ouro

Os corpos podres de 
homens e animais cheirarão 
mal ao vento escuro

Os últimos sobrevi-
ventes serão surpreendi-
dos por novas e horríveis 
doenças

E as plataformas 

espaciais serão destruídas 
pelo atrito

O esgotamento dos 
suprimentos

O efeito natural da 
decadência geral

E haverá o mais lindo 
silêncio nunca ouvido

Nasceu disso.
O sol  ainda está 

escondido lá
Aguardando o pró-

ximo capítulo.

 
As The Poems Go
as the poems go into 

the thousands you
realize that you’ve cre-

ated very
little.
it comes down to the 

rain, the sunlight,
the traffic, the nights 

and the days of the
years, the faces.
leaving this will be 

easier than living
it, typing one more 

line now as
a man plays a piano 

through the radio,

the best writers have 
said very

little
and the worst,
far too much.
 
Enquanto os poemas 

vão

Enquanto os poemas 
vão 

aos milhares, 
você percebe que 

criou 
muito pouco.
Vem a chuva, a luz do 

sol,
o trânsito, as noites e 

os dias dos
anos, os rostos.
Deixar isso será mais 

fácil do que viver
isso, digitando mais 

uma linha agora como
um homem toca piano 

através do rádio,
os melhores escritores 

disseram 
muito pouco
e os piores,
demasiado.

Bukowskiana

What is the point of 
living

In a house tranquil
In a neighborhood  

tranquil
In a city tranquil
In a country seemin-

gly tranquil
In a world in peril?
Better listen to the 

poet in you.

Qual é o sentido de 
viver

E m  u m a  c a s a 
tranquila

E m  u m  b a i r r o 
tranquilo

E m  u m a  c i d a d e 
tranquila

Em um país aparente-
mente tranquilo

Em um mundo em 
perigo?

Melhor ouvir o poeta 
em você. 



56 57



58 59



60 61



62 63

... obediensa 
e disobediensa, insièmit.

E po’ se impuartìa? L’amóur, par 
zujà,

al à doma che um prat. 3
Pier Paolo Pasolini. La meglio 

giuventù

Em 16 de junho de 
1968, Pier Paolo 
Pasolini publica 
em L’Espresso 
seu poema, que se 

tornará um marco polêmico e crí-
tico, PCI aos jovens!!. No final do 
poema, há uma espécie de apolo-
gia na qual o poeta lê seu texto e se 
indaga sobre as diferenças entre sua 
geração de intelectuais e os jovens 
intelectuais que então se insurgiam 
contra a universidade e os meca-
nismos de condicionamento de 
classe nela reproduzidos a partir 
da sociedade burguesa. Diante do 
suposto impasse entre guerra civil 
e revolução que os motins estu-
dantis traziam, Pasolini diz que a 
diferença fundamental entre ele e 
esses estudantes está ligada sobre-
tudo a uma questão geracional no 
âmbito do neocapitalismo (alcunha 
por ele utilizada para descrever os 
mecanismos de desenvolvimento 
do capitalismo na sociedade do 
boom econômico pós-guerra – 
anos que foram depois chamados 
de Os trinta gloriosos): ele ainda 
podia olhar a burguesia desde fora, 
objetivamente, mesmo se com ela 
estivesse implicado, colocando-se 

ao lado, desde a ótica do que não 
era burguês (operários e campo-
neses), enquanto para os jovens 
intelectuais esse tomada de posi-
ção era muito mais difícil porque a 
burguesia estava triunfando e trans-
formando os operários em burgue-
ses e os camponeses em citadinos: 
o neocapitalismo se transformava 
na própria condição humana. Mos-
trando-se então resistente à ideia 
de que uma guerra civil pudesse se 
dar – com características emanci-
padoras – por meio da convulsão 
estudantil, Pasolini escreve que as 
autocríticas dos estudantes, referen-
tes a seu estatuto pequeno-burguês, 
incidem num erro substanciado no 
fato de que o pequeno-burguês já 
não tinha proximidade alguma com 
a experiência anti-burguesa revolu-
cionária que a geração dele, Paso-
lini, experimentara, mas, pelo con-
trário, já estava totalmente imersa 
na vida neocapitalista.⁴  Por fim, 
após as provocações, o poeta indica 
aos estudantes três pontos que eles 
deveriam acrescentar em suas lei-
turas do “mal burguês”: a) uma rea-
nálise dos pequeno-burgueses “que 
nós somos hoje”; b) o abandono da 
autodenifição estudantes em prol, 

PIER PAOLO PASOLINI E A 
FRAQUEZA DO INTELECTUAL DIANTE 

DA DESTRUIÇÃO1

VINÍCIUS NICASTRO HONESKO2

simplesmente, de “intelectuais”; c) 
uma “última escolha ainda possível 
em favor do que não é burguês”, algo 
extremamente difícil que poderia 
ser feito “substituindo a força da 
razão às razões traumáticas pesso-
ais e públicas às quais acenavam.”⁵

 Essa separação geracional 
que torna tão difícil aos jovens a 
possibilidade de se colocarem fora 
da burguesia se tornará um tema 
recorrente para Pasolini.⁶ Dois 
meses depois da publicação de PCI 
aos jovens!!, ele volta a escrever 
sobre a questão da intelectualidade 
no texto de abertura de sua coluna 
Il Caos (em 6 de agosto de 1968), 
publicada no semanário Tempo 
entre agosto de 1968 e janeiro de 
1970. Retomando a leitura que faz 
de O ano dos estudantes, da então 
deputada pelo PCI Rossana Ros-
sanda, Pasolini aponta para a dife-
rença entre o intelectual clássico e 
os estudantes frisando que enquanto 
estes, ao tomar consciência da injus-
tiça burguesa, sentem na pele e na 
própria condição “a miséria da mer-
cadorização e da alienação”, aquele, 
diante disso, é apenas uma testemu-
nha, um companheiro de estrada.⁷  
Rossanda, na mesma página citada 

por Pasolini, salientava que, nos 
motins estudantis, não explodiria 
uma “crise das consciências juve-
nis, fulguradas por uma revelação 
de ordem ética ou intelectual, mas 
uma crise da sociedade,”⁸  isto é, 
os jovens não se mostravam como 
vocacionados à revolução, mas atra-
vés dos protestos o que se revelava 
era uma necessidade revolucionária. 
Nessa tensão geracional, o intelec-
tual restaria como um excedente, 
como um impotente, diante dos 
problemas sociais que se conforma-
vam naquela década – e por isso a 
demanda de Pasolini pela redefini-
ção dos estudantes como, simples-
mente, intelectuais; mas também 
seu incluir-se entre os pequeno-
-burgueses mesmo se pouco antes 
se colocara fora (numa  espécie de 
imagem excessiva). Para Pasolini, 
no neocapitalismo, o intelectual 
estaria no ponto de tensão do cho-
que geracional: aí, tanto sua gera-
ção quanto à dos jovens se tocam e, 
paradoxalmente, desse choque por-
ventura algum fomento a uma pos-
sível ruptura no novo modo opera-
tivo do poder surgiria. Ao encerrar 
o texto, todavia, Pasolini deixa uma 
pergunta: “Expulso, como traidor, 

dos centros da burguesia, testemu-
nha externa do mundo operário: 
onde está o intelectual, por quê e 
como existe?”. ⁹ 

Pouco mais de um ano após 
as convulsões de maio de 1968, 
durante a cobertura jornalística 
da viagem da Apollo 11 à Lua, 
John Noble Wilfort, do New York 
Times, escreve sobre o telefonema 
de Nixon para os astronautas: o pre-
sidente dos EUA ressaltava como 
os céus passaram a fazer parte do 
mundo do homem e que o “Mar da 
Tranquilidade” onde agora os astro-
nautas estavam obrigava à multipli-
cação dos esforços para trazer paz 
e tranquilidade para a Terra, onde, 
depois dessa conquista, “todos os 
povos são verdadeiramente um.”10 

A conquista de outros mun-
dos arma-se aqui, no discurso 
imperial norte-americano, como o 
baluarte do cosmopolitismo univer-
sal que finca suas bases no corolário 
do iluminismo kantiano. Seria pre-
ciso aos humanos adentrar o Mar da 
Tranquilidade do insondável para 
trazer à sua praia notícias apazi-
guadoras na forma inconteste da 
união de todos em um: o universo 
de fato seria uno e estes pequenos 
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caminhantes do Planeta Azul esta-
riam conquistando o infinito, esta-
riam e seriam um. A conquista lunar 
nos mostraria, de alguma forma, a 
imagem de um sujeito transcenden-
tal que se coloca fora do campo da 
experiência como garantia de toda 
possibilidade de experiência.

Em nove de agosto de 1969, 
Pasolini escreve sobre os eventos 
descritos por Wilfort: diz que as 
notícias a respeito da conquista 
da Lua não traziam mais efeitos 
reais na vida das pessoas do que o 
resultado do último Milan X Man-
chester; aliás, diz que parecia não 
haver um envolvimento emocio-
nal, identificador, dos sujeitos em 
relação a esse grande fato histórico. 
Levanta então algumas hipóteses 
(que diziam respeito sobretudo a si 
próprio) a respeito das razões para 
esse não envolvimento: detestava 
o nome “Apolo” como um ridículo 
resíduo humanista que chancelava 
uma civilização já agora puramente 
tecnológica; uma antipatia pelos 
três pequeno-burgueses astronau-
tas (“inestéticos mas funcionais, 
privados de fantasia e paixão, mas 
impiedosamente práticos e obedien-
tes” 11); uma repulsa pelo mundo 

pequeno-burguês que vislumbrava 
por trás daqueles homens (seus 
“filhinhos louros, tão bonitinhos 
e já tão marcados por seu futuro 
completamente condicionado”12 ); 
suas mulheres Penélopes que, “no 
momento oportuno, sabem reduzir 
tudo ao café e aos bolinhos a serem 
oferecidos (...) às vizinhas de casa.”13  
Por fim, afirma que essa resistência 
à identificação ao grande feito é pro-
vocada porque toda a empreitada 
estadunidense é apenas uma opera-
ção do poder (que também poderia 
ter sido o soviético), e essa seria a 
faceta paternalista de um poder que 
tendia a reduzir todos ao estado de 
filhos e à retórica da obediência14.  

Essa redução a um estado 
filial em conjunto com as máscaras 
que atravessaram a história como 
portadoras de um caminho à eman-
cipação, mas que, no fundo, preten-
diam realizar, demagogicamente, a 
prostração dos sujeitos humanos ao 
poder, teriam, na civilização tecno-
lógica, sua realização inequívoca. 
À expansão do conhecimento nos 
moldes kantianos (a projeção extra-
terrena de um conhecimento uni-
versal emancipador), mostrava-se, 
então, a outra face, a face terrena: 

o cosmopolitismo estatal que vio-
lentamente impõe-se aos diversos 
mundos que preenchem a terra (e, 
como horizonte de fundo, o nomos 
da terra de Carl Schmitt). 

A partir disso, Pasolini 
mostra que a “conquista da Lua” 
era muito distinta da chegada de 
Colombo na América (cujo para-
lelo era constante nos jornais de 
então): nesse caso, havia “dissocia-
ção entre o homem individual, ou 
herói, Colombo, e o Poder finan-
ciador”15 , o que não é o caso dos 
astronautas. O herói da façanha de 
1969 não eram os três pequeno-
-burgueses com seus trajes espa-
ciais, mas a própria técnica: isto é, 
a figura do sujeito racional que se 
coloca no exterior da terra. Assim, 
na civilização tecnológica, a téc-
nica não seria a personificação de 
Colombo – “que se aproveita do 
financiamento do Poder para rea-
lizar (...) sua descoberta”16  –, mas 
o aspecto pragmático do Poder. 
Pasolini percebe aí algo que 45 anos 
depois os jovens do Comitê Invisível 
declararão: o poder é logístico,17  é 
a própria lógica do poder.

No final do texto de 9 de 
agosto de 1969, o poeta aponta 

para seu modo de ler o mundo e 
o poder. A civilização tecnológica 
fazia com que o poder não fosse 
apenas nacional, mas transnacional, 
fato que, todavia, não o impedia de 
continuar a ser poder: era dele, por-
tanto, do Poder, a conquista da lua. 
E termina:  

A conquista da Lua, 
portanto, já é estatistica-
mente (e não apenas do 
ângulo do pretenso póstero) 
um feito da humanidade: 
mas, para que se torne ver-
dadeiramente tal, é preciso 
que essa humanidade seja 
livre. Falo – sei bem – como 
utópico. Mas ou somos utó-
picos ou desapareceremos.18 

Como essa dimensão apenas 
estatística do feito da humanidade 
poderia ser real? Com a liberdade. 
Mas por esta se pode lutar apenas 
como um utópico, uma vez que o 
novo poder tecnológico, um novo 
fascismo (noção que Pasolini desen-
volve em minúcias), impede a liber-
dade em todos os seus aspectos (e 
a conquista da Lua, portanto, ainda 
é do poder). Diante desse poder 
como totalidade lógica que elimina 

qualquer possível diferença em prol 
do uno (que elimina a possibilidade 
de liberdade), Pasolini renegava a 
autoridade (uma faceta do poder) 
que lhe era conferida e contrapu-
nha apenas suas denúncias, mesmo 
que em contradição: “Aproveito-me 
das estruturas capitalistas para me 
expressar: e o faço, por isso, cinica-
mente”19. Em sua utopia, para não 
desaparecer, Pasolini via-se como 
o intelectual – e, nesse sentido, há 
o ponto de contato paradoxal com 
os jovens – no no man’s land onde 
alguma batalha quiçá ainda poderia 
ser travada: o desejo de destruição 
do mundo destruidor passa pela 
necessidade de fazer uso do mundo 
destruidor como única possibili-
dade de a este, o mundo destruidor, 
resistir.

Assim, Pasolini faz aparecer 
um excedente ineliminável na figura 
excêntrica do novo intelectual. E, de 
certo modo, essa sua perspectiva 
tem similitudes à que pouco tempo 
antes sustentava Frantz Fanon em 
relação ao discurso colonial. Achille 
Mbembe aponta como a posição de 
Fanon – para quem “negro” advém 
de um mecanismo de atribuição 
mais do que de autodesignação 

– dava ensejo à abertura desse exce-
dente ineliminável ao dizer-se “sou 
um humano, e isso basta”. Mbembe 
nos indica que “negro” é uma alcu-
nha e que entre ela, o sentido que 
lhe é atribuído “e o ser humano cha-
mado a assumi-lo, há algo que per-
manecerá para sempre no âmbito 
da distância. E é esta distância que 
o sujeito é chamado a cultivar e, tal-
vez, radicalizar.” 20 

Frente à civilização tecnoló-
gica que tudo engolfava, o intelec-
tual com força crítica seria aquele 
que cultivasse e radicalizasse essa 
distância, e isso estava em expor-se, 
apesar de tudo: não se deixar captu-
rar num modelo, num sujeito cujas 
habilidades e capacidades estariam 
pré-determinadas por um sistema, 
mesmo quando emitia suas críticas 
a tal sistema. À imagem da razão 
transcendental encarnada no inte-
lectual, portanto, Pasolini contrapu-
nha uma razão em contradição, que 
encontrava limites nas diferenças 
de mundos que ainda são internos 
à terra (para lembrar a metáfora 
extraterrena da fundamentação 
racional kantiana). No ano seguinte 
ao ano dos estudantes, essa figura 
do intelectual, também necessária 
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aos jovens, está, portanto, colocada 
em xeque: um solitário, fraco e que 
apenas poderia escandalizar. 

*
Podemos, agora, colocar 

uma questão a respeito dessa outra 
figura do intelectual que Pasolini 
começa a esboçar em Il caos: o que, 
em sua condição de fraco e soli-
tário, causa escândalo? Lendo os 
projetos que Pasolini desenvolvia 
naquele período, notamos que sua 
noção de escândalo estaria ligada à 
de São Paulo, para quem o anún-
cio do Cristo crucificado era lou-
cura e escândalo (1 Cor, 1, 22-24). 
Assim como no Evangelho Segundo 
Matheus Pasolini buscou na fra-
queza do solitário Cristo a força 
histórica do homem, entre 1968 e 
1974 ele desenvolveu um roteiro 
(que nunca chegou a filmar) sobre 
São Paulo no qual o apóstolo, para 
além do fundador do cristianismo, 
deveria ser exposto em sua fraqueza 
e humanidade. De uma nota pré-
via, de 1966, sobre o filme é possí-
vel extrair a ideia fundamental que 
guiaria Pasolini nessa exposição do 
escândalo: “É claro que São Paulo 
demoliu revolucionariamente, com 
a simples força de sua mensagem 

religiosa, um tipo de sociedade fun-
dado sobre a violência de classe, o 
imperialismo e, sobretudo, o escra-
vismo.” 21 Em sua fraqueza e solidão 
– “pois quando sou fraco, então é 
que sou forte” (2 Cor, 12, 10) – é que 
Paulo escandalizou e possibilitou as 
condições para a demolição de uma 
sociedade. 

Giorgio Agamben, que figura 
como o jovem apóstolo Felipe em O 
Evangelho segundo Matheus paso-
liniano, mostrou que essa fraqueza 
paulina é fundamental para pensar 
um messianismo para além da ins-
titucionalização universalista. Lem-
bra-nos o filósofo que a astheneia 
(fraqueza), é associada à steresis 
(privação), que definiria, em Aris-
tóteles, a condição da potência, da 
possibilidade ou não de algo pas-
sar de sua pura potencialidade ao 
ato.22  Nos termos de Agamben, 
o messianismo paulino ativa essa 
potência especial da fraqueza, isto 
é, a negação absoluta da categori-
zação da potência como parte de 
um dispositivo dúplice (potência/
ato) e sua liberação numa potência 
de outra ordem, que antecederia 
a própria divisão entre fraqueza 
e força, entre potência e ato (em 

Pasolini, uma potência que não 
se resignaria a uma determinação 
pré-estabelecida, que não aceita-
ria a designação de autoridade). A 
força que provém da fraqueza seria 
a radicalização da distância entre a 
alcunha, o sentido a ela atribuído e 
o ser humano chamada a assumi-lo: 
não há, para quem quer que critique 
as operações do poder na civiliza-
ção tecnológica, possibilidade de 
hipostasiação de um lugar extrater-
reno, de uma forja transcendental 
das condições de possibilidade da 
experiência, mas apenas uma neces-
sária implicação paradoxal, em cuja 
fraqueza está também a força. O 
Mar de Tranquilidade, desde onde 
os astronautas observam a Terra, 
não poderia ser a condição hipoté-
tica – e forjada por uma razão des-
corporificada – de um intelectual, 
mas, antes, é necessário que a crí-
tica esteja sempre em contato com 
a terra, com os corpos vivos, aliás, 
parta e retorne aos corpos.

Em 16 de agosto de 1969, 
Pasolini volta a escrever sobre a 
chegada à Lua. Não é o futuro, diz, 
mas o passado que comove nesse 
fato – “o destino de todo futuro, que 
é o de se tornar passado, se já não o 

é”23  –, algo que “tranquiliza aquele 
a quem coube viver hoje (...) sobre 
a capacidade exaustiva e poética 
do puro presente, inapagável, ou, 
de qualquer modo, irrevogável.”24  
Esse agora inapagável, que Walter 
Benjamin poderia chamar de Jetzt-
zeit,25  pode ser lido nessa configu-
ração messiânica da fraqueza que se 
faz potência: não um messianismo 
escatológico e programático, mas 
profano, que articula o passado 
historicamente por meio de uma 
espécie de sentimento da história, 
algo que Pasolini esboça num texto 
sobre seu filme Medeia à mesma 
época de suas crônicas de Il Caos: “o 
‘sentimento da história’ é uma coisa 
muito poética e pode ser suscitado 
dentro de nós e comover-nos até as 
lágrimas por qualquer coisa, porque 
o que nos chama a voltar atrás é tão 
humano e necessário como o que 
nos impulsiona a andar adiante.”26  
E é no mesmo sentido que, em uma 
famosa entrevista com Jean Duflot 
, à pergunta sobre uma saída que 
reste a essa alienação generalizada 
e espraiada pelo poder tecnológico 
na terra, Pasolini responde que “a 
saída está na história humana. (...) 
O futuro é previsível, a história, não. 

Em outras palavras, os sociólogos 
podem prever muitas coisas (...) 
mas a fluidez histórica do futuro 
sempre lhes escapará.”27 

E se há um messianismo pro-
fano em Pasolini, também é possível 
apontar, por outro lado, para o que 
ele chamava de nostalgia da vida 
e que, em várias de suas interven-
ções, mostra-se como aquilo que 
ele denominou de elogio à barbárie: 
“A palavra barbárie – confesso – é a 
palavra que mais amo no mundo”; 
ela é o que precede nossa civiliza-
ção, no sentido maravilhoso do 
“bárbaro!”, e escapa à “divindade 
bifronte da burguesia”, a Razão-
-pragma28,  e escandaliza. Ao prag-
matismo mecânico e tecnológico, 
Pasolini opõe esse sentido irrestrito 
de um bárbaro que é arcaico e sem-
pre presente: como recusa e linha 
de fuga às postulações dominadoras 
razão etnocêntrica (que se abstrai 
do corpo enquanto seus resultados 
são, na prática, a violência no corpo 
dos subjugados por essa razão). É o 
que, também em 1969, exprimiria 
em Medeia, e que resplandece em 
um poema escrito no set de filma-
gens e dedicado a Maria Callas:

Duas coisas foram (e 
são) sempre contemporâneas.

As superações, as sínteses! São 
ilusões,

digo, como europeu vul-
gar, mas não por cinismo – 

e Lévy-Bruhl fundava o 
racionalismo das sociedades...

superiores (e tinha 
razão) sobre “tempo, espaço e 
substância”, 

tríade em que faltam (e 
portanto elas tinham razão...

as sociedades inferiores) 
os dois primeiros dados! A tese

e a antítese convivem 
com a síntese: eis 

a verdadeira trindade do 
homem nem pré-lógico nem 
lógico,

mas real. Que seja o 
cientista com suas sínteses

que lhe permitem avan-
çar (e progredir) no tempo 
(que não existe),

q u e  s e j a  t a m -
bém o místico curando 
democraticamente

no mesmo tabernáculo, 
com sínteses, teses e antíteses.

A história não existe, 
digamos, só há a substância: 
que é aparição.

Assim poderá viver, 
como valente cidadão 
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revolucionário,
na história que, para 

você, é a única ilusão pos-
sível.  29  

O paradoxo da barbárie se 
mostra como a aposta de Pasolini 
para uma vida possível em meio à 
destruição de uma civilização tec-
nológica: contra um futuro pro-
gramado como puro progresso 
infinito para seres submetidos a 
um poder, apostar no paradoxo 
que é a porta para “a única ilusão 
possível”. Já não resta, portanto, à 
pergunta “onde está o intelectual?”, 
uma resposta determinada. Como 
jovens ou como adultos, apenas a 
partir de uma fraqueza que se reco-
nhece bárbara, excedente, é que se 
pode armar uma linha de fuga ao 
poder. E talvez, ainda hoje, no apro-
fundamento da civilização tecnoló-
gica, a fraca força da voz do poeta 
ecoe como um alerta no instante de 
perigo: insistir numa utopia contra 
o desaparecimento. 
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Onze pontos 
percentuais 
de diferença 
s e p a r a r a m 
a vitória de 

Gabriel Boric, com 55% dos votos, 
de José Antonio Kast, com 44%, o 
que equivale a pouco mais de um 
milhão de votos. Um triunfo sólido 
para o Chile, um país em que o 
padrão eleitoral é pouco mais de 15 
milhões de eleitores, mas no qual a 
metade dos inscritos não participa 
das eleições. 

  Foi de fato a eleição mais 
importante e com maior mobili-
zação desde o fim da ditadura, em 
1990, e após o retorno à democra-
cia. Em jogo estava também o des-
tino da nova Constituição que subs-
tituirá à de Pinochet, promulgada 
em 1980. Kast, defensor do legado 
do ditador, já tinha manifestado que 
não facilitaria os trabalhos finais 
nem estava disposto a estender os 
prazos que a Convenção Consti-
tucional já antecipou que serão 
necessários. 

Desta maneira, no pleito que 
definiria não apenas o próximo 
período presidencial, assim como 
também o futuro da Constituição, 

se enfrentavam duas caras do Chile: 
uma representada por um ex-diri-
gente estudantil de 35 anos, que se 
fez conhecido nos protestos mas-
sivos dos universitários de 2011 
que exigiam uma educação pública 
e gratuita eliminada justamente 
pela ditadura. A outra, encarnada 
por um ex-deputado ultradirei-
tista, defensor do ‘legado’ militar e 
do modelo econômico neoliberal, 
imposto a sangue e fogo durante os 
17 anos de Pinochet no poder.

Todavia para explicar o 
desenlace da última eleição presi-
dencial é necessário se situar na his-
tória dos últimos 30 anos no Chile. 
No retorno à democracia, quando 
após o plebiscito que colocou fim à 
ditadura militar, nasceu a denomi-
nada Concertación de Partidos por 
la Democracia. Um conglomerado 
de partidos que desde o início se 
autodenominavam como “centro-
-esquerda”, próximo à socialdemo-
cracia europeia e que teve como 
selo político a exclusão do Partido 
Comunista do Chile.

Essa aliança foi a vencedora 
da consulta popular que a ditadura 
convocou em 1988, quando confi-
gurou-se a transição à democracia. 

Nesse momento, o regime militar 
estava acuado por protestos e aten-
tados e havia perdido o apoio dos 
Estados Unidos, que já tinham can-
celado todo o aporte econômico e 
militar a Pinochet. Uma transferên-
cia de poder que tinha como carac-
terística central ser conciliadora, 
sem oferecer grandes mudanças 
econômicas, e com Pinochet eleito 
como senador vitalício.

Uma concepção da democra-
cia que, desde a ótica pós-estrutura-
lista, a autora Chantal Mouffe define 
desta forma:

A legando  que  o 
modelo confrontacional da 
política e a oposição esquer-
da-direita tinham se tornado 
obsoletos, celebrando o 
“consenso no centro” entre 
centro-direita e centro-es-
querda, o então chamado 
“centro radical” promoveu 
uma forma tecnocrática 
de política de acordo com 
a qual a política não seria 
mais um confronto parti-
dário, mas a administração 
neutra dos negócios públi-
cos. (MOUFFE, 2019, p. 23)

NEOLIBERALISMO NO CHILE: DE 
COBAIA A TUMBA DO MODELO

FRANCO ALEJANDRO LÓPEZ 
Graduado em jornalismo (ULARE), mestre em Ciências (PRO-

LAM-USP), doutorando em Sociologia (UFPE)

Foi efetivamente uma admi-
nistração que, além de neutra, 
pulverizou os movimentos sociais. 
Tanto que se manteve a Constitui-
ção criada por Pinochet em 1980 e 
o sistema político chamado bino-
minal. Desta forma, as duas forças 
políticas pertencentes à centro-Es-
querda e à centro-Direita, que eram 
consideradas como legítimas e não 
radicais, administraram o modelo 
econômico excluindo grupos polí-
ticos dissidentes ao sistema que 
pudessem ameaçar a ordem eco-
nômica. Mesmo com nomenclatura 
diferente, ambas não se diferencia-
vam em sua essência. 

A Concertación governou 
não apenas sem grandes mudanças 
ao modelo neoliberal, como tam-
bém aprofundou o mesmo. Con-
juntamente, no início da década 
dos 90’, a coligação optou por não 
contestar o Consenso de Washing-
ton e inclusive definiu o que chama-
ram de “mudança em continuidade”, 
segundo a expressão cunhada pelo 
economista chileno Ffrench-Davis. 
Em outras palavras, um oximoro 
que buscava manter nevralgica-
mente o sistema e, a com a chegada 
do crédito, aparentar uma melhoria 

de vida das pessoas.  
Nos dois primeiros perío-

dos após a ditadura, o governo 
foi comandado pela Democracia 
Cristã, partido que apoiou ativa-
mente o golpe contra Salvador 
Allende em 1973 e que no exterior 
sempre esteve no espectro da direita 
política e econômica, mas que no 
Chile se definia como sendo de 
centro-Esquerda. 

Nessas administrações, aos 
poucos, a participação política dos 
chilenos nas eleições foi diminuindo 
conforme os projetos políticos não 
pareciam contestar o cenário inter-
nacional que dirigia os destinos do 
país. Tal como Mouffe descreve:

A globalização neoli-
beral foi vista como um des-
tino que tínhamos de aceitar, 
e as questões políticas foram 
reduzidas a meras ques-
tões técnicas, com as quais 
os especialistas lidariam. 
(MOUFFE, 2019, p.23)

Ffrench-Davis explica que, 
durante esses anos, o governo 
aproveitou-se da bonança que 
veio com o aumento do preço das 

commodities. No caso chileno, o 
cobre era o principal produto de 
exportação e que gera até hoje bons 
dividendos. Assim, segundo o eco-
nomista, iniciou-se:

(…) uno de los perí-
odos de mayor prosperidad 
de la historia económica de 
Chile, con una tasa de cre-
cimiento promedio anual 
de 7% que se sostuvo entre 
1989 y 1998, marcando un 
claro quiebre en la tenden-
cia histórica de expansión 
del PIB, asociado a una alta 
formación de capital, y a 
un ambiente de estabilidad 
generalizado hasta 1998. 
(FFRENCH-DAVIS, 2003, 
p.183).

Durante esse tempo, que 
poderia se catalogar como de 
ampla prosperidade nas catego-
rias emprego e chegada de capital 
estrangeiro, provocou-se também 
um aumento progressivo da desi-
gualdade e da concentração da 
riqueza. Logo, no início do século 
XXI, o cenário se agravou ainda 
mais, porém desta vez com a 
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A tão conhecida 
Campanha da 
Fraternidade 
teve início em 
1961, quando 

três padres que trabalhavam na 
Cáritas Brasileira, um dos orga-
nismos da CNBB, planejaram uma 
campanha para arrecadar recur-
sos a fim de financiar as atividades 
assistenciais da instituição. À essa 
ação, eles batizaram de “Campanha 
da Fraternidade”. Na Quaresma de 
1962 foi realizada pela primeira 
vez a Campanha da Fraternidade 
na cidade de Natal, no Rio Grande 
do Norte. Devido ao bom êxito 
da experiência, no ano seguinte 
16 dioceses do Nordeste também 
realizaram a campanha em suas 
comunidades. Esse projeto foi o 
embrião para a concepção do pro-
jeto da Campanha da Fraternidade 
que, mais tarde, seria assumida 
como uma ação da Igreja no Brasil 
como gesto concreto no período da 
Quaresma. Observemos um deta-
lhe histórico: a Campanha nasce em 
sintonia com o “Concílio Vaticano 
II” – tempo de mudança na Igreja e 
momento de renovação na prática 
pastoral de um catolicismo que 

abrigava ventos modernos. 
Entre 1964 a 1970, a Campa-

nha foi aos poucos sendo aprimo-
rada e incorporada à Igreja no Brasil 
como momento importante de uma 
consciência social do catolicismo 
brasileiro. A introdução do “método 
ver-julgar-agir” foi fundamental 
para uma melhor compreensão das 
relações entre Igreja e Sociedade. 
Nunca é demais lembrar: estávamos 
numa ditadura desde 1964 e radi-
calizada enquanto golpe em 1968 
com o “AI 5”. Tortura e violação dos 
direitos humanos básicos passaram 
a ser a rotina desse Brasil que com 
“milagre brasileiro” e tudo o mais, 
passou a ser refém do modelo tele-
viso da rede globo e a ocultar as 
misérias de um povo cada vez mais 
empobrecido.

Uma série de temas impor-
tantes e impactantes foram desta-
cados nos 70 e 80. Família, moradia, 
justiça, trabalho, pão, solidariedade, 
direitos, terra, negros (a inesque-
cível campanha de 1988)... Numa 
época de ditadura (sem liberdade de 
expressão, perseguições, alienação 
política...), os temas da Campanha 
da Fraternidade eram agregadores 
e conscientizadores. Em momentos 

NOTA SOBRE O TEXTO-BASE DA CAM-
PANHA DA FRATERNIDADE/2022

ROMERO VENÂNCIO (UFS)

de inflação, desemprego, desânimo 
das camadas populares, a Campa-
nha da Fraternidade era uma espe-
rança no ar.

Esse ano de 2022, o tema é o 
da Educação. “Fala com sabedoria, 
ensina com amor” (Pr. 31, 26). O 
texto-base abre com a explicação 
do tema e em seu objetivo geral e 
específico, depois e, como sempre, 
vem com uma análise histórico-
-conjuntural do tema, passa pelo 
discernimento evangélico e, por 
fim, nos coloca diante de algumas 
pistas de ação diante dos projetos de 
educação em curso nesse Brasil. O 
texto vem com uma original refle-
xão sobre a pandemias de covid 19 
(a CNBB faz questão de se colocar 
na linha da ciência e longe de nega-
cionismos). Em síntese, uma cam-
panha da fraternidade importante e 
atenta aos sinais dos tempos.

Uma ausência gritante no 
texto-base: uma reflexão sobre a 
educação popular. Como visto, o 
tema da Campanha é “Educação” e 
a CNBB e a Igreja Católica no Brasil 
têm uma tradição em educação de 
camadas populares desde o MEB 
(Movimento de Educação de Base) 
nos anos 60. O conceito e a práxis 

da educação popular dos anos 60 
aos 80, na Igreja foi importante. A 
presença da obra de Paulo Freire 
(ausente no texto-base. Uma pena!) 
é um marco em qualquer história ou 
perspectiva de educação no Brasil. 
Uma concepção de educação huma-
nizadora e libertadora não poderia 
jamais deixar de ser horizonte de 
uma Campanha da Fraternidade 
que tem como tema a educação no 
Brasil. Obviamente, nada impede 
que os católicos ampliem o tema da 
Campanha e assumam a plenitude 
da educação para além da formali-
dade dos muros das escolas. 
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 RESUMO
O presente escrito aborda o 

Estado da Arte do pensamento de 
Adorno afim de retomá-lo e escla-
recer nexos centrais que levaram a 
crença do seu afastamento da Crí-
tica da Economia-Política. Nossa 
hipótese inicial é a de que este 
afastamento não ocorrera e, muito 
embora, por muito defendida e 
difundida esta interpretação só é 
possível ao separar o pensamento 
do filósofo propositalmente. Tra-
taremos de revisar alguns pontos 
da literatura afim de apontar deter-
minados limites interpretativos e 
ampliar outras possibilidades mais 
determinadas no pensamento do 
autor.

PA L AV R A S - C H AV E : 
Adorno; Crítica da Economia-Po-
lítica; reificação; mito.

RESUMEN: El presente 
escrito aborda el Estado del Arte del 
pensamiento de Adorno con el fin 
de retomarlo y esclarecer los nexos 
centrales que llevaron a creer su ale-
jamiento de la Crítica de la Econo-
mía-Política. Nuestra hipótesis de 
partida es que esta separación no se 
produjo y, aunque esta interpreta-
ción es defendida y difundida, sólo 
es posible cuando se separa delibe-
radamente el pensamiento del filó-
sofo. Intentaremos revisar algunos 
puntos de la literatura para señalar 
ciertos límites interpretativos y 
ampliar otras posibilidades más 
determinadas en el pensamiento 
del autor.

PALABRAS CLAVE: Adorno; 
Crítica a la Economía Política; cosi-
ficación; mito.

INTRODUÇÃO

Nos textos de 
Adorno por 
o n d e  i n i -
ciaremos a 
nossa análise, 

temos o assim chamado “Adorno 
maduro, período que podemos 
delimitar seu início, ou pelo menos 
seu ponto de passagem, com a 
publicação da Dialética do Escla-
recimento em 1947. Nesses textos 
o filósofo tenta estabelecer um 
diálogo não muito pacífico com o 
chamado marxismo ocidental por 
meio da introdução de novas cate-
gorias com o objetivo de (re)esta-
belecer algum diagnóstico possível, 
haja vista que, segundo o autor “a 
filosofia perdera seu momento de 
realização” (ADORNO, 2009. p. 
9), i.e., Adorno faz ávida referên-
cia à falência do projeto socialista 
da URSS tentando assim erigir um 
arcabouço teórico que possa atuali-
zar a Crítica da Economia-Política 
para um modelo crítico que pudesse 
dar conta do metabolismo social do 
sistema capitalista. Em vias disso, 
rearticula a crítica da totalidade no 
capitalismo que é cingida na cisão 

ADORNO E A RELAÇÃO COM A CRÍTICA 
DA ECONOMIA-POLÍTICA

JOSÉ YGOR DE ALMEIDA BARROS1. 

do valor-trabalho. 
Durante alguns anos de inter-

pretações muito similares – com 
alguns matizes peculiarmente dife-
renciados – e que por ocasião de sua 
adesão, viriam a se tornar tradições 
interpretativas, constituíram-se 
imagens do pensamento do filósofo, 
limitando-o a um pessimismo resig-
nado – portanto, fora do espectro 
marxiano –, que não ultrapassaria 
as barreiras da crítica a ética, esté-
tica e epistemológica; e que, devido 
seu diálogo com a psicanálise, foi 
diversas vezes interpretado como 
irracionalista. Segundo nossa aná-
lise, temos a hipótese de que esta 
tese fundamental se apresenta 
errônea e, sobretudo incompleta, 
na medida em que elas mesmas são 
difusas e fundadas num pessimismo 
resignado, fantasmagórico em rela-
ção a uma análise mais acurada e 
honesta, do pensamento do autor. 

BREVE DISCUSSÃO SOBRE 
O ESTADO DA ARTE

De acordo com a grande 
maioria das interpretações canôni-
cas e historiadores do Instituto de 
Pesquisas Sociais, dentre muitos 

os mais famosos do Sec. XX estão 
Martin Jay2 , que apresenta um 
profundo estudo historiográfico 
que, todavia, devido a sua limita-
ção espaciotemporal não apresenta 
uma ampla compreensão do pensa-
mento de Adorno. De tal maneira 
que ofusca a relação com a crítica 
da economia-política do pensador, 
enfatizando em sua análise uma 
primazia do político em relação ao 
econômico (Jay, 2010, p. 205-9) e 
Rolf Wiggershous3,  Onde Wigger-
shous, afirma um deslocamento do 
centro gravitacional da crítica de 
Adorno à epistemologia e à esté-
tica (WIGGERSHOUS, 2002, p. 
634-5) – os dois podem ser consi-
derados os principais historiadores 
das ideias do Institut –, segundo os 
intérpretes, Adorno teria deslocado 
o centro do seu pensamento a crí-
tica da racionalidade técnica isso 
teria como resultado a crítica da 
decadência ética, epistemológica e 
estética⁴. 

A mesma esteira temos: Jün-
ger Habermas e sua “contradição 
performativa” da racionalidade téc-
nica, ao interpretar a crítica à razão 
instrumental, concluiu que a crítica 
à epistemologia, muito importante 

no pensamento de Adorno encon-
trava-se em uma contradição per-
formativa, na medida que teria sido 
exatamente o progresso racional no 
qual resultaria a razão instrumen-
tal que tornou possível a crítica dos 
pensadores, dentre outros avanços 
civilizatórios. Optaremos pela hipó-
tese de que é uma interpretação que 
também limita o pensamento de 
Adorno a crítica à epistemologia. 
(HABERMAS, 2000. p. 153-186).

 Seguindo esta metodologia 
fracionária temos interpretações 
estéticas como a de Marc Jime-
nez⁵  e Albrecht Wellmer, que, em 
obras distintas, expõem algumas 
das características fundamentais 
da obra de Adorno7 mantendo, no 
entanto, uma conclusão estética da 
crítica do autor6. O estado da arte 
acerca dos diagnósticos do frank-
furtiano obedece a certos recortes 
historiográficos, e em alguns casos 
como o de Jay, obedecem a certos 
interesses estranhos à reflexão do 
pensamento de Adorno , apesar de 
Adorno articular, de fato, em seu 
pensamento uma crítica ética, epis-
temológica e estética – sobretudo 
estética –, segundo nossa hipótese 
o desenvolvimento de sua filosofia 
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não se limita a isto.
A fim de ampliar nossas pers-

pectivas de leitura e desviarmos das 
já comentadas tradições interpreta-
tivas, recorreremos aos pontos cen-
trais do procedimento metódico de 
Adorno, reapresentados por Silva⁸. 
Nesse sentido, ao analisarmos o 
procedimento interno à composição 
do pensamento do filósofo, e ilumi-
nar os caminhos para uma inter-
pretação que traga a relação entre a 
totalidade e o momento particular 
da experiência – ponto central da 
filosofia de Adorno, encontramos 
uma formulação filosófica que 
busca não erigir um sistema e, ainda 
sim, manter a noção de totalidade. 
Segundo a compreensão de Silva, há 
que algo foi perdido do pensamento 
de Adorno nestas interpretações 
tradicionais, a saber, o Conjunto de 
Modelos que tendem a negatividade 
imanente, e que tem como catego-
ria central de sua articulação a da 
constelação, como podemos ver na 
citação a seguir de Adorno:

Essa constelação ilu-
mina o que há de especí-
fico no objeto e que é ine-
rente ou um peso para o 

procedimento classificatório. 
O modelo para isso é o com-
portamento da linguagem. 
Ela não oferece nenhum 
mero sistema de signos para 
as funções do conhecimento. 
Onde ela se apresenta essen-
cialmente enquanto lingua-
gem e se torna apresentação, 
ela não define seus concei-
tos. Ela conquista para eles a 
sua objetividade por meio da 
relação na qual ela coloca os 
conceitos centrados na coisa. 
(Adorno. 2009. p. 140-141)

Esta categoria é fundamen-
tal para a compreensão do desdo-
bramento na relação mutuamente 
oposta entre “sistema” e “momento”. 
Esses Conjuntos de Modelos, 
segundo Silva, circunscrevem um 
procedimento metódico sob o pen-
samento do filósofo que ao operar 
com a categoria de constelação ilu-
minam o nexo central das noções 
de “diagnóstico do tempo”, “negação 
determinada”, “momento dialético” 
e “composição”⁹. Tendo em vista 
esta nova amplitude interpretativa, 
podemos recompor a aproximação 
do pensamento de Adorno com a 

Crítica da Economia-Política.
Em diversos momentos da 

obra do filósofo é possível detectar 
sua relação entre a crítica à episte-
mologia, à ética e à estética rela-
cionadas dialeticamente à Crítica 
da Economia-Política e, não sim-
plesmente uma crítica sociocultu-
ral realizada de maneira separada, 
como canonicamente se costuma ler 
o autor. No Brasil, o primeiro intér-
prete do filósofo a apresentar a per-
cepção de que o autor não teria se 
afastado efetivamente do marxismo 
foi Duarte, em seu artigo, publicado 
em 1997, intitulado ‘Adorno mar-
xista’. Apesar do intérprete debruçar 
grande parte da sua obra às refle-
xões sobre a crítica estética do autor, 
neste artigo defende precisamente 
que Adorno permanece no bojo 
de pensadores debruçados com o 
problema da Economia-Política. 
Dentre várias passagens podemos 
destacar precisamente esta: 

É essa profundidade 
crítica que Adorno pro-
cura conservar na análise 
da sociedade capitalista tar-
dia, sem por um lado, abrir 
mão da noção fundamental 

de antagonismo de classes, 
mas interpretando-o, por 
outro, à luz dos elementos 
característicos da estru-
tura social contemporânea. 
Abstraindo-se de inúmeras 
passagens, espalhadas por 
toda a sua obra, em que 
Adorno reafirma sua convic-
ção sobre a persistência de 
antagonismos de classe na 
sociedade tardo capitalista, 
destacam-se dois textos par-
ticularmente significativos: 
“Reflexões sobre a Teoria 
de Classes” (1942) e “Notas 
sobre o Conflito Social 
Hoje” (1968). (Duarte. 1997. 
p. 110)

O que se pode perceber 
acerca de tais críticas direcionadas 
ao frankfurtiano é que se supõe 
uma determinada identidade entre 
a noção de “capitalismo de estado” 
e “capitalismo tardio”. Na primeira 
temos a hipótese de que no Sec. 
XX temos uma primazia da polí-
tica sobre a economia, esta tese 
adotada por Pollock é sustentada a 
partir da hipótese de que o Estado 
havia tomado o poder econômico 

a fim de controlá-lo e manter seu 
auto funcionamento coeso10; com 
o segundo temos a formulação de 
Adorno que consiste não na prima-
zia do político sobre o econômico, 
mas na realidade, da relação entre 
Estado e Capital, a fim de manter o 
poder econômico como ordem do 
sistema, da maximização de lucros 
a longo prazo e manutenção do acu-
mulo de capital; temos, por defini-
ção, a primazia da econômico sobre 
o político11. Portanto, temos uma 
diferença crucial e podemos afirmar 
que este afastamento de Adorno é 
errôneo, como afirma Fleck:

A hipótese de que 
Adorno adotou à tese do 
capitalismo estatal e de que 
tal adoção acarretou uma 
mudança no objeto da crí-
tica e uma guinada pessi-
mista se tornou hegemônica 
na literatura que versa sobre 
a sua obra. [...] Em primeiro 
lugar, corre-se o risco de 
projetar na obra de Adorno 
a sombra do percurso desen-
volvido por Horkheimer. De 
acordo com boa parte da 
literatura que versa sobre o 

assunto há um processo con-
tínuo de desengajamento e 
perda da radicalidade que 
percorre a obra de Horkhei-
mer, em parte devido a um 
gradual afastamento de 
Marx e do marxismo. Mas 
o mesmo não ocorre, de 
forma alguma, com a obra 
de Adorno. Não há menos 
Marx em suas obras tardias, 
pelo contrário, a presença do 
autor de O Capital é maisvi-
sível nestas do que em seus 
primeiros escritos. Tam-
pouco há menos radicali-
dade, apesar de toda dúvida 
que paira na obra adorniana 
sobre qualquer possibilidade 
real de transformação social. 
(FLECK. III Seria essa uma 
boa interpretação? in: 
FLECK. 2015. p. 84. Tese de 
doutorado em Filosofia)

Dito isto, procuraremos ana-
lisar no próximo momento a rela-
ção do escrito de Adorno12 com 
um dos mais importantes textos 
da Crítica da Economia-Política. 
Empreenderemos uma análise do 
diálogo de um texto que, podemos 
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apontar aqui, como sendo um texto 
de passagem à maturação teórica de 
Adorno , texto que, além apresen-
tar um marco intelectual apresenta 
também um diálogo muito pro-
fundo com um interlocutor teórico 
marxista de central importância 
para o marxismo do século XX, a 
saber, Georg Lukács.

DO DIÁLOGO COM A CRÍ-
TICA DA ECONOMIA-POLÍTICA

O diálogo central entre 
Adorno, Horkheimer e Lukács, nas 
respectivas obras Dialética do Escla-
recimento e História e Consciência 
de Classe é mediado pelo conceito 
central de HCC, a saber, o conceito 
de Reificação na obra de Lukács, 
e de Mito na obra de Adorno e 
Horkheimer. Cabe-nos aqui, neste 
sentido, uma pequena apresentação 
dos dois conceitos que, para melhor 
compreensão deve-se fazer meto-
dologicamente iniciando por uma 
definição primeva do conceito de 
Reificação.

Temos como princípio deste 
trabalho de Lukács, aqui apresen-
tado, a definição do caráter fetichista 
da mercadoria, já desenvolvida por 

Marx n’O Capital, a saber: “Uma 
mercadoria aparenta ser, à primeira 
vista, uma cosia óbvia, trivial. Sua 
análise resulta em que ela é uma 
coisa muito intrincada, plena de 
sutilezas metafísicas e melindres 
teológicos.” (MARX, 2013, p. 146) 
Admitamos, segundo o trabalho de 
Marx, que a forma mercadoria é, 
essencialmente, uma relação social 
que envolve o valor de uso da mer-
cadoria (sua utilidade prática social) 
e o Valor (seu valor de equivalente 
nas trocas por outras mercadorias, 
que é, portanto, social). E que, ao 
desvelar o caráter de relação dos 
valores de equivalente (relação 
entre valores) subsumam os valo-
res de uso. Concluímos, neste sen-
tido, que a mercadoria é essencial-
mente social determinada por um 
período histórico e, que ela tanto é 
produzida, como também produz 
e se reflete nos homens e nas suas 
relações sociais. Assim como aponta 
Marx:

O caráter misterioso 
da forma-mercadoria con-
siste, portanto, simples-
mente no fato de que ela 
reflete aos homens os carac-
teres objetivos dos próprios 

produtos do trabalho, como 
propriedades sociais que são 
naturais a essas coisas e, por 
isso, refletem também a rela-
ção social dos produtores 
com o trabalho total como 
uma relação entre os objetos, 
existente à margem dos pro-
dutores. É por meio desse 
quiproquó que os produtos 
do trabalho se tornam mer-
cadorias coisas sensíveis-su-
prassensíveis ou sociais. [...] 
Já a forma-mercadoria e a 
relação de valor dos produ-
tos do trabalho em que ela 
se representa não tem, ao 
contrário, absolutamente 
nada a ver com a sua natu-
reza física e com as relações 
materiais [dinglichen] que 
dela resultam. É apenas uma 
relação social determinada 
entre os próprios homens 
que aqui assume, para eles, 
a forma fantasmagórica de 
uma relação entre coisas. 
(MARX, 2013, p. 147)

Segundo Marx, portanto, a 
separação dos trabalhadores dos 
produtos do seu trabalho se reflete 

como uma forma social fantasma-
górica dos produtos do trabalho, 
tornando os trabalhadores estra-
nhados dos seus próprios produ-
tos do seu trabalho. Para explicar a 
contradição entre o trabalho total 
(social) e seus acidentes Marx evoca 
a categoria de trabalho concreto, a 
forma física – química, biológica 
e geométrica, a mais concreta da 
mercadoria.

 O quiproquó ao qual Marx 
quer nos aludir é exatamente o da 
separação que a forma mercado-
ria produz nos e dos seus produ-
tores, i.e., afirmar que é por meio 
da forma Valor subsume o valor 
de uso das mercadorias e as torna 
todas universalmente equivalentes. 
Quando universalmente equivalen-
tes, as mercadorias deixam de ser 
produtos de satisfação individual 
dos sujeitos13 , seja de satisfação 
natural ou da imaginação e passam 
a obedecer demandas sociais totais, 
o que inclui centralmente demandas 
da economia. 

Para Lukács, a produção capi-
talista socialmente totalizada (o tra-
balho abstrato), constituiu a espe-
cialização do trabalho em tal grau, 
que a consciência do trabalhador, 

reflexo do seu trabalho especia-
lizado, tornou-se cada vez mais 
fragmentada. Segundo o conceito 
da reificação, a consciência do tra-
balhador apresenta-se como frag-
mentada; a racionalização extrema 
do trabalho pretende tornar os pro-
dutores de mercadorias – os traba-
lhadores – cada vez menos qualitati-
vos e na inversa proporção, cada vez 
mais quantitativos. Segundo Lukács 
em HCC, esta contradição que se 
apresenta à consciência do traba-
lhador só poderá ser resolvida na 
categoria de totalidade, quer dizer, 
quando o trabalhador tomar cons-
ciência enquanto classe proletária.

Para o trabalhador isolado 
todo o capital acumulado não apa-
rece como trabalho morto refletido 
nos produtos do seu trabalho, de tal 
maneira que a essência da sociedade 
capitalista – a do acúmulo de capital 
pela apropriação privada do mais-
-valor e exploração do trabalho – 
aparece sempre velada e o processo 
da racionalização do trabalho tende 
a tornar cada vez mais opaca essa 
natureza do sistema capitalista.

Cito Lukács:

Para nós, o mais 

importante é o princípio 
que assim se impõem: o 
princípio da racionaliza-
ção baseada no cálculo, na 
possibilidade do cálculo. 
As modificações decisivas 
que assim são operadas 
sobre o sujeito e objeto do 
processo econômico são 
as seguintes: em primeiro 
lugar, para poder calcular o 
processo de trabalho, é pre-
ciso romper com a unidade 
orgânica irracional, sempre 
qualitativamente condicio-
nada, do próprio produto. 
Só alcança a racionalização, 
no sentido de uma previ-
são e de um cálculo cada 
vez mais exato de todos os 
resultados a atingir pela 
análise mais precisa de cada 
conjunto complexo em seus 
elementos pelo estudo das 
leis específicas de sua produ-
ção. [...] Em segundo lugar, 
essa fragmentação do objeto 
da produção implica neces-
sariamente a fragmentação 
do sujeito. Como consequ-
ência do processo de racio-
nalização do trabalho, as 
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propriedades e particulari-
dades humanas do trabalha-
dor aparecem cada vez mais 
como simples fontes de erro 
quando comparadas com o 
funcionamento dessas leis 
parciais abstratas, calculado 
previamente. O homem não 
aparece, nem objetivamente, 
nem em seu comportamento 
em relação ao processo de 
trabalho, como verdadeiro 
portador desse processo; em 
vez disso, ele é incorporado 
como parte mecanizada 
num sistema mecânico que 
já encontra pronto e funcio-
nando de modo totalmente 
independente dele, e a cujas 
leis ele deve se submeter.  
(LUKÁCS, 2016, p. 202-204)

Segundo a tese lukácsiana o 
conceito de reificação é resultado do 
alto grau desta relação entre espe-
cialização do trabalho, encontrado 
a partir da análise empreendida por 
Marx da forma mercadoria – pró-
pria da era da capital, portanto – e a 
tese do desencantamento do mundo 
de Weber. Desta relação resulta fun-
damentalmente que as propriedades 

do mundo reificado tendem a per-
der cada vez mais suas qualidades e 
passam ser cada vez mais quantifi-
cadas. Esse princípio fundamental 
é retomado por Adorno e Horkhei-
mer na Dialética do Esclarecimento. 
Ao radicalizarem a tese lukácsiana 
e aplicar seu conceito como o prin-
cípio da civilização ocidental desde 
o desencantamento das primeiras 
formas de magia e a exposição das 
primeiras formas de dominação 
conhecidas pela etnologia. Os auto-
res a identificam como uma proto-
forma de dominação social que já 
existia nas primeiras civilizações 
a usarem a magia como prática de 
dominação social. A essa radicaliza-
ção os frankfurtianos denominaram 
esclarecimento.

O esclarecimento é apresen-
tado como princípio de dominação 
que primeiro exerceu a separação e 
a dominação de sacerdotes sobre os 
outros membros da tribo – através 
da posse do domínio da magia –, do 
homem sobre a mulher pelo domí-
nio da força física, do burguês sobre 
o proletário através da mistificação 
das formas da propriedade privada 
e apropriação dos seus produtos do 
trabalho (mais-valor). A dominação 

é sempre violência e o esclareci-
mento é, por definição, totalitário 
(ADORNO; HORKHEIMER, 2006, 
p. 19). O preço da coletivização rei-
ficada do trabalho foi pago com a 
dominação dos homens pelo escla-
recimento em todos os aspectos da 
existência, dizem os autores:

A divisão do trabalho, 
em que culmina o processo 
social da dominação, serve 
à autoconservação do todo 
dominado. Dessa maneira, 
porém, o todo enquanto 
todo, a ativação da razão a 
ele imanente, converte-se 
necessariamente na execu-
ção do particular. A domi-
nação defronta o indivíduo 
como universal, como razão 
na realidade efetiva. O poder 
de todos os membros da 
sociedade, que enquanto tais 
não têm outra saída, acaba 
sempre, pela divisão do tra-
balho a eles imposta, por se 
agregar no sentido justa-
mente da realização do todo, 
cuja racionalidade é assim 
mais uma vez multiplicada. 
Aquilo que acontece a todos 

por obra e graça de poucos 
realiza-se sempre como a 
subjugação dos indivíduos 
por muitos: a opressão da 
sociedade tem sempre o 
caráter da opressão de uma 
coletividade. É essa unidade 
de coletividade e dominação 
e não a universalidade social 
imediata, a solidariedade, 
que se sedimenta nas formas 
do pensamento. (ADORNO; 
HORKHEIMER. 2006, p. 
30-31)

Nossos autores encontram 
já inoculados nos mitos gregos, 
mais especificamente, na Odisseia 
de Homero os germes prototípi-
cos destas formas de dominação 
do trabalho: “Este entrelaçamento 
entre mito, dominação e trabalho 
está conservado em uma das nar-
rativas de Homero. O duodécimo 
canto da Odisseia relata o encon-
tro com as Sereias.” (ADORNO; 
HORKHEIMER, 2006, p. 38) É 
através desse retorno ao mito que 
nos aplacam com a noção de que as 
formas sociais de dominação, por 
mais esclarecidas que sejam e que, 
aliás, se apresentem como o auge do 

esclarecimento, são antes de tudo 
míticas.

Para a compreensão das for-
mas míticas que em alguma medida 
já se apresentaram como protofor-
mas da reificação nas primeiras 
formas do pensamento ocidental, 
Adorno e Horkheimer, recorrem 
às narrativas homéricas; as narra-
tivas que representam as primeiras 
formulações de escrita da civiliza-
ção ocidental e, portanto, seus pri-
meiros rastros documentados. Até 
então a civilização contara suas tra-
dições: as tragédias e as comédias, 
oralmente. 

As grandes poesias e seus rap-
sodos caminhavam cidades a fora, 
é somente segundo os autores, com 
a transcrição – e (re)inscrição his-
tórica – das epopeias que é possível 
pensar a noção de linguagem, como 
forma de perpetuação de tradições, 
regras, conhecimento e dominação 
– após a imbricação com o escla-
recimento. Na narrativa da Odis-
seia, epopeia que narra o retorno 
do herói Ulisses à sua casa após 
a guerra de Tróia, nossos autores 
encontram os rastros daquilo que 
denominaram de dialética do escla-
recimento; apontam na narrativa 

homérica a protoforma do sujeito 
burguês em Ulisses e, não obstante, 
as formas sociais e lógicas como 
construções alegóricas da sociedade 
civil burguesa.

Quando pensam em um 
modelo da dialética do esclareci-
mento na Odisseia, resgatam os 
princípios civilizatórios como for-
mas míticas, o que significa dizer 
que por mais avançadas que sejam 
nossas leis sociais, elas remontam 
às formas míticas de sua origem. 
Para realizar a leitura do mundo 
mítico não mais com o olhar do 
passado, mas como a visão catas-
trófica do presente, compreendem 
como necessária a integração da 
ótica sob os mitos através da noção 
da reificação.

Ao retornarem à Odisseia 
com o vislumbre da reificação, quer 
dizer, da separação racionalizada 
entre sujeito e objeto promovida 
pela racionalização do trabalho e, 
em última análise, pelo trabalho 
racionalizado, encontram no con-
fronto de Ulisses com as Sereias 
a subsunção do esclarecimento 
sobre o mito, quer dizer, a sobre-
posição do princípio civilizatório 
(racional) sobre a pura natureza. 
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A astúcia da razão, nesse modelo, 
mesmo que ainda não plenamente 
racionalizada, serve à separação 
do indivíduo de sua natureza, do 
sujeito e do objeto. Ainda que, não 
seja uma separação total de indiví-
duo e natureza, esse é o projeto do 
esclarecimento.

Ao amarrar-se ao mastro e 
pôr os tripulantes sob seu comando 
a remar, Ulisses põe em prática, 
alegoricamente, os princípios do 
progresso burguês, a saber, o da 
substituibilidade racional e o da 
exploração do trabalho. Enquanto 
Ulisses goza do delirante canto 
das Sereias, amarrado ao mastro, 
se entregando à natureza sem per-
der-se a ela, os tripulantes sob seu 
mando remam sem parar, como no 
ritmo fabril, com os ouvidos tam-
pados de cera; é o modelo da explo-
ração do trabalho e da dominação 
social incutida no mito. Dizem os 
autores:

As medidas toma-
das por Ulisses quando 
seu navio se aproxima das 
Sereias pressagiam ale-
goricamente a dialética 
do esclarecimento. Assim 
como a substituibilidade é 

a medida da dominação e o 
mais poderoso é aquele que 
pode se fazer substituir na 
maioria das funções, assim 
também a substituibilidade é 
o veículo do progresso e, ao 
mesmo tempo, da regressão. 
[...] Ulisses é substituído no 
trabalho. Assim como não 
pode ceder à tentação de 
se abandonar, assim tam-
bém acaba por renunciar 
enquanto proprietário a 
participar do trabalho e, por 
fim, até mesmo a dirigi-lo, 
enquanto os companheiros, 
apesar de toda proximidade 
às coisas, não podem des-
frutar do trabalho porque 
este se efetua sob coação, 
desesperadamente, com os 
sentidos fechados à força. 
(ADORNO; HORKHEI-
MER, 2006, p. 40)

Ao levar a cabo a noção 
mítica do sacrifício, Ulisses encar-
nou a potencial dissolução do 
sujeito que pratica o esclareci-
mento; isto é, opondo-se as formas 
tradicionais de sacrifício racionali-
zando o seu próprio sacrifício para 
“sofrer”, enquanto goza do canto 

das Sereias; em contrapartida ele se 
reforça enquanto sujeito racional, 
ao burlar a maldição, acorrentado 
ao mastro. Mais gravemente, rea-
liza a sua substituição no trabalho 
servil enquanto efetua a divisão 
social do trabalho, já no mito põe 
os seus companheiros de viagem em 
oposição à constituição de sujeitos, 
quer dizer, transpõe a função deles 
de remadores em mera funcio-
nalidade para atingir seu objetivo 
– atravessar o abismo das Sereias. 
Assim como quem considera, de 
saída, que eles são instrumentos, 
portadores de força de trabalho, 
meros executores de trabalho con-
creto que tem de ser manipulados 
para um resultado último. Essa já é 
a face do esclarecimento na epopeia 
homérica, não obstante, é também 
sua forma mais desenvolvida no 
esclarecimento, a reificação como 
nos mostrou Lukács.

A Odisseia de Homero mos-
tra-se antes de tudo uma Epopeia 
do Sujeito, na mesma medida que 
“a Odisseia em seu todo dá testemu-
nho da dialética do esclarecimento.” 
(ADORNO; HORKHEIMER, 2006, 
p. 47) transpõe o núcleo do escla-
recimento para o sujeito, i.e., o 

entrelaçamento entre mito e escla-
recimento pôs o sujeito à prova das 
intempéries da natureza. Todavia, 
deu testemunho do enrijecimento 
do eu. Homero já retratara uma 
determinada forma da reificação: na 
separação entre quem comanda a 
expedição e quem é comandado, os 
companheiros de viagem de Ulisses 
são um resto, aquilo que na magia 
pudera ser chamado de mana algo 
que estava mais próximo da natu-
reza e, metaforicamente, uma forma 
de metabolizá-la: o trabalho.

A mitologia tem papel funda-
mental no arranjo da obra. Ora, por 
um lado assume a protoforma da 
reificação moderna e por outro esta-
belece o esclarecimento moderno 
no limite dele mesmo, do próprio 
mito. Tal interpretação só é possível 
à luz do conceito de reificação como 
pano de fundo da razão instrumen-
tal, ou mais precisamente da noção 
de que é a partir das categorias que 
se desenvolvem com a crítica da 
economia política que é possível 
apresentar a contradição própria 
do discurso esclarecido reificado. 
Portanto, o conceito de mito visto 
à luz da reificação se apresenta 
como condição fundamental para 

interpretar a Dialética do Esclare-
cimento como um ponto nodal a 
sociedade do capitalismo tardio.

CONCLUSÃO

A relação entre o texto Dialé-
tica do Esclarecimento e História e 
Consciência de Classe nos aponta 
o profundo e central diálogo que 
Adorno tem com a Crítica da Eco-
nomia-Política, não obstante, essa 
relação pode ser encontrada em 
diversos outros textos de Adorno, a 
partir de outros modelos que visam 
atualizar a crítica ao seu tempo con-
temporâneo. Desta leitura podemos 
compreender que Adorno não des-
loca o conceito de reificação a uma 
relação subjetiva tornando-o um 
fenômeno da consciência, um resul-
tado das interações do sujeito com 
a natureza eximindo, por sua vez, 
a relação material do seu tempo, 
como queria Habermas14.

A separação da crítica de 
Adorno realizada em diversas inter-
pretações é necessária para afirmar 
seu isolamento da crítica marxista. 
Em contrapartida, textos vizinhos 
como na Minima Morallia, Adorno 
faz diversas vezes alusão a total 

assimilação econômica do capi-
tal como mitificação das relações 
sociais, que todavia, teriam regre-
dido a um estágio pré-racional com 
o grave atenuante de estar numa era 
social esclarecida. As forças míti-
cas que denotam ao capitalismo a 
autoria da produção das mercado-
rias seria nada mais que o efeito dos 
produtos do trabalho afastados das 
forças produtivas que as produzi-
ram, tal como defende Lukács em 
sua tese sobre a reificação da cons-
ciência, tal mistificação, segundo 
Adorno, apenas agrava a impos-
sibilidade de desvelamento desse 
estágio reificado da consciência por 
vias racionais. 

Cito Adorno:
A segunda mitologia 

é mais falsa do que a pri-
meira. Esta era o resultado 
do estágio de conhecimento 
das suas épocas; cada uma 
delas mostra a consciência 
da cega conexão natural 
um pouco mais livremente 
do que a anterior. A outra, 
perturbada e inibida, leva o 
já alcançado conhecimento 
de si para dentro de uma 
sociedade que, na relação 
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de troca tudo engloba, esca-
moteia precisamente o ele-
mentar, do qual os ocultistas 
proclamam ter domínio. [...] 
O ocultista extrai a consci-
ência plena do caráter de 
fetiche da mercadoria: o 
trabalho ameaçadoramente 
objetivado lança-se sobre ele 
a partir das coisas com inu-
meráveis máscaras demoní-
acas. Aquilo que havia sido 
esquecido no mundo con-
vertido em produto – ter 
sido produzido por homens 
–, após ser apartado deles e 
lembrado às avessas é con-
dicionado como um ser em 
si dos objetos e equiparado 
a eles. Como eles esfriaram 
sob a irradiação da razão e 
perderam a aparência do 
animado, aquilo que con-
fere a alma – sua qualidade 
social – automatizada como 
natural-sobrenatural, torna-
-se coisa entre outras coisas. 
(ADORNO, 2008. §151)

Na Dialética Negativa assim 
como na Minima Morallia, Adorno 
aponta para alguns caminhos 

emancipatórios desse estágio da 
consciência, na Minima Morallia 
seu apontamento é para a força 
emancipatória da filosofia como 
formulação negativa radical a 
objetificação mítica da consciên-
cia15. Muito embora, na Dialética 
Negativa apresente alternativas a 
partir de formulações negativas, 
mediadas pela reflexão, pelo con-
ceito portanto; formulações estas 
que cabem maior acuidade e não 
nos aprofundaremos aqui, podemos 
admitir uma virtual unidade de seu 
pensamento graças a forma crítica 
que persiste em denunciar, não 
somente o sujeito enquanto objeti-
ficado, mas suas relações abstratas 
com o objeto, uma relação dialética 
e material, cito:

No espírito, a con-
sonância do universal 
tornou-se sujeito e a uni-
versalidade só se afirma 
na sociedade por meio do 
espírito, pela operação abs-
trativa que leva a termo de 
maneira extremamente real. 
Os dois convergem na troca, 
em algo ao mesmo tempo 
subjetivamente pensado e 

objetivamente válido, no 
qual, contudo a objetividade 
do universal e a determina-
ção concreta dos sujeitos 
particulares se opõem mutu-
amente de modo irreconci-
liável justamente por terem 
se tornado comensuráveis.” 
(ADORNO, 2009. p. 263.)

Podemos persistir, portanto, 
na tese fundamental que apresen-
tamos aqui, qual seja, a de que esse 
afastamento de Adorno e recai-
mento neste pessimismo resignado, 
só é possível diante do isolamento 
de suas teses fundamentais em 
relação a atualização da Crítica da 
Economia-Política. Seu objetivo, 
portanto, consiste em explicar, não 
somente pela via racional através do 
conceito, mas que esta não se limi-
tasse ao encantamento do próprio 
conceito e que, suprassumindo o 
conceito, superando-o, portanto, 
revele as amarras da exploração 
material de capital que se imbrica-
ram nas relações sociais como que 
ritos mágicos.
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4.  Apesar dessa posição de 
Wiggershous, na mesma obra, no 
final do tópico biográfico que redige 
sobre Adorno, admite que a orien-
tação da qual parte o pensador é o 
materialismo histórico. Diz o autor: 
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sim, permanece limitada apenas ao 
aspecto estético de Adorno.

6.  Ver obra de Wellmer 
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razón despues de Adorno. Um dos 
melhores compêndios das ideias e 
articulações estéticas de Theodor 
W. Adorno.

7.  Apesar de Jay, no seu 
recorte acompanhar o desenvolvi-
mento de Adorno até os anos 50, 

este pressupõe uma virtual unidade 
de pensamento, tornando assim, 
concreta a afirmação de que o filó-
sofo haveria, de fato, se afastado do 
marxismo.

8.  C.f. SILVA, Eduardo Soares 
Neves. Filosofia e arte em Theodor 
W. Adorno: a categoria de conste-
lação. 2006. 

9. ibid.
10.  “O que Pollock estava 

propondo era nada menos que uma 
reformulação radical do diagnóstico 
de Marx: a nova ordem social teria 
conseguido estabilizar as contradi-
ções sistêmicas que conduziam o 
capitalismo a crise, de tal maneira 
que a forma de dominação deixara 
de econômica para passar a ser polí-
tica” (FLECK. II Capitalismo estatal 
e substituição do objeto de crítica. 
in: FLECK. 2015. p. 80. Tese de dou-
torado em Filosofia) 

 11. “Trata-se, é certo, de um 
sistema em que o planejamento 
político, sobretudo administra-
tivo, passa a desempenhar um 
papel de grande relevância, mas 
em momento algum este passa a 
ter a primazia. A administração, e 
nisto está o ponto central da diver-
gência com Pollock, é ela própria 

subordinada ao interesse do lucro 
e é feita até mesmo com o intuito 
de maximizá-lo a longo prazo. Se 
Adorno rechaça a teoria de Pollock 
e reafirma a primazia do econô-
mico, então decorre disto que o 
campo econômico segue possuindo 
um papel proeminente como objeto 
da crítica tardia.” (FLECK. III Seria 
essa uma boa interpretação? in: 
FLECK. 2015. p. 89. Tese de douto-
rado em Filosofia)

12.  Trata-se do texto escrito 
juntamente com o Max Horkhei-
mer, a Dialética do Esclarecimento 
(1947).

13  C.f. MARX, 2013, p. 113
14  C.f. HABERMAS, 2012, 

p. 652.
  15. C.f. ADORNO, 2008. §153.
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Produzido entre 2020 e 2021, ‘Xepa: leituras visuais e jornalísticas das fei-
ras livres de São Paulo’ é um estudo sobre os ambientes efêmeros das feiras 
livres da cidade. De acordo com o site oficial da prefeitura, são mais de 900 
feiras realizadas na capital semanalmente que podem nos mostrar algumas 
das principais características antropológicas, visuais e jornalísticas da socie-
dade paulista. 
O primeiro capítulo trabalha a sinestesia da feira, que costuma ser a primei-
ra sensação que se tem ao entrar em contato com os alimentos dispostos nas 
barracas. Aqui, o sentido da feira se apresenta como materialidade dos ali-
mentos disponíveis, uma visão chamativa e colorida para o cliente. É possí-
vel ver as escamas do peixe à mostra, as fortes cores do limão e da laranja, o 
verde dos temperos frescos, a textura das carnes secas dispostas nas bandejas 
e as tonalidades dos diferentes tipos de mangas dispostas. As imagens evo-
cam as primeiras impressões de um visitante e os diversos estímulos visuais 
que são acionados ao visitar as barracas. 
O segundo capítulo explora a arquitetura da feira e como ela se organiza nas 
cidades e nas ruas que são ocupadas temporariamente. É possível observar 
a relação entre a estrutura das barracas com o objeto sensorial explorado no 
capítulo anterior - um exemplo disso é a lona amarela e branca usada para 
revestir as barracas de bananas, que sinalizam pelas cores o que se vende e 
qual é a sua localização na feira. As fotos se expandem e não ficam apenas 
nas barracas em si, mas capturam também o uso desnecessário de embala-
gens, por exemplo, e a relação arquitetônica entre os alimentos/homem/es-
paço ocupado. Aqui, também existe uma relação entre os elementos visuais 
da feira com a cidade de São Paulo em si, uma ligação entre os elementos de 
suporte das feiras com as fachadas dos prédios, as calçadas e as grades das 
propriedades. 
O terceiro capítulo aborda um aspecto jornalístico e social da feira, focan-
do no desperdício de comida, no lixo descartado pelos clientes e feirantes e 
também na relação entre o preço e os alimentos durante a xepa, uma vez que 
a feira chega ao fim. Nesse caso, as fotografias abandonam a impressão sen-
sorial do primeiro capítulo e abordam um caráter de denúncia, uma vez que 
o objetivo da compra dos alimentos deixa de ser visual e intuitivo, mas sim 
por uma questão comercial dos restos e a negociação por um preço melhor. 
O que antes se apresentava como algo extremamente sensorial, palatável 
e visualmente apelativo, agora aparece como um problema de descarte de 
alimentos em um país que lida diariamente com a subnutrição e insegurança 
alimentar, acentuado pela pandemia.
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  Resumo: O objetivo deste 
artigo é explorar de forma concisa, 
sem grandes pretensões, alguns dos 
elementos sociais, políticos e eco-
nômicos 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 tra-
dição 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 desmisti-
ficação sobre o tema.

Palavras-chave: Nazifas-
cismo; Hitler; Colonialismo; Ale-
manha Nazista; Fascismo Colonial; 
Totalitarismo.

Abstract: The objective of this 
article is to explore in a brief and 
concise manner, without great pre-
tensions, some of the social, poli-
tical 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 unders-
tand it’s economic project, it’s poli-
tical 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 demys-
tifying elements about the topic.

Key words: Nazi-fascism; 
Hitler; Colonialism; Nazi Germany; 
Colonial Fascism; Totalitarianism.

O caso alemão: 
a crise decor-
rente do Tra-
tado de Versa-
lhes, 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 enten-
der a História, para além de núme-
ros, 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 

BREVES REFLEXÕES SOBRE A TOMADA 
DO PODER NAZIFASCISTA E SUAS 

REPRESENTAÇÕES
 EROS VIANA DE LIMA PENHA1

taxa de 4,20 dólares para 75 
dólares — evidentemente 
muito ruim, mas bem pró-
ximo do que outros paí-
ses vivenciaram em outros 
tempos. Ademais, o povo 
estava preocupado com pro-
blemas mais urgentes. — Eu 
me lembro é da fome — diz 
Salka Viertel, atriz miste-
riosa 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 efei-
tos mais perversos da crise já eram 
sentidos: a fome, a falta de mora-
dia, a falta de emprego, a inflação. 
Mesmo para os que eram conside-
rados de uma classe-média bem 

estabelecida, ficaram com absolu-
tamente nada, a situação de paupe-
rização da classe trabalhadora foi 
geral. Os anos que seguiram apro-
fundaram a crise econômica com 
a crise política e de representação 
da democracia liberal burguesa. A 
classe trabalhadora alemã e inter-
nacional 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 obje-
tivos revolucionários, como ficou 
conhecido), a morte de vários qua-
dros 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 enter-
rada, com a ajuda dos próprios 
Sociais-Democratas3, a contrarre-
volução era personificada na figura 
de Friedrich Ebert, que acabara legi-
timando 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 pro-
funda que havia tomado conta do 
Partido Social-Democrata da Ale-
manha (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 impor-
tantes 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 Esquer-
das”), o que acabou para colaborar 
para a ascensão do Nazismo Ale-
mão, 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 naciona-
lista (Chauvinista) que se opunha 
não só ao Tratado de Versalhes, mas 
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que se opunha a qualquer ação vista 
como “submissão” aos outros pode-
res imperialistas europeus. Não que 
não houvesse realmente uma tenta-
tiva de submeter o povo alemão à 
uma excruciante punição que tirava 
vidas inocentes, mas o nacionalismo 
chauvinista exacerbado desembo-
caria 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 tradu-
ção 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 inferio-
res” 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 inter-
minavelmente. Tendo soli-
citado uma moratória, os 
alemães morrinhavam as 
entregas de matérias-pri-
mas, tentando negociar 
cláusulas menos desfavorá-
veis. 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 apre-
sentaram uma queixa formal 
pelo fracasso dos alemães 
na entrega de metade dos 
duzentos mil postes telefó-
nicos que deveriam ter sido 
enviados à França em 1922 
(FRIEDRICH, p.137, 1997)

A guerra econômica mata 
de fome, mata de sede, mata por 

desemprego, mata por falta de 
infraestrutura, mata por falta de 
remédios, hospitais, profissionais 
capacitados etc. A inflação é parte 
desta guerra econômica imposta no 
pós-guerra de um país já destruído, 
com numerosas vidas perdidas e 
ainda sentindo pelos seus mortos 
de guerra. É digno de nota a frase 
de Keynes que afirma o seguinte: 
“o processo contínuo da inflação 
permite aos governos confiscar, 
secreta e imperceptivelmente, uma 
parte importante da riqueza dos 
cidadãos [...] aglutinando as forças 
ocultas da economia em prol da 
destruição e operando de tal forma 
que nem mesmo um homem, em 
um milhão, seria capaz de diagnos-
ticar” (KEYNES apud FRIEDRICH, 
p. 135, 1997). Os efeitos nefastos das 
imposições econômicas do Tratado 
de Versalhes se mostravam tão letais 
e tão radicalizadores quanto a pró-
pria guerra de trincheiras. Para 
se entender um pouco das cifras 
astronômicas envolvidas na hipe-
rinflação da República de Weimar, é 
possível citar este trecho do impor-
tante livro “A Chegada do Terceiro 
Reich”:

Q u e m  q u i s e s s e 

comprar um dólar em 
janeiro de 1923 teria que 
pagar mais de 17 mil mar-
cos por ele; em abril, 24 mil; 
em julho, 353 mil. Isso era 
hiperinflação em uma escala 
verdadeiramente assom-
brosa, e a cotação do dólar 
em marcos pelo resto do ano 
é mais bem representada em 
números que logo tornaram-
-se mais compridos do que 
qualquer coisa encontrada 
até mesmo numa lista tele-
fônica: 4.621.000 em agosto; 
98.860.000 em setembro, 
25.260.000.000 em outu-
bro, 2.193.600.000.000 
e m  n o v e m b r o , 
4 .200.000.000.000 em 
dezembro [...] No seu auge, 
a hiperinflação pareceu ater-
rorizante. O dinheiro perdeu 
o significado quase por com-
pleto. As máquinas impres-
soras eram incapazes de dar 
conta da produção de notas 
promissórias bancárias de 
denominações cada vez mais 
astronômicas, e os municí-
pios começaram a impri-
mir seu próprio dinheiro de 

emergência, usando apenas 
um lado do papel. (EVANS, 
pp.124-125, 2014)

É neste cenário político e 
econômico, de desmobilização das 
classes trabalhadoras (Ou melhor, 
de uma investida para esta desmo-
bilização), junto à uma desmorali-
zação 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 Nacio-
nalismo. 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 por-
tuguês como “sub-humano”). Esta 
noção tem em sua origem direta 
uma referência aos círculos estadu-
nidenses de supremacista brancos, 
em especial a Ku Klux Klan (KKK) e 

o “teórico” do racismo Lothrop Sto-
ddard5, claro, isto é, sem subestimar 
as influências da “longa duração” 
que ocorria na Europa principal-
mente, 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 espe-
cificamente 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 expli-
cações fazem pouco, ou nada, para 
nos elucidar as características do 
nazifascismo. 

É impossível falar da ascensão 
de Hitler e do Nazismo sem men-
cionar dois grupos que represen-
tam 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 germâ-
nico, sendo que os primeiros usos 
da palavra eram para se referir 
aos voluntários resistentes às ocu-
pações napoleônicas⁶  (Daí vem o 
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significado do nome: “Corpos” de 
Corpo do Exército, “Livres”, Frei-
korps). É possível observar então, 
que o nome fazia já uma alusão à 
ideia de defender a “pátria alemã” 
de uma invasão exterior, já deno-
tando este caráter nacionalista que 
teriam essas milícias armadas. Estes 
grupos armados foram de funda-
mental importância na vida polí-
tica da República de Weimar em 
seu início, especialmente durante 
a Revolução de 1918, momento no 
qual a Social Democracia, represen-
tada pelo SPD, se alinhou com as 
forças reacionárias das Freikorps, 
que assassinou no berço quaisquer 
ideais revolucionários.

É difícil fazer uma esti-
mativa 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 Wei-
mar. Suas vítimas incluíram 
comunistas proeminentes, 
como Rosa Luxemburgo e 
Karl Liebknecht, que foram 

arrastados para fora de uma 
casa cercada, após uma fra-
cassada sublevação de traba-
lhadores, e, de acordo com 
o que pôde ser até hoje apu-
rado, 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 Schot-
tiánder, uma pessoa muito 
franzina e sumamente inte-
ligente 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 Bres-
lau, amarrado com arame 
farpado. Políticos liberais 
como Rathenau estavam 
também entre as vítimas, e 
muitos outros cujos nomes 
estão esquecidos. (ELIAS, p. 
172, 1997)

As Freikorps acabam se des-
bandando, não apenas pela impo-
sição do Tratado de Versalhes, que 
foi o que motivou estes grupos 
armados a tomarem ação militar e 
tentar orquestrar um golpe, mas sim 
após a falha da tentativa de tomar 
o poder da recém-criada República 
de Weimar, em 1920, no que ficou 
conhecido como Kapp Putsch ou 
como Kapp–Lüttwitz Putsch, em 
referência aos líderes da Marine-
brigade Ehrhardt, facção princi-
pal 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 trabalhado-
ras que ali iniciaram uma enorme 
greve, na qual cortaram os serviços 
de água, gás, transporte e eletri-
cidade da cidade e paralisaram a 
República de Weimar, em protesto 
e em luta contra a imposição do 
regime paramilitar⁷. 

  Este episódio não deve ser 
tratado meramente como curiosi-
dade ou “trivia” histórica, como se 
consolidou na historiografia hege-
mônica. Não há nada de trivial em 

um golpe de Estado sendo derru-
bado por trabalhadores. Este golpe 
demonstra perfeitamente a ainda 
forte reminiscência do poder das 
massas, expressão direta das expe-
riências tidas na Revolução de 1918, 
como a República Soviética da 
Bavária. A classe ainda estava mobi-
lizada 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 radica-
lização 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 círcu-
los liberais democratas e 

sociais democratas, de que 
o Fascismo e a “ditatura” 
em geral eram fenômenos 
de países atrasados, de paí-
ses menos desenvolvidos 
industrialmente, que não 
possuíam um proletariado 
industrial robusto [...] Mas a 
Alemanha era um país com 
o mais avançado e mais con-
centrado 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, triun-
fou na Alemanha em 1933. 
Como isso foi possível? [...] 
A resposta é encontrada, não 
só simplesmente nos even-
tos de 1933, mas dentro dos 
quinze anos de desenvolvi-
mento da Revolução Alemã. 
O estabelecimento da dita-
dura Fascista foi apenas 
um passo culminante den-
tro 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 super-
ficiais, com sua visão ape-
nas nos eventos de 1933, 
comumente falam de um 
“colapso súbito”, da inglória 
“derrota sem uma batalha” 
da poderosa e altamente 
organizada classe trabalha-
dora 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 contrarrevolu-
ção durou por quinze anos 
antes que a ditadura Fascista 
pudesse se estabelecer; den-
tro 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 
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Fascismo, mas simplesmente 
porque a ação dos trabalha-
dores foi paralisada e evitada 
pelas suas próprias lideran-
ças majoritárias, e seus pró-
prios erros em disciplina e 
lealdade dentro destas lide-
ranças. (DUTT, p. 71, 1974, 
tradução 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 docili-
zação dela e da classe trabalhadora, 
ambos que, em última instância 
são discursos que falsificam a His-
tória e passam noções distorcidas. 
Após a debandada das Freikorps, 
uma grande parte dos ex-membros 
se juntaram à uma organização 
chamada de Sturmabteilung (Tra-
duzido geralmente como “Tropas 
de Assalto”, embora a sua tradu-
ção literal não seja tal), a famosa, 
ou melhor, infame pelos seus cri-
mes 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 crip-
to-Fascista, não, eram abertamente 
e inegavelmente organizações Fas-
cistas, 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 expan-
sionista-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 possí-
vel nos esquecermos do apoio inter-
nacional que Hitler recebeu, como 
iremos discutir neste artigo.

É impossível, sobretudo, ten-
tar entender o momento de ascen-
são do Nazismo na Alemanha 
sem entender a desmobilização 
e desradicalização (Ou melhor, a 
radicalização para o extremismo 
nazifascista) das massas trabalha-
doras. Como já dito em uma citação 
anterior de R. Palme Dutt, o prole-
tariado alemão era tido como um 

dos mais poderosos e influentes do 
mundo ao momento, com experi-
ências de luta e autogestão que não 
se igualavam em quase nenhum 
outro lugar. O que teria contribu-
ído 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 demo-
cracia, isto é, os sociais democratas 
abominavam Hitler e sua camari-
lha Nazista, porém a sua vacilante 
opção por caminhar cada vez mais 
à direita, com cada vez mais apoio 
por uma “direita moderada” e pre-
terir os comunistas, irá resultar em 
seu ápice em 1932, com o apoio ao 
candidato de direita Paul von Hin-
denburg, sobre o qual os Comunis-
tas 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 
fascismo. (FOSTER, p. 204, 
2020) 

A despeito disso, e das ten-
tativas 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 efeti-
vou 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 Inter-
nacional, 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 Internacio-
nal (Que capitula e finda, embora 
seus intelectuais mantivessem firme 
influência em partidos como o SPD 
e em movimentos de esquerda liga-
dos 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 cará-
ter imperialista, que muitos teóri-
cos da Segunda Internacional insis-
tiam 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 Internacio-
nal (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 consi-
dera que pode reivindicar 
Marx “Só se pode reconhe-
cer um direito condicionado 

a esses selvagens sobre os 
territórios por eles ocupa-
dos. A civilização superior 
tem aqui, em última análise, 
também um direito supe-
rior. 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 reme-
morado e homenageado logo no 
Primeiro Congresso da Internacio-
nal 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 Par-
tido Comunista russo, 
declaro aberto o I Congresso 
da Internacional Comunista. 
Primeiramente, peço que 
todos os presentes se levan-
tem para honrar a memória 
dos maiores combatentes 
da III Internacional, Karl 
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Liebknecht e Rosa Luxem-
burgo. Camaradas! Nosso 
encontro possui grande 
importância histórica mun-
dial. Demonstra o colapso 
de todas ilusões na demo-
cracia burguesa, pois não 
apenas na Rússia, como até 
mesmo nos países capitalis-
tas 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 Esquer-
das, 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 organi-
zados e armados na rua e nas fábri-
cas, 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 demo-
cracia como “a ala esquerda do Fas-
cismo”, cunhando a terminologia 
do “social-fascismo”, proveniente 
da terminologia do “social-chau-
vinismo” desenvolvida pelo grande 
dirigente bolchevique Lênin. Esta 
teoria ditava que não havia dife-
rença entre sociais-democratas em 
nada de importante, nada de cru-
cial, 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 Blu-
tmai (Maio Sangrento), no maio de 
1929, entre os dias 1 e 3. Os acon-
tecimentos que se seguiram nesses 
dias foram os de uma repressão 
policial violentíssima às manifesta-
ções do primeiro de maio, com res-
trições já impostas à manifestações 
em céu-aberto desde 1928. 33 mani-
festantes 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 antico-
munista que o SPD defendia a este 
momento.

A dupla ligação Empresarial e 
Colonial do nazifascismo: faz sen-
tido 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 sim-
plificação, um foco em seus discur-
sos antissemitas, de superioridade 
racial etc. Sem mencionar, contudo, 
que estes discursos eram ampla-
mente 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, liga-
ção essa que o Historiador Mar-
xista italiano Domenico Losurdo 
não deixa passar desapercebido, 

trazendo e colocando em xeque 
a questão de como, fundamental-
mente, a diferença entre a herren-
volk democracy (Democracia do 
povo escolhido) estadunidense e a 
Alemanha Nazista se assemelham 
em muitos eixos, exceto um, a situa-
ção econômica atual11 . A atrocidade 
nazista é afirmada como “exceção” 
e esvaziada de seu conteúdo histó-
rico de longa tradição: sim, a bar-
bárie antissemita é ponto fulcral 
para entender a besta nazista, mas 
ela não vem sozinha e tão pouco é 
exceção histórica.    

Temos a tendência de pensar-
mos e de ensinarmos nas escolas, o 
nazifascismo como um movimento 
de “pensamento”, uma ideologia, 
uma mentalidade, “coisa do Ima-
ginário” e, assim, personalizarmos 
a História do Fascismo, bem como 
esquecemos de seus aspectos políti-
cos 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 dis-
curso 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 escravis-
ta-colonial, com suas raízes no libe-
ralismo. Então Hitler não “conven-
ceu” 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 resso-
ava com uma juventude arrasada, 
mas não só isso, o Nazismo e o Fas-
cismo em geral, não são processos 
“puramente ideológicos”, eles não se 
sustentam só assim. Eles são pro-
cessos 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 expansio-
nista 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 
sociabilidade12  (Sem reduzir a obra 
Marxiana a um mero determinismo, 
claro). 

Não é de se chocar que a bur-
guesia utilizasse o Fascismo como 
freio para o sentimento revolucio-
nário 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 Mun-
dial foi o “choque de imperialismos”, 
mas, ao discutir sobre a Segunda 
Guerra Mundial ou a Alemanha 
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Nazista e a Itália Fascista, este impe-
rialismo 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 colonização da Europa. 

E este foi o grande o grande 
diferencial do nazifascismo que 
repugnava as outras potências: o 
ataque de Hitler à Europa. Auto-
res como Losurdo, Aimé Cesaire 
e Vijay Prashad, dentre outros, 
demonstram perfeitamente como o 
nazifascismo é uma expressão direta 
da radicalização da tradição colo-
nial europeia, e é necessário enten-
der, 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 colo-
nizadores aos colonizados, só que 
dessa vez, para os próprios colo-
nizadores. É apenas a partir disso 
que entendemos a ideia de Hitler 
de escravizar os eslavos, porque a 
colonização é um projeto profunda-
mente econômico, além de todas as 
questões ideológicas (Aliás, a ideo-
logia se ergue sobre uma estrutura 

econômica, como nos mostra 
Marx). Em uma paráfrase com o 
título do livro de Lenin, “Imperia-
lismo, fase superior do capitalismo”, 
creio ser possível afirmar “Nazi-
fascismo, fase superior do Colo-
nialismo”. E, assim como a Igreja 
Católica oferecia uma justificativa 
moral e ideológica para a escravi-
dão, a colonização etc. A parte da 
“raça ariana subjugada”, “superiori-
dade entre raças” etc é uma “justi-
ficativa 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 supe-
restrutura 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 senti-
mento de universalização da expe-
riência humana e do valor da vida 
humana, uma generalização negada 
aos povos coloniais, semicoloniais e 
dependentes por esta própria bur-
guesia. 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 ver-
dade — que é uma barbárie, 
mas a barbárie suprema, a 
que coroa, a que resume a 
quotidianidade das barbá-
ries; que é o nazismo, sim, 
mas que antes de serem as 
suas vítimas, foram os cúm-
plices; que o toleraram, esse 
mesmo nazismo, antes de 
o sofrer, absolveram-no, 
fecharam-lhe os olhos, legi-
timaram-no, porque até 
aí só tinha se aplicado aos 
povos não europeus; que o 
cultivaram, são responsá-
veis por ele, e que ele brota, 
rompe, goteja, antes de 
submergir nas suas águas 
avermelhadas de todas as 
fissuras da civilização oci-
dental 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 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 humilha-
ção do homem branco e o 
ter aplicado à Europa pro-
cessos colonialistas a que até 
aqui só os árabes da Argé-
lia, os “coolies” da Índia e 
os negros de África estavam 
subordinados. (CÉSAIRE, p. 
18, 1978)

A denúncia de Aimé Césaire é 
amplamente evidenciada pela docu-
mentação histórica, suas duas prin-
cipais asserções, de que a burguesia 
europeia estava por trás da ascensão 
do nazifascismo e de que o nazifas-
cismo foi, em grande parte, a culmi-
nação 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 Europa14. A exemplo de uma aná-
lise coeva que mantém sobriedade e 
passa para a História, podemos ver 
no entendimento profundamente 
correto de Pachukanis sobre o Fas-
cismo, no tempo de seu surgimento. 
Já em 1926, o jurista soviético per-
cebia uma incapacidade de compre-
ensão 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 ape-
nas 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 Fas-
cista tivesse, para citar dois exem-
plos que ele mesmo traz, um cará-
ter pequeno burguês ou de grandes 
proprietários de terras e afirmando 
que o seu conteúdo de classe per-
tencia 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 finan-
ceiro e industrial (PACHUKANIS, 
pp. 25-26, 2020). Esta análise feita 
em 1926 por Pachukanis demons-
trou-se a mais firmemente anco-
rada em uma análise de realidade 
material, ao entendermos o papel 
da união dos Fascistas da Itália 
com os industriais15, 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 Alema-
nha 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 pos-
suía uma dimensão profundamente 
ligada à luta de classes, com inte-
resses explícitos de uma burguesia 
que via em Hitler uma possibilidade 
de exercitar um projeto de classes 
e utilizar o clima geral de animosi-
dade e de cientificismo racista como 
veículo para mascarar o projeto de 
singular ataque às classes trabalha-
doras, como diz Michael Parenti. 
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Durante os anos de 
1920, o Sturmabteilung 
Nazista ou SA, a força de 
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 Wei-
mar não mais servia suas 
necessidades e era muito 
aconchegante para a classe 
trabalhadora. Eles aumenta-
ram exponencialmente seus 
subsídios para Hitler, ala-
vancando o Partido Nazista 
para um âmbito nacional. 
Magnatas de negócios forne-
ceram aos Nazistas grandes 
subsídios para frotas de car-
ros motorizados e alto-falan-
tes para saturar as cidades e 
vilas da Alemanha, junto 
com fundos para a organi-
zação do Partido Nazista, 
como grupos de juventude 
e forças paramilitares. Na 
campanha de julho de 1932, 

Hitler tinha fundos suficien-
tes para voar para cinquenta 
cidades em apenas duas 
semanas. (PARENTI, pp.4-
5, 1997, tradução do autor)

É necessário entender que o 
nazifascismo é uma expressão em 
âmbito político e econômico de 
radicalização do colonialismo e que, 
dissociar os dois é uma redução ou 
apagamento da História. Não dá 
para dissociar um do outro, sendo 
este primeiro uma radicalização da 
tradição colonial europeia, porém 
voltada aos poderes que haviam 
feito o colonialismo, isto é, o nazi-
fascismo é a colonização dos colo-
nizadores, profundamente ligado à 
tentativa de Imperialismo dos seus 
expoentes. Não é mera coincidên-
cia as duas potências retardatárias 
recém-unificadas tomarem frente 
no processo de Fascistização do ter-
ritório europeu16. Ainda no tema do 
Imperialismo, é importante ressal-
tar que os “arquitetos” da Alema-
nha Nazista, como o “teórico do 
Nazismo” Alfred Rosenberg, viam 
os EUA como um grande exemplo 
pela sua segregação17. Os Nazistas 
viam os EUA como “mais puros” do 

que eles próprios (Pelo menos, até 
aquele ponto, eles queriam se “lim-
par” e ficar mais parecidos com os 
EUA) e tinham em “teóricos” do 
racismo como o Lothrop Stoddard, 
estadunidense, uma grande fonte de 
inspiração, como já mencionado. 

A constante troca entre cír-
culos alemães (Nazistas) e círcu-
los estadunidenses (Sobretudo da 
KKK) não foram a única expressão 
de “solidariedade internacional” da 
qual o partido de Hitler gozava. Não 
se pode explicar o Nazismo sem 
explicar o amplo financiamento da 
burguesia multinacional que esteve 
em apoio de Hitler, justamente 
por ele e seu projeto (Bem como 
o de Mussolini) representarem a 
maior capacidade de freio contra 
o comunismo e o poder popular, 
em especial contra a União Sovié-
tica. A burguesia internacional se 
alinhava com a cruzada anticomu-
nista sobre a qual as experiências 
do nazifascismo se construíram, 
ganhando amplo financiamento da 
burguesia internacional, da qual 
faziam parte nomes como Henry 
Ford, James D. Mooney (Presidente 
da General Motors no Exterior) e 
até mesmo arrancando simpatia de 

políticos (Incluindo figuras como 
Churchill18) e da burguesia dos mui-
tos países que viam o nazifascismo 
com bons olhos em sua empreitada 
anticomunista. 

Hitler foi alavancado 
em sua carreira política por 
uma rica e poderosa socie-
dade secreta, nenhuma dos 
membros dela eram grandes 
homens de negócio. Outros 
financiamentos vieram das 
mais inesperadas fontes. 
Até mesmo o industrialista 
judeu mais importante da 
Alemanha deu apoio finan-
ceiro aos Nazista - para 
torna-los dependentes do 
seu dinheiro em esperança 
de, eventualmente quebrar 
os Nazistas. Hitler ganhou 
algumas de suas maiores 
“contribuições” ao desco-
brir negócios corruptos 
entre grandes industrialis-
tas e políticos liberais pro-
eminentes, e então chan-
tageando os industrialistas 
com ameaças de exposição. 
A captação de recursos 
financeiros de Hitler deu 

origem a muitas das técni-
cas de financiamento disfar-
çado e de truques sujos que 
mais tarde virariam prática 
comum entre os maiores 
governos [...] Uma das mais 
importantes e inesperadas 
descobertas desse estudo 
foi a importância do finan-
ciamento estrangeiro para 
levar Hitler ao poder. Hitler 
recebeu dinheiro da Áustria, 
Grã-Bretanha, Tchecoslová-
quia, Finlândia, França, Itá-
lia, 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 proeminen-
tes. Seus motivos variavam: 
Henry Ford queria espalhar 
sua filosofia antissemita, 
Mussolini esperava enco-
rajar 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 espalha-
ram propaganda antissemita 
ou lutaram nas ruas. Ainda 
assim, por causa da influên-
cia dessas pessoas e o poder 
do dinheiro, poucos deles 
foram julgados em Nurem-
berg. Muitos dos quais estão 
sendo expostos aqui pela 
primeira vez. (POOL, J.; 
POOL, S; pp.2-3, 1978, tra-
dução do autor)

Nem mesmo no intenso perí-
odo 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 exem-
plo do que aconteceu com os amplos 
setores da burguesia que foram 
colaboracionistas nazistas, mas que 
foram abraçados de volta pelo Oci-
dente capitalista e integrados sem 
grandes problemas, como a Opera-
ção Paperclip, em especial a figura 
do cientista alemão “ex-nazista“ 
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Wernher von Braun, assim como 
outros proeminentes “ex-nazistas“, 
como é o caso de 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, Her-
mann Abs, chefe do Deuts-
che Bank e, praticamente 
“o tesoureiro de Hitler”, foi 
saudado por David Rocke-
feller como “o mais impor-
tante 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 Rockefel-
ler disseram uma palavra 
sobre as conexões nazistas 
de Abs, suas incursões ban-
cárias predatórias em toda 
a Europa ocupada pelos 
Nazistas e sua participação, 
como membro do conse-
lho 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, tra-
dução do autor) 

Tendo demonstrado algumas 
das ligações fundamentais do nazi-
fascismo, creio que aqui faça sen-
tido 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 expo-
entes, 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 colo-
nialismo, 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, “pater-
nalista”, 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 programá-
ticos idênticos e baseado em muitas 
das mesmas pressuposições (Como 
as noções de superioridade de raça, 
por exemplo)20. 

Se faz aqui um apelo ao enten-
dimento com maior profundidade, 
uma discussão que foge ao superfi-
cial que estamos acostumados, de 
psicologizar as História, caracte-
riza-la apenas como caprichos de 
algumas pessoas, esboçar a criação 
de uma História que retira da His-
tória seu caráter dialético e de movi-
mento 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 estru-
turou, 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. 

Falsificação, Mistificação e 
Irracionalismo: “Totalitarismo” e 
como entender o Nazifascismo.

Muito se escreveu sobre o 
nazifascismo e suas origens, bem 
como suas características fundan-
tes, 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, Filoso-
fia, Ciência Política, além de outras 
diversas áreas do conhecimento. O 
tópico também foi discutido em 
diversos momentos, dentre eles 
durante a sua ascensão e efetiva-
ção 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 diver-
sidade e variedade de material sobre 
o tema, há de se considerar as múlti-
plas 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 refe-
rência (E preferência) sobre o tema, 
com maior ou menor legitimidade 
em evidência histórica. 

Teremos teorias como a da 
filósofa alemã radicada nos Esta-
dos Unidos Hannah Arendt, que irá 
desenvolver sua “teoria do Totalita-
rismo” a qual objetivará confluir a 
URSS e a Alemanha Nazista como 
“projetos totalitários”, uma teoriza-
ção baseada em uma  pressuposi-
ção a-histórica, cuja formulação é 
melhor explicada pelas afiliações 
da filósofa alemã com a máquina 
de produção de informação estadu-
nidense durante a chamada Guerra 
Fria do que com a concretude da 
situação que origina os movimentos 
históricos. Bem como teremos auto-
res como Pachukanis que escreve no 
calor do momento e em sua análise 
consegue produzir uma compreen-
são 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 acadêmi-
cos, estando presente como litera-
tura básica até mesmo de concur-
sos. Tudo isso torna ainda mais 
interessante quando se faz o debate 
sobre suas ideias e seus investidores 
escusos e obscuros, com a inteligên-
cia 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 “enco-
menda teórica”. Há um claro ele-
mento de propaganda na obra mais 
famosa de Hannah Arendt, que já 
em solo americano, sofre uma gui-
nada, sendo os primeiros dois terços 
do livro dedicados a escrever exten-
sivamente sobre antissemitismo e 
imperialismo (Sobretudo o impe-
rialismo britânico), de onde chega 
a inclusive tirar conclusões impor-
tantes sobre a discriminação racial 
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advinda da 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 his-
toriadores, que inclusive eram elo-
giosos 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 suces-
sivos ajustes, a autora não 
consegue conferir uma 
unidade substancial. Ao 
resenhar a obra, eminentes 
historiadores e historiado-
res das idéias (Carr e Stuart 
Hugues), mesmo exprimin-
do-se com respeito e por 
vezes com admiração, não 
mostram dificuldade em se 
dar conta da desproporção, 

na autora, entre o conheci-
mento real e aprofundado do 
Terceiro Reich e as informa-
ções aproximativas sobre a 
União Soviética; sublinham, 
sobretudo, quanto é cansa-
tiva a tentativa de adaptar a 
análise da União Soviética 
(que remete ao desencade-
amento da guerra fria) à do 
Terceiro Reich (que reenvia 
aos anos da grande coali-
zão 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 moti-
vos por trás disso são claramente 
relacionados ao “clima ideológico” 
da Guerra Fria, já vigorando forte-
mente no pós-guerra. Não há como 
melindrar importantes aliados na 
luta anticomunista, como é o caso 
dos dois regimes citados, que per-
tenciam à OTAN (LOSURDO, p. 
60, 2003). Nesta operação imediata-
mente 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 Gobi-
neau, 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 expres-
são do marxismo, que daria em algo 
totalitário. 

Existe aí uma óbvia contra-
dição, que certamente levantaria 
muitas vozes de muitos marxistas, já 
que, de Marxista-leninistas à Trot-
skistas, 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 prá-
tico) do marxismo é algo um tanto 
quanto risível até mesmo na própria 
tradição que reivindica Stalin, afir-
mar que ele “personificava” o mar-
xismo mais que o próprio Lenin, 
seria algo altamente improvável 
(Embora não impossível). Ainda 
assim, mesmo que ignoremos esta 

operação nada condizente com a 
realidade, a autora ainda tenta reti-
rar 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 misti-
ficação histórica sobre o tema: na 
França, uma pesquisa conduzida 
com a mesma questão (“Quem 
mais contribuiu para a derrota da 
Alemanha em 1945?”), obteve res-
postas amplamente diferentes. No 
imediato do pós-guerra em 1945, 
57% afirmaram ser a União Sovié-
tica, 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 contri-
buidor 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), Bastar-
dos Inglórios (2009) e até mesmo 
“filmes de herói” como é o caso de 
Capitão América: O Primeiro Vin-
gador (2011), estas produções têm 
importância propagandística na dis-
puta da memória e ainda tem a fun-
ção de manter um suposto debate 
de “mocinhos” e “bandidos” que 
serve aos interesses imperialistas 
da OTAN, que em muito se asse-
melham aos próprios nazifascistas24. 

Aqueles muitos homens e 
mulheres pertencentes ao povo 
judeu, vitimados pela atrocidade 
Nazista, em campos de concen-
tração, como foi a total miséria 
humana que aconteceu em Aus-
chwitz, tentavam ouvir o rádio dos 
seus sequestradores e esperavam 
ansiosamente por notícias do Exér-
cito Vermelho – não do exército dos 
EUA. As fabricações Hollywoodia-
nas nos levariam a crer que foram 
os EUA que colocaram fim à uma 
das maiores tragédias humani-
tárias 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 sozi-
nha, 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 des-
crição do horror nazista que um 
soldado soviético se defrontou ao 
libertar Auschwitz.

Georgii Elisavetskii, 
outro dos primeiros solda-
dos 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 dra-
máticos: Quando eu entrei 
no alojamento, eu vi esque-
letos vivos deitados em beli-
ches de três níveis. Como se 
estivesse nevoado, eu ouço 
meus soldados falando 
‘Vocês estão livres, camara-
das!’ eu sinto que eles não 
[nos] entendem e começo 
a falar com eles em diale-
tos russo, polonês, alemão 
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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 escon-
der. 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 sobretu-
dos e abraçam nossas pernas 
com seus braços. E nós não 
conseguíamos nos mover, 
ficamos parados sem movi-
mento enquanto lágrimas 
inesperadas caíam em nos-
sas bochechas. (STONE, p. 
45, 2015, tradução do autor)

Retornando para a discussão 
de um paradigma que se volta mais 
à teoria e a categorização teórica 
própria,  Losurdo conclui, com 

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 ide-
ológica (E encomendada, adjetivo 
que eu acrescento, não Losurdo), 
vai jogar um holofote em elemen-
tos análogos (Como é o caso do sis-
tema 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 mate-
rialidade histórica, a autora for-
mula em sua mente um conceito e 
introjeta ele na História, concluindo 
uma operação ideológica de dedu-
ção 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 impe-
rial, agora se furta a falar do regime 
da white supremacy que se desen-
rola 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 explo-
ração 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 coloni-
zado. 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 absoluto. 
(FANON, pp. 36-37, 1961)  

 
Se autores como Hannah 

Arendt e Ernst Nolte, que expri-
mem 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 nazifas-
cismo, 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 “irraciona-
lismo”, que serve como base para o 
nazifascismo do XX, embora tenha 
suas origens ainda no XIX. O irra-
cionalismo, como Lukács explica, é 
uma característica ampla, que surge 
e se desenvolve em diversas filoso-
fias burguesas no XIX, cujo “fio 
comum” vai se ligar de Nietzsche à 
Spengler, que será aproveitado pela 
ideologia nazifascista. O irracio-
nalismo, 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 irraciona-
lismo será aproveitada e utilizada, 
junto à um pragmatismo (KON-
DER, p. 28-29, 2009), como uma 
colcha de retalhos de filosofias bur-
guesas 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 irracio-
nais. Certamente, isso é ver-
dade 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 
capacidade de mistificação e de 
automisficiação do movimento 
nazifascista, como Konder nos 
explica. Essa capacidade de mistifi-
cação e automistificação é o motivo 
principal para esta múltipla cate-
gorização da ditadura nazifascista, 
explica a dificuldade de se enten-
der um movimento de múltiplas 
determinações que tenta criar ide-
alizações como a ideia da “nação” 
e do “Volk”. O “pan-germanismo” 
e expansionismo germânico para 
uma suposta “autodefesa”, (Que 
são, efetivamente ideações reacio-
nárias), são de longa data e foram 
até mesmo tema de debate de Engels 
em 185933  e que, o “mérito” dos 
fascistas foi o de se apossar desses 
sentimentos nacionais e expansio-
nistas e de extremá-los. Mais uma 
vez, como Parenti nos explica, indo 
profundamente na mente e na ide-
ologia fascista: 

A doutrina Fascista 
enfatiza valores monis-
tas: Ein Volk, ein Reich, 
ein Führer (Um povo, um 
império, um líder). O povo 
não deve mais se preocupar 
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com as divisões de classe, 
mas deve ver a si mesmo 
como parte de um todo 
harmonioso, rico e pobre 
como um, uma visão que dá 
suporte ao status quo econô-
mico ao mascarar o sistema 
vigente de exploração de 
classe. Isso está em contraste 
direto à agenda da Esquerda 
que advoga a articulação das 
demandas populares consci-
ência mais afiada de injus-
tiça social e de luta de clas-
ses. Esse monismo é apoiado 
pelos apelos atávicos às raí-
zes místicas do povo. Para 
Mussolini, era a grandeza 
que era Roma; para Hitler, 
o Volk antigo. (PARENTI, p. 
12, 1997)

A automistificação de que 
Konder fala e que Parenti explicita, 
vai esfumaçar o conteúdo de classe 
do fascismo, não é mais a luta de 
classes, é a luta de raças, é a nação, 
é uma comunidade Volk, acima das 
classes, acima de tudo.

Conclusão
Há no Brasil, grandes obras, 

como a de Leandro Konder, sobre 

o tema do nazifascismo. Porém 
é possível notar uma emergente 
necessidade da utilização de um 
material sobre o tema mais apro-
fundado. À exemplo do grande 
estudo de Lukács, a Destruição 
da Razão, que só foi publicado em 
2020 embora sua publicação origi-
nal 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 clássi-
cas nos debates acadêmicos mundo 
à fora não são publicadas com muita 
frequência, como é o caso de “Bla-
ckshirts and Reds: Rational Fascism 
& the Overthrow of Communism” 
de Michael Parenti (Publicado em 
1997), “Fascism and Social Revo-
lution: A Study of the economics 
and Politics of the Extreme Stages 
of Capitalism in Decay” (Publi-
cado, 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 contrarre-
volucionário 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 esmiu-
çar as alianças políticas e econô-
micas do movimento que colocou 
Hitler no poder. Estas obras ser-
vem, sobretudo, para enriquecer e 
diversificar um debate que é muito 
necessário sobre o tema, de forma 
aprofundada, sóbria e com uma vas-
tíssima utilização fontes primárias. 
É importante não mistificar o con-
teúdo de classes do nazifascismo, 
bem como suas origens de inspira-
ção colonial e irracionalista, como 
bem faz autores que são comuns em 
debates da academia, com o exem-
plo máximo de Hannah Arendt.  
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NOTAS

1. Graduando em História 
(Licenciatura) pela Pontifícia Uni-
versidade 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 Trabalha-
dores e Soldados eram supremos 
em todo o país. A burguesia e a 
antiga classe militar eram incapa-
zes de oferecer qualquer resistência. 
Todas as condições estavam presen-
tes para criar uma nova República 
Soviética inconquistável – salvo que 
não havia um partido revolucioná-
rio para liderar os trabalhadores 
(o Partido Comunista da Alema-
nha – KPD – foi só formado em 
dezembro de 1918). A completude 
do poder proletário no começo da 
revolução, antes da Social Demo-
cracia 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 resistên-
cia.”(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 tragé-
dia 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 revolu-
ção alemã de 1918. Estes aconteci-
mentos tornaram claro que, custe o 
que custasse, os sociais-democratas 
lutaram até o fim contra a derru-
bada do capitalismo pela classe ope-
rária” (FOSTER, p. 202, 2020).

4.  “É interessante notar os 
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 Berg-
mann, coronel da SS; Hans Frank 
[...] ; Dietrich von Jagow [...]; Karl 
Kaufmann [...]; Manfred von Killin-
ger [...] ; 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 concei-
tual e linguístico. O termo Unter-
mensch, 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 pri-
meiro 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 Alema-
nha em sua tentativa de unificar a 
Europa sob a soberania francesa. 
Uma vez mais, era demonstrada a 
fraqueza da Alemanha em compa-
ração 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 humi-
lhação 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 Con-
gresso da Internacional, ocorreu 
uma mal sucedida luta revolucio-
nária, 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, subita-
mente derrubou o governo de Wei-
mar 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 ope-
rários 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 cor-
tes 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 con-
trolavam; em 30 de janeiro de 1933, 
quando Hitler se tornou chanceler 
[...] (FOSTER, p. 203, 2020)

9.  “Em 3 de agosto, o grande 
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fracasso ocorreu quando os líde-
res 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 pou-
cos 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 bur-
guesa de defesa da pátria [...] O cale-
jado revisionista Vollmar declarou: 
“No momento atual, todo o povo 
alemão está em unidade com uma 
só vontade para proteger a pátria, 
sua independência, sua organiza-
ção 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 pres-
supostos “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 Ter-
ceira Internacional, desmantelando 
esta lógica de um ponto de superio-
ridade civilizatório e até mesmo, de 
um “fardo civilizatório”.

11.  “Sim, o jovem indochi-
nês associa a Ku Klux Klan ao fas-
cismo. 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 afe-
tado a Alemanha com toda a força 
que a golpeou, o nacional-socia-
lismo 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 Uni-
dos e o advento do Terceiro Reich 

na Alemanha é a diferença do con-
texto 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 determi-
nado de desenvolvimento de suas 
forças produtivas materiais. A tota-
lidade dessas relações de produção 
constitui a estrutura econômica da 
sociedade, a base real sobre a qual 
se eleva uma superestrutura jurí-
dica e política e à qual correspon-
dem formas sociais determinadas 
de consciência. O modo de produ-
ção 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 capi-
tal financeiro já estava decidido à 
apoiá-lo e não o deixa cair: o velho 

Hindenburg (quase nonagenário) 
recebe uma carta pedindo a nome-
ação de Hitler para o posto de pri-
meiro-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 Sprin-
gorum 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 repre-
sentantes de associações de bancos e 
agronegócios, se encontraram com 
Mussolini para planejar a “Marcha 
sobre Roma”, contribuindo com 20 
milhões de liras para o empreendi-
mento. 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 capi-
talistas. (A burguesia italiana, que 
tinha chegado tarde à partilha do 
mundo pelas potências imperialis-
tas, não podia deixar de ver com 
simpatia esse desenvolvimento” da 
teoria da luta de classes, que legiti-
mava as reivindicações imperialis-
tas que ela – como representante da 
Itália proletária – apresentava aos 
ingleses e aos franceses).” (KON-
DER, 2009, p. 32)

17.   “Ainda em 1937, 
Rosenberg celebra os Estados Uni-
dos como um “esplêndido país do 
futuro”, que teve o mérito de for-
mular 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 amare-
los” [...] “A questão negra” - escreve 

sempre Rosenberg - “é nos Estados 
Unidos o vértice de todas as deci-
sões 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 iní-
cio 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 bolche-
vismo, não havia dúvidas sobre as 
condolências e convicções”(Chur-
chill 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 aju-
dar a lavagem de dinheiro alemão 
para facilitar o comércio Nazista 
durante a guerra, e o fez com com-
pleta impunidade14. Corporações 
como a DuPont, Ford, General 
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Motors e ITT Technical Institute 
possuíam fábricas em países inimi-
gos que produziram combustível, 
tanques e aviões que causaram des-
truição nas forças dos Aliados. Após 
a guerra, ao invés de serem proces-
sados 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 instruí-
dos 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 exér-
cito 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 con-
siderado essencialmente mau, e res-
suscitar a si mesmo de uma forma 
paternalista e benigna. Césaire tinha 
ido por outro caminho. Colonia-
lismo e fascismo compartilham 

muitas coisas no âmbito dos efeitos 
—em termos de como eles apare-
ciam para suas vítimas. Era evidente 
para Césaire, como marxista, que o 
fascismo era uma forma política 
de governo burguês nos momen-
tos em que a democracia ameaçava 
o capitalismo; o colonialismo, em 
contrapartida, era puro poder jus-
tificado 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 exaus-
tiva sobre o anti-semitismo e sobre 
o imperialismo e uma pesquisa his-
tórica 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 sobe-
rano”. Naquele momento, bem longe 
de ser um alvo, a URSS era, sobre-
tudo, 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 opera-
ção Barbarossa desencadeada por 
Hitler), de ter “simplesmente liqui-
dado o antissemitismo” no âmbito 
de uma “solução justa e muito 
moderna da questão nacional”.” 
(LOSURDO, p.57, 2003)

23. É digno de nota que Han-
nah Arendt faz este processo de 
poupar Lenin, só para, logo adiante, 
em seu outro livro, ”Sobre a revo-
lução”, acusá-lo de totalitarismo e 
fundamentar ainda mais suas bases 
anticomunistas, enxergando em 
Marx agora, não só o germe do tota-
litarismo, mas também enxergan-
do-o como o germe de tudo que há 
de errado na modernidade, simul-
taneamente condenando também 
Robespierre - que seria inclusive seu 
antecessor -, os Jacobinos e, sobre-
tudo, a Revolução Francesa e seu 
legado como um todo. A operação 

é feita para, enfim, compará-la 
à experiência da profunda liber-
dade que foi a Revolução Ameri-
cana, que, embora tenha mantido a 
escravidão, seria, segundo a filósofa, 
aquela que produziu a verdadeira 
fundação da liberdade: ”Menos cla-
morosas 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 Uni-
dos e que a república nasceu não 
por “necessidade histórica” nem 
por um desenvolvimento orgânico, 
e sim por um ato deliberado: a fun-
dação 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 transforma-
ção, a aparência de uma certa conti-
nuidade com a etapa anterior, a apa-
rência de continuar lutando contra 
o “totalitarismo”, termo agora usado 
para se referir indiscriminadamente 
tanto ao fascismo quanto ao comu-
nismo. Prescindindo do fato de que 
essa concepção não passa de uma 

velharia [...] ela evidencia, na situ-
ação concreta em que nos encontra-
mos, 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 Ale-
manha (Hjalmar Schacht, os Krupp, 
os generais de Hitler), de Franco etc. 
De modo que a ideologia “antito-
talitária” 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 bar-
báries”: “Por que, então, fazer refe-
rência ’ao modo soviético de con-
ceber 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 cla-
reza no quadro esboçado pelo his-
toriador alemão. Hitler visa à ’edi-
ficação 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 sobrevi-
vência‘ 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 ‘corre-
dor 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 pos-
síveis de Estado racial? Mais ainda 
do que a África do Sul, o pensa-
mento 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 dis-
tinguem, além dos “indianos”, os 
“negros, mulatos e judeus”), e que 
constitua um “bastião sólido” contra 
o perigo representado pelo “desper-
tar negro”.“ (LOSURDO, p.73,2003)

29.  No que tange o debate 
sobre a produção de Nolte sobre o 
tema, não poderei destrinchar a crí-
tica 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 con-
tundente 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 colo-
nial e a comparação é, acima de 
tudo, descabida.

30.  ”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 conce-
ber a disputa de maneira radical-
mente irracionalista e combater o 
conceito de progresso como uma 
concepção supostamente superfi-
cial, 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)

31.  ”Desde Schopenhauer e 
especialmente desde Nietzsche, o 
pessimismo irracionalista destruiu a 
convicção da existência objetiva do 
mundo exterior e de que o conhe-
cimento 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 arbi-
trária – interpretação do mundo. 
Essa tendência filosófica reforçou 
naturalmente o comportamento 
das camadas sociais que se caracte-
rizava 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 igno-
rada.” (LUKÁCS, p. 79-80, 2020)

32.  ”Enquanto isso, em 20 de 
fevereiro de 1920, o Partido Ale-
mão dos Trabalhadores mudou seu 
nome para Partido Nacional Socia-
lista 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)

33.  ”É verdade que a dema-
gogia fascista tinha muitas facetas; 
ela procurava, enfatizando o seu 
caráter “revolucionário”, apelar 
também para os possíveis instintos 

legitimistas (pense-se no papel de 
Hindenburg no período de tran-
sição, no jeito formalmente legal 
com que foi tomado o poder etc.).“ 
(LUKÁCS, p. 79, 2020)

34.  Em um texto de 1859 
intitulado ”O Pó e o Reno”, Engels 
faz a denúncia e a crítica do expan-
sionismo de uma idealização de 
uma ”Nação Alemã”: ”O ’grande 
poder central Europeu’ é vislum-
brado como uma espécie de renas-
cimento do Sacro-Império Roma-
no-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 dis-
tância 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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Senhoras e Senhores,  
Cidadãs e Cidadãos do Mundo,  
Amigas e Amigos da Paz e da Justiça, 
 
Meu nome é Roger Puati, exilado político Congolês 
e Pastor da Igreja Protestante Reformada, Suíça - 
EERV - vivendo desde há 35 anos na Suíça. 
Como tantas outras pessoas, vi as imagens do sel-
vagem assassinato do jovem compatriota Congolês 
Moïse Kabagambe, 24 anos, também refugiado polí-
tico no Brasil. A falta de Moïse, que poderia ser meu 
filho, foi a de exercer seu Direito de reclamar seu 
salário pelo trabalho rendido. 
Este crime hediondo contra um jovem Refugiado 
Congolês, para mim e meus compatriotas, faz ressoar 
um eco muito particular: a História da condição de 
Ser Negro no país do samba e do futebol. Como um 
tal assassinato pode ser cometido no Brasil, país ado-
tado por muitos africanos e afros-descendentes e em 
particular pelos Congoleses, cuja música, espiritua-
lidade e tradições influenciaram o substrato cultural 
do Brasil ? Jamais um Congolês poderia imaginar 
tal racismo anti-negros no país de Gilberto Gil, de 
Abdias do Nascimento, de Edson Arantes do Nasci-
mento, chamado Pelé ! 
 
E portanto, o Brasil esconde uma face hedionda que 
vem a ser revelada para o mundo todo: a continuida-
de do racismo não dissimulado contra meus irmãos 
Negros.  
 
De longe nos chegam notícias de humilhações con-
tra as cidadãs e cidadãos brasileiros de pele Negra. 
Como acreditar e crer quando a alegria e o bom 
humor caracterizam o Povo Brasileiro ? Portanto, os 
fatos dilaceram o espírito e o corpo da maioria da 
Nação. 
Ó Brasil, terra da Escravidão !  
Ó Brasil, terra do Suor ! 
Ó Brasil, terra do Chicote !  
Ó Brasil, terra do Pelourinho ! 
Ó Brasil, terra dos gemidos, regada de lágrimas e de 
sangue ! 
 Ó Brasil, amnésico ! 
Não foi você Brasil quem desembarcava nas costas 
do Reino do Congo ? 
Não foi você Brasil que capturava Congoleses altivos 
nas suas terras ? 
Não foi você Brasil que acorrentava Congoleses livres 
para reduzi-los a escravidão ? 
Diga-me Ó Brasil, qual região do seu território não 
beneficiou do trabalho dos Negros ? 
 

Diga-me Ó Brasil, qual terreiro não foi regado com o 
suor, as lágrimas e o sangue dos Negros da África ?  
Foi Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Belo 
Horizonte, Rio de Janeiro ? São Paulo ?  
 
Ó Brasil, Cristão e Racista !  
Você reza e contempla a Cruz de seu Profeta, mãos 
juntas, as nádegas cerradas. 
 
Quem pode acreditar na sua religião e na sua devo-
ção feita de desprezo para com a Humanidade ?  
Ó Brasil, você acredita que sua religiosidade pode 
aliviar a dureza da sua realidade ? 
Não, Ó Brasil, não ! Sua devoção é hipocrisia e não 
convence mais ninguém. 
 
O Sangue de Moïse Kabagambe misturou-se com o 
de seus ancestrais deportados para suas terras duran-
te quatro séculos. O Sangue de Moïse geme e grita 
por Justiça pelo passado e pelo presente !  
Ó Brasil, o Cristão e Desvairado !  
Quando Inglaterra abolia oficialmente a Escravidão 
em 1833, a França em 1848, você carimbava singular-
mente a História, ficando o último país Escravocrata 
até…1888 e criando uma população de despossuídos 
!  
O Assassinato de Moïse Kabagambe se inscreve na 
longa tradição de coisificação dos Negros nas terras 
brasileiras e na negação de seus Direitos.  
 
Possam vocês Brasileiras e Brasileiros, num so-
bressalto de consciência, render Justiça á Moïse 
Kabagambe e mostrar ao mundo que a África, que 
também constitui vossa identidade e vosso proces-
so civilizatório, merece dignidade e respeito. Que a 
Justiça prevaleça ! 
 
Viva a Justiça, o Direito e a Paz ! 
Viva a Fraternidade Universal ! 
 
Lausanne, 3 de fevereiro de 2022 
 
Roger Puati, Pastor 
Cidadão Congolês em Suíça 
Falante e autor de « Christianisme et Traite des Noirs 
», ediçoěs Saint-Augustin, 2007 
Membro do Conselho Presidencial de Consciência 
Congolêsa pela Paz-KoPAX
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O dia 7 de fevereiro marca o Dia Nacional de Luta dos 
Povos Indígenas. A data estabelecida pela lei nº 11.696 
de 2008, sancionada pelo ex-presidente Lula, é uma 
conquista dos movimentos sociais e dos direitos huma-
nos dos povos tradicionais. O dia marca o assassinato 
de Sepé Tiaraju, cacique Guarani que simboliza a luta 
indígena e pela soberania dos povos.
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O Brasil encon-
tra-se numa 
cilada, vendo-
-se envolvido, 
novamente, 

por um círculo vicioso: ou pende-
-se à extrema-direita, ou ancora-se 
no reformismo como única possi-
bilidade de salvação dos mínimos 
patamares de civilidade.

A questão se coloca sempre 
como se a opção clarividente de 
Rosa Luxemburgo – feita a partir 
das descrições sobre a Barbárie 
que Friedrich Engels tecera em 
seu livro sobre A origem da famí-
lia, da propriedade e do Estado, e 
que acaba sendo formulada por 
Rosa na famosa frase: “Socialismo 
ou Barbárie” – dissesse respeito à 
bipolarização: “Ou Reformismo, 
ou Extrema-Direita”.

Tende-se, pois, a substituir 
o lema do Socialismo pela defesa 
da democracia burguesa, e caímos 
na mesma armadilha de sempre… 
Esquece-se do fato de que todo 
fascismo – declarado ou forjado 
de democracia burguesa, como o 
que se vive no Brasil que tem em 
sua Presidência uma figura paté-
tica como Bolsonaro – decorre 

ou de um movimento revolucio-
nário derrotado, ou de um perí-
odo reformista ou melhorista que, 
após o esgotamento de seus parcos 
recursos de promoção a melhores 
patamares nas condições sociais de 
vida da maioria da população, acaba 
por dar vazão a mais um período 
fascista ou de extrema-direita, em 
que se instala mais um retrocesso 
e os poucos avanços atingidos pelo 
período progressista são sistemati-
camente destruídos.

Enquanto isso, o país vê acir-
rado o ultrajante contraste social 
que faz, a cada grande cidade, carros 
abastados passarem com elevado 
grau de indiferença e adaptabilidade 
ao lado de uma legião de miserá-
veis sem sequer lugar para dormir. 
Se Engels vivesse em nossos tem-
pos, bastaria uma sua curta visita à 
Cracolândia em São Paulo para que, 
assustado, viesse a público dizer que 
aquela sua noção de Barbárie, que 
já combatia no século XIX, corres-
pondia a condições menos degra-
dantes do que a desses transeuntes 
que pairam pelas ruas como almas 
penadas! Para esse estado de cala-
midade, diria Engels, haveria de se 
achar até mesmo um novo termo!

A esta polarização entre esta 
nossa “Barbárie” e o aparente “Pro-
gresso” presta-se muito bem a figura 
de Lula e sua reemergência como 
único expoente político capaz de 
oferecer, aos olhos dos desespera-
dos, alternativa viável à radicaliza-
ção extremista da direita e à boçali-
dade bolsonarista. Ou seja: tudo nos 
leva a pensar que a Barbárie equi-
vale ao “bolsonarismo” – e nisso 
devemos, sem titubeios, estar plena-
mente de acordo –, mas que a civili-
dade equivaleria ao “lulismo” – e aí 
deveríamos nos perguntar, mesmo 
se admitindo que o lulismo tenha 
já demonstrado amplas capacida-
des dialógicas e, portanto, indubi-
tavelmente mais civilizatórias que a 
truculência bolsonarista, se é ESTE 
grau de civilidade que buscamos!

Aprisionado dentro desta 
perspectiva dualista, o que este 
debate acaba acentuando é a impor-
tância de uma “Frente Ampla”, 
legitimando a alternativa do tipo 
“Lula”, portanto sequer de uma 
Frente Única, na qual as diver-
sas tendências efetivamente de 
esquerda estivessem aglutinadas, 
opondo-se radicalmente à alter-
nativa de direita, mas, visando a 

ENTRE A CRUZ E A ESPADA?
POR UMA PRÉ-ANÁLISE POLÍTICA E 

IDEOLÓGICA DAS ELEIÇÕES DE 2022
FLO MENEZES

implementação de uma verdadeira 
política de independência de classe, 
ao mesmo tempo denunciando e se 
opondo às estratégias conciliadoras. 
E essa distinção é fundamental do 
ponto de vista histórico e estraté-
gico marxista.

Objetivamente, o fato de que 
as eleições já constituem e consti-
tuirão até o final de 2022 o palco 
inevitável do debate político e que 
o país enfrentará irrevogavelmente 
uma situação eleitoral no ano que 
se inicia – ainda que haja o risco, 
mínimo, de que a direita militarista 
e miliciana impeça o processo e ins-
titua de vez um golpe escancarado, 
tirando a escaramuça do golpe mili-
tar já institucionalizado pela “elei-
ção” de Bolsonaro –, faz com que até 
mesmo as correntes efetivamente 
à esquerda, marxistas, tenham de 
se posicionar. E, neste cenário, é 
bem possível que a opção em si 
mesmo reformista acabe prevale-
cendo como estratégia desesperada 
diante da “Barbárie” já instalada e 
se opte, no processo estritamente 
eleitoral, pelo voto em Lula (ou em 
quem esteja em seu lugar, ou seja, 
numa “centro-esquerda” – eu diria 
mesmo: centro-direita – negociada, 

conciliadora).
Em outras palavras: que, den-

tro do processo eleitoral, opte-se 
pelo “mal menor” – pressupondo-
-se que é melhor reaver um governo 
que, ainda que tendo proporcio-
nado lucros inusitados aos Bancos 
em troco de algumas melhorias à 
população mais vulnerável e forta-
lecendo a dominação político-em-
presarial e do Grande Capital, ao 
menos instituiu programas sociais 
relevantes (dentre os quais a expan-
são das Universidades públicas e um 
seu maior acesso a camadas antes 
alijadas desse processo), do que 
continuarmos vivendo a “Barbá-
rie” atual – pior que a Barbárie na 
acepção de Engels –, que institui um 
crasso retrocesso social e político, 
que destrói até mesmo as Universi-
dades, a Pesquisa e a ciência, e que 
institui uma necropolítica genocida 
declarada, dizimando de modo 
indireto milhares de vidas, promo-
vendo a dominação das milícias e 
perseguindo as minorias (negra, 
indígena, homossexual etc.), tendo 
por suporte um implemento ver-
gonhoso dos ganhos abusivos das 
castas militares.

E, vejam, não distinguiremos, 

entre essas duas opções aparente-
mente tão “opostas”, o papel domi-
nante das Igrejas Evangélicas, já 
que foi nos governos Lula que os 
Evangélicos mais reacionários – a 
esmagadora maioria dentre eles – 
tomaram o país. Pois ao invés de um 
forte implemento de uma educação 
política de base no seio das classes 
trabalhadores ao longo dos gover-
nos Lula, instituiu-se, isto sim, uma 
desmobilização crônica dos traba-
lhadores, deixando-os em um barco 
sem rumo, à deriva, como que ine-
briados pela sociedade de consumo 
e pelos poucos incrementos sociais 
que, hoje, são, um a um, destituídos 
pelo desgoverno fascista e boçal.

Ocorre que, para além dessas 
confluências nítidas entre esses dois 
polos lulista/bolsonarista – quais 
sejam: apoio ao Grande Capital 
financeiro e aos Bancos, alastra-
mento dos Evangélicos, preserva-
ção da casta política reacionária que 
assola o Poder Legislativo, manu-
tenção dos vergonhosos privilégios 
dos militares etc. –, e levando-se em 
consideração as diferenças subs-
tanciais entre ambos os projetos 
políticos, acirradas sobretudo na 
bipolarização entre melhorismo/
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necropolítica (ou seja, entre a 
opção lulista em se permitir que 
se sobreviva um pouco melhor, e a 
bolsonarista em se preferir a morte 
sistemática de grande parte da 
população), tem-se um outro fator 
fundamental que ofusca o que, clas-
sicamente, denomina-se por LUTA 
DE CLASSES, e que, ao contrário 
do que se pensa dentro dos marcos 
do pensamento burguês, continua 
evidentemente existindo. O que se 
tem fundamentalmente é que, ao 
longo de toda a governança petista, 
dois processos paralelos se deram de 
forma complementar: por um lado, 
os militares permaneceram ilesos 
– ao contrário de processos claros 
de “prestação de contas” do campo 
democrático com os militares tor-
turadores e assassinos no Chile ou 
na Argentina –; por outro lado, a 
marcante desmobilização política 
das classes trabalhadoras a que já 
fizemos alusão ocorrera devido à 
aglutinação dos trabalhadores em 
torno de um sindicalismo viciado, 
formatizado já desde o final dos 
anos 1970 em torno da posição de 
liderança conciliadora de Lula (em 
particular através da CUT, esteio 
eleitoral do próprio Lula junto ao 

operariado, e que já se demonstrava 
como opção preferível à Força Sin-
dical, francamente conservadora), 
enquanto Lula, agora, e em eco à sua 
postura desde aquela época histó-
rica das Greves do ABC, já faz seus 
acordos com os Bancos, com FHC 
(mediado por Nelson Jobim) e, mais 
recentemente, com Alckmin – e 
agora com o apoio, vejam vocês, de 
Paulinho da Força –, encontrando 
respaldo até mesmo na figura de um 
Delfim Netto, escarro remanescente 
da ditadura militar, que o define 
como solução plenamente assimi-
lável pelo mercado.

Por certo que a própria 
fragmentação da classe trabalha-
dora, que se antes concentrava-se 
sobretudo nas fábricas, vê-se na 
contemporaneidade dividida em 
infindáveis atividades de serviços 
(de motoboys a carteiros, de ven-
dedores ambulantes a motoristas de 
Uber etc.), dificulta sobremaneira 
uma coordenação mais unificada 
das ações políticas, mas certa-
mente as lideranças conciliadoras 
desempenham papel privilegiado 
nos processos de despolitização 
das massas subalternas e poten-
cialmente revolucionárias. O papel 

conciliador de Lula e a imantiza-
ção em torno de sua figura jogam, 
portanto, um papel conservador e 
fazem parte da mesma maquinação 
que nos aprisiona: a manutenção da 
ordem burguesa conta tanto com 
um boçal que encampa novamente 
os lemas do Integralismo à frente 
da Presidência do país quanto com 
a aparente “solução” melhorista 
que tem no lulismo sua força mais 
catalizadora.

Como quer que seja, a ques-
tão que se coloca é: existem condi-
ções, em meio a esse processo ime-
diato que nos envolve de hoje até 
as eleições, para que se articulem 
alternativas de poder, a ponto de se 
desconsiderar o processo eleitoral 
burguês?

A resposta, ao que parece, é: 
Não! Ainda que processos revolu-
cionários sejam por vezes impre-
visíveis e possam ser detonados 
a partir de grandes movimentos 
espontâneos e quase que inespera-
dos, não vejo como, no atual con-
texto, possamos predizer que uma 
tal tendência se perfile no Brasil. 
As poucas e louváveis iniciativas 
nesse sentido, como notadamente 
a do recente Manifesto do Polo 

Socialista Revolucionário, atuante 
dentro do PSOL, devem, por isso, 
ser apoiadas, pois são das poucas 
que revelam com nitidez e lucidez 
os passos necessários para que se 
instaurem processos de rompi-
mento com o capitalismo e com o 
sistema burguês que nos empurra, 
como um gado para o corte, pela 
estreita fileira das eleições burgue-
sas. O manifesto pode ser acessado 
e assinado em: https://polosocia-
lista.com.br/ 

Mas, mesmo se emergentes, 
tais eclosões sociais não são garantia 
de que transformações efetivas do 
tecido social tenham lugar, pois se 
as mobilizações sociais, mesmo se 
expressivas, não se conjugarem com 
uma direção revolucionária, com 
clareza teórica suficiente para lhes 
dar subsídios em suas ações e que 
formule metas claras (dos Progra-
mas Mínimos ao Programa Máximo 
– ou Maximalista), elas logo se des-
botam em movimentos pseudo-re-
volucionários, como os que recente-
mente tiveram lugar no Chile, tendo 
como consequência, no máximo, a 
eleição de representantes progres-
sistas – por certo que preferíveis às 
tendências reacionárias, mas que se 

situam muito aquém das reivindica-
ções daqueles mesmos movimentos 
sociais que lhes abriram o caminho 
ao poder.

Quando Elzbieta Ettinger 
cita, em seu prefácio de suas tra-
duções das cartas de Rosa Luxem-
burgo a seu grande amor de vida, 
Leo Jogiches, a frase de Leonard 
Woolf (que foi o marido de Virgi-
nia até seu suicídio), qual seja: “A 
ameaça ao Socialismo reside mais 
na desunião dos civilizados do que 
na união dos bárbaros”, concorda-
mos com ela de imediato, mas se a 
deslocarmos ao nosso contexto, nos 
perguntamos: esta desunião diz res-
peito ao “campo progressivo” ou ao 
“campo revolucionário”? De que 
“civilizados” estamos falando?

Aceitar a primeira hipótese e 
pregar a união do campo progres-
sista seria defender a Frente Ampla 
(aos moldes, a rigor, mais da Frente 
Popular de tipo stalinista); aceitar a 
segunda, defender a Frente Única, 
ou seja, a união dos revolucioná-
rios, como querem os marxistas 
(ou trotskistas). Mas o que fazer 
diante de uma “Barbárie” já insta-
lada na sociedade brasileira? Será 
possível fazer as duas coisas? Ou 

seja: no processo eleitoral, optar-se 
estrategicamente por uma Frente 
Ampla, visando derrocar de ime-
diato a bestialidade bolsonarista, 
mas sem abrir mão de uma articula-
ção de fundo por uma Frente Única 
que tenha como meta a superação 
dos limites impostos pelas alianças 
decorrentes desta opção concilia-
dora que caracteriza uma Frente 
Ampla?

Dentro da específica situação 
eleitoral, algumas vozes da esquerda 
apontam para o fato de que talvez 
esta seja a única alternativa que 
nos reste: aos “democratas” e aos 
“revolucionários”. A esses últimos, 
restaria esperar que uma união 
efetiva das esquerdas, na melhor 
das hipóteses, pudesse, corrobo-
rada por grandes mobilizações de 
massa, nos surpreender e acelerar 
a tal ponto um processo de rebe-
lião que a Frente Ampla já sequer 
fizesse sentido. Mas para que isto 
ocorra, será preciso que uma polí-
tica efetiva de independência de 
classe tome corpo no país, a ponto 
de solavancar a letargia reinante nas 
classes trabalhadoras, incitando-as 
a grandes mobilizações de massa 
contra as quais o poder burguês se 
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sinta impotente, mesmo com apoio 
imperialista.

Mas, sinceramente, duvido 
sequer desta hipótese... Deparo-me, 
isto sim – e a despeito das iniciativas 
tais como a promovida pelo Polo 
acima mencionado, à qual mani-
festei minha adesão  –, com um 
marasmo e uma ausência completa 
de potencial rebelde – de perspec-
tiva de REBELIÃO, única alterna-
tiva que nos tiraria desse sufoco e 
desse círculo vicioso que perfaz a 
história do Brasil, e que nos fizesse 
superar esta fraqueza crônica dos 
movimentos revolucionários com 
a qual nos defrontamos. Pois não 
se fazem manifestações de esquerda 
com pedidos de permissão a gover-
nos como o de Dória, acordando-se 
sobre seus horários de início e tér-
mino ou sobre os locais em que elas 
possam ou não ocorrer, e nem tam-
pouco com instrumentos de samba. 
Muito menos concede-se espaço de 
alternância entre nós, da esquerda, e 
os fascistas, acordando-se sobre os 
dias e locais em que cada uma des-
sas tendências deverá sair às ruas. 
Muito ao contrário: o que deveria 
ocorrer é nos espelharmos na his-
tórica Revoada das Galinhas Verdes 

do outubro de 1934, quando os trot-
skistas saíram às ruas e tomaram 
a Praça da Sé em São Paulo para 
impedir uma manifestação dos 
integralistas, pondo-os para correr 
e fazendo com que esses covardes se 
escondessem por décadas dentro de 
suas mansões.

A que se deve esta inope-
rância das esquerdas e das classes 
trabalhadoras, que se veem prati-
camente imobilizadas enquanto a 
truculência e a boçalidade assolam 
o país e aprofundam a condição 
bárbara da sociedade brasileira? 
Talvez uma resposta seja a seguinte: 
ao que assistimos no Brasil é a con-
sequência de este país ter sido sem-
pre usado como moeda de troca das 
potências colonialistas e imperialis-
tas – do que ocorrera outrora com 
Portugal diante de suas dívidas com 
a Inglaterra à postura lambe-botas 
do militarismo verde-e-amarelo 
diante do Imperialismo norte-a-
mericano dos tempos atuais –, e 
o fato de jamais termos ascendido 
ao status de uma nação autônoma. 
A ausência completa de respeito à 
cidadania e de consciência cívica e o 
acirrado individualismo que desem-
boca no “jeitinho brasileiro”, típicos 

de nossa sociedade, são decorrên-
cias diretas do atraso civilizatório 
em que se vê mergulhada a “nação 
brasileira”.

Tudo nos leva a crer, então, 
que a opção pelo “mal menor”, con-
sistindo em concessão inescapável 
ao processo eleitoral burguês, con-
sistirá em estratégia assumida pela 
maioria do “campo progressista”, 
incluindo-se aí até mesmo muitos 
dos revolucionários e defenden-
do-se, mais uma vez, o “voto útil”, 
visando aplacar a boçalidade rei-
nante para, do ponto de vista revo-
lucionário – assim argumentará boa 
parte da militância de esquerda –, 
já a partir do segundo dia após as 
eleições situar-se na oposição ao 
governo conciliador e “progressista” 
de um Lula.

Tomara que eu este ja 
errado… Mas se o que sinto cor-
responder à verdade, estaremos de 
novo entre a cruz e a espada, metá-
fora esta que bem escancara nossa 
impotência crônica: situarmo-nos 
entre o poder da crença de tipo reli-
gioso e o poder da força repressora 
dos militares. E, mesmo na (bem) 
melhor das hipóteses – derrocan-
do-se o bolsonarismo –, o que 

certamente nos trará considerável 
alívio, estaremos temporariamente 
livres da boçalidade e da truculên-
cia que atualmente assola o poder 
do Estado, mas aprisionados pela 
mesma maquinação burguesa que, 
desde sempre, tipifica esta nossa 
Pré-História.

E, assim, nenhuma transfor-
mação social efetiva, e muito menos 
permanente, terá lugar na sociedade 
brasileira.

São Paulo, janeiro de 2022
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Nu m a  a u l a 
i n a u g u r a l , 
é  s e m p r e 
conveniente 
f a z e r  u m a 

breve apresentação de Lukács  e de 
sua profunda influência no pen-
samento social antes de abordar o 
tema que me foi proposto: a defesa 
do realismo.

Lucien Goldmann resumiu 
em poucas palavras o itinerário de 
Lukács: um autor que, em sua vasta 
obra, percorreu toda a filosofia clás-
sica alemã. Ele foi kantiano no livro 
A alma e as formas; hegeliano, em 
A teoria do romance e, finalmente, 
marxista, em História e consciência 
de classe (HCC). Esta última fase, 
contudo, não foi linear. A partir 
de 1930, a leitura dos Manuscritos 
econômico-filosóficos de Marx fez 
com que Lukács rompesse com o 
embasamento teórico de HCC e, 
progressivamente, se aproximasse 
de uma interpretação ontológica da 
marxismo.

Estamos, portanto, diante de 
um autor plural. E cada fase por 
ele percorrida influenciou diversos 
autores. Citarei apenas dois.

O primeiro é Lucien Gold-
mann que construiu sua sociologia 
da literatura tendo como ponto de 
partida A alma e as formas. Durante 
a segunda guerra mundial, ele des-
cobriu um exemplar do livro numa 
biblioteca. Ficou tão entusiasmado 
que copiou o livro a mão. O que 
interessou a Goldmann foi a “visão 
trágica” de um Lukács pessimista 
que assinalava a ruptura sem conci-
liação possível entre a interioridade 
do indivíduo e o mundo exterior. 
Outra referência básica para Gold-
mann é HCC, livro que trata, entre 
outros temas, das classes sociais e 
de suas possibilidades de conhe-
cimento. Goldmann retomou essa 
discussão no interior de sua socio-
logia da literatura.

O segundo autor é Theodor 
Adorno. A teoria estética e a crítica 
da literatura e da cultura de Adorno 
apoiam-se em dois textos lukacsia-
nos: A teoria do romance e HCC. 
Do primeiro livro, retirou a ideia 
segundo a qual o social na obra de 
arte é a forma e não o conteúdo. Do 
segundo livro, retirou e desenvolveu 
a teoria da reificação.

Os dois autores citados, 
como se pode perceber, ignoram 

tudo aquilo que Lukács escreveu a 
partir dos anos 30. O desinteresse 
explica-se justamente pela defesa 
lukacisana do realismo e da concep-
ção ontológica, ausentes nas obras 
juvenis.

                             ..................
 Lukács, para desenvolver sua 

teoria, precisou deixar de lado as 
obras juvenis que tanto encantaram 
aqueles autores.

Um rápido olhar sobre A alma 
e as formas e A teoria do romance 
é suficiente para mostrar a inexis-
tência do realismo. A “visão trágica” 
do autor procurava então entender 
a especificidade do romance bur-
guês e, para tanto, contrastava-o 
com a antiga epopeia. Esta seria a 
expressão de uma sociedade har-
moniosa, uma “totalidade espontâ-
nea” que tinha na figura do herói o 
seu representante, pois é ele quem 
encarna o destino da comunidade. 
Nesse mundo harmonioso, a vida 
era dotada de um transparente sen-
tido retratado pela forma artística.

O romance burguês, con-
trariamente, é o resultado de uma 
totalidade cindida. Nela, ocorre a 
ruptura inconciliável entre a vida 
interior do personagem e o mundo 
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exterior. Nesse mundo adverso, o 
herói se debate e fracassa na ten-
tativa de afirmar valores numa 
realidade que é hostil a valores. A 
sua interioridade (subjetividade, 
“alma”) encontra-se em permanente 
oposição ao mundo exterior. Quem 
realiza uma conciliação fictícia entre 
essas duas esferas é o romance ao 
oferecer a “realidade visionária do 
mundo que nos é adequado”, graças 
à forma artística que reconstrói arti-
ficialmente a totalidade. O romance, 
portanto, não é um reflexo da reali-
dade, não é realista. Arte é projeção 
imaginária, é utopia.

Mesmo num livro marxista, 
como HCC, a concepção de reali-
dade é prejudicada pelo ultra hege-
lianismo que enformava os horizon-
tes do autor e que tinha como eixo 
a identidade entre sujeito e objeto 
tal como concebida por Hegel. O 
mundo exterior, em Hegel, aparece 
como produto da consciência – a 
consciência que se aliena, mas que 
no final “recolhe” as alienações e, 
assim, põe fim a cisão sujeito-objeto.

Lukács segue de perto o 
movimento da filosofia hegeliana. 
Se nas obras pré-marxistas a totali-
dade, isto é, a realidade social, era 

inalcançável para os indivíduos, 
agora a possibilidade de alcançá-
-la depende do ponto de vista de 
classe. Após mostrar os limites da 
consciência de classe da burguesia 
e da pequena burguesia, Lukács vê 
o proletariado revolucionário como 
uma espécie de “pensador coletivo” 
capaz de agir e, assim, realizar a 
identidade entre o processo histó-
rico e a subjetividade humana (ou, 
entre exterioridade e interioridade, 
para usarmos os termos das obras 
anteriores). Essa realização da iden-
tidade entre sujeito e objeto, con-
tudo, implica, como em Hegel, o 
cancelamento da própria realidade 
objetiva, que deixa de ser exterior 
aos indivíduos.

 A transposição da teodiceia 
hegeliana para a vida social só foi 
possível porque Lukács então con-
siderava a natureza uma categoria 
diretamente social. Por isso, o seu 
marxismo não tinha nada de rea-
lismo e de ontologia materialista, 
aproximando-se mais de uma filo-
sofia da consciência. De qualquer 
modo, a centralidade da consciên-
cia ocupa o lugar que pertencera à 
forma e à alma, e o mundo exte-
rior, antes desprovido de sentido, 

agora é comandado pelo processo 
de reificação, obedecendo a uma 
lógica capaz de ser decifrada pela 
consciência e modificada pela ação 
revolucionária.

Como se sabe, as ideias mes-
siânicas de HCC foram condenadas 
no V Congresso da Internacional 
Comunista. Lukács, então, para 
permanecer atuando na defesa do 
comunismo realizou a primeira de 
suas “autocríticas protocolares”. Não 
obstante ter renegado a obra, HCC 
tornou-se o livro de filosofia mar-
xista mais influente do século XX.

Em 1930, Lukács, exilado em 
Moscou, teve acesso aos originais 
dos Manuscritos econômico-filo-
sóficos de Marx e a diversas cartas 
inéditas em que Marx e Engels fala-
vam sobre literatura. Os Escritos de 
Moscou marcam o início da nova 
etapa, aquela em que o autor pro-
gressivamente se aproxima da onto-
logia marxiana e passa a defender o 
realismo.

Entre a crítica literária da 
fase pré-marxista e da marxista não 
existe uma ruptura absoluta. Ape-
sar das gritantes diferenças, Lukács, 
como todo grande pensador, per-
seguiu os mesmos temas a vida 
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inteira. Não posso concordar, por-
tanto, com aqueles estudiosos que 
glorificam as obras juvenis e igno-
ram a produção posterior a 1930 e, 
também, aos que contrariamente se 
fixam na fase marxista ignorando 
o fato de elas de elas atualizarem 
temas permanentes na reflexão do 
autor.

Impedido de fazer política 
após a condenação de HCC, Lukács 
voltou aos estudos literários, mas 
isso não significa um abandono da 
política, pois, através da literatura, 
ele vai se empenhar na defesa de 
uma determinada política cultural.

                 A frente popular na 
literatura

A defesa do realismo inicia-
-se no conturbado contexto político 
dos anos 30 e de seus reflexos no 
campo cultural. Na República de 
Weimar, os intelectuais de esquerda 
retomaram as discussões estéticas 
ocorridas na Rússia. Lá, durante 
o processo revolucionário, diver-
sos grupos se debatiam em torno 
da questão: qual é a arte adequada 
à nova realidade – o socialismo 
implantado na Rússia.

1) havia um grupo de artistas 

que se autonomeavam Produtivis-
tas e, depois, passaram a se chamar 
Construtivistas. Liderados por 
Rodchenko, eles pregavam a inte-
gração entre arte e vida, a união 
entre arte, produção e técnica. A 
nova arte, a serviço da revolução, 
deveria de ser uma esfera em sepa-
rado, deveria perder a sua autono-
mia, fruto da divisão entre traba-
lho manual e trabalho intelectual, 
e tornar-se uma atividade útil. Esse 
grupo, futuramente, serviu de ins-
piração a Bauhaus e ao advento do 
design. Importa reter aqui que a 
arte, enquanto tal,  deve passar por 
um processo de autossupressão e 
tornar-se uma atividade útil.

  
 2) outro grupo é a Proletkult, 

que entendia a arte como expressão 
dos interesses de classe e, portanto, 
virou as costas à velha arte da bur-
guesia para tentar criar uma arte 
proletária.

3) o terceiro grupo é for-
mado pelos Futuristas, tendo como 
expressão maior o poeta Maiakó-
vski. A proposta estética dos futuris-
tas era a inovação das formas poéti-
cas. Tal proposta pode ser resumida 
na frase: “sem forma revolucionária 

não há arte revolucionária”. Tratava-
-se, portanto, de se criar uma nova 
linguagem para substituir as velhas 
formas do passado.

Tempos depois, Construtivis-
tas e Futuristas se uniram na LEF 
(Frente de Esquerda das Artes) que 
criticava duramente a Proletkult, 
julgando que tal corrente era for-
mada por pseudo-revolucionários 
que lançavam mão das velhas e 
surradas formas da arte burguesa, 
pretendendo introduzir nelas con-
teúdos revolucionários.

Já os defensores da Prole-
tkult consideravam o pessoal da 
LEF como pequeno-burgueses 
estranhos ao movimento operário 
que produziam uma arte elitista 
“incompreensível para as massas” 
(título de um poema de Maiakós-
vski que argumentava: se minha 
arte é incompreensível para as mas-
sas, devemos elevar o nível cultural 
das massas e não rebaixar a arte. 
Tal proposta inspirou Oswald de 
Andrade quando falou no “biscoito 
fino” que ele fabricava e que um dia 
a massa saberia apreciar).

Esse rico debate teórico não 
era, evidentemente, “inocente”. 
O que todos pleiteavam era o 

reconhecimento estatal de repre-
sentantes da arte na nova socie-
dade. Durante os primeiros anos, 
o Estado comandado por Lênin 
garantiu plena liberdade a todas 
essas correntes, embora a política 
cultural do regime privilegiasse o 
realismo e, consequentemente, con-
siderava a cultura burguesa como 
um patrimônio da humanidade, 
uma herança que a classe operária 
não deve abrir mão.

O debate estético dos primei-
ros anos da revolução foi interrom-
pido com a ascensão de Stalin. Em 
1934, o Primeiro Congresso dos 
Escritores Soviéticos irá impor a 
todos o realismo socialista como a 
estética oficial do regime. Começa 
aí a repressão aos artistas dissiden-
tes e o definhamento da produção 
cultural.

Todo esse debate cultural se 
reproduziu na República de Weimar 
e, depois, entre os artistas alemães 
exilados. O ponto alto das discus-
sões foi o famoso “debate sobre o 
expressionismo”. Lukács participa 
ativamente do debate, envolvendo-
-se, a partir de então, em diversas 
polêmicas na defesa do realismo 
e na crítica às concepções não 

realistas, como o expressionismo, a 
proletkult, o naturalismo etc.

As questões políticas influen-
ciavam diretamente o debate esté-
tico. Tratava-se, em poucas palavras, 
da oposição entre duas estraté-
gias revolucionárias: a política da 
“frente popular” contra o nazi-fas-
cismo, defendida por Lukács, ou a 
de “classe contra classe”, encampada 
pela LEF.

Contra a posição classista na 
política e seus reflexos na vida lite-
rária, Lukács defendeu a política 
de “frente popular” no interior das 
artes. A classe operária, aqui, não 
é vista como a portadora de uma 
nova cultura, mas como herdeira 
da melhor tradição cultural da 
humanidade. Por isso, a literatura 
“burguesa” deixa de ser hostilizada: 
toda obra que defenda a integridade 
do ser humano contra as degrada-
ções impostas pela sociedade con-
verge para a causa da emancipação 
humana. O humanismo cobra aqui 
os seus direitos: a revolução socia-
lista não visa a emancipar somente 
a classe operária, mas, com ela, o 
conjunto da humanidade.

O ponto de vista classista, 
assim, cede lugar à estratégia da 

“frente popular”. A política, segundo 
essa estratégia, deve procurar tirar 
a classe operária de seu isolamento, 
através de alianças destinadas a 
cumprir etapas necessárias no inte-
rior de uma sociedade entendida 
como uma totalidade complexa; 
na literatura, devem-se valorizar 
os escritores burgueses humanistas 
e democratas que não aderiram à 
barbárie nazista.

 Para complicar as coisas, 
Lukács precisava diferenciar sua 
concepção estética do realismo 
socialista, mas sem se incompatibi-
lizar com a Internacional. A saída 
que ele encontrou foi a de utilizar 
“citações protocolares” de Stalin 
para recobrir suas ideias dissidentes 
apresentando-as como reiteração da 
ortodoxia. Mas, principalmente, 
ele vai se apoiar da autoridade de 
Lênin para, através das referências 
aos Cadernos Filosóficos trazer para 
o marxismo as categorias da lógica 
hegeliana.

A obra de Lukács, da década 
de 30 até a Ontologia do ser social, 
será tensionada pela afirmação do 
procedimento ontológico (a entrega 
ao objeto) e o logicismo hegeliano 
(que deriva o real do Conceito).
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Essa tensão se fará presente 
também na própria concepção de 
realismo. Lukács afirmou que o 
realismo não é uma escola literá-
ria (como o naturalismo, expres-
sionismo etc.), mas um método de 
reprodução da realidade. O rea-
lismo, portanto, pressupõe uma 
atitude perante o real que acom-
panha toda a história da arte, dos 
gregos aos dias atuais. Entretanto, 
o próprio Lukács ora toma como 
modelo de realismo a literatura 
do século XIX, ora defende a visão 
mais matizada que enfatiza a atitude 
perante uma realidade que se modi-
fica constantemente.

                        Realidade e 
realismo

Se o realismo é o método 
adequado para a reprodução artís-
tica fiel da realidade cabe, incial-
mente, saber o que se entende por 
realidade.

Para o positivismo e sua 
expressão literária, o naturalismo, 
diz Lukács, a realidade é a positivi-
dade do mundo tal como aparece 
em nossa senso-percepção. Por isso, 

os naturalistas se empenharam em 
descrever com minúcias a realidade, 
mas fixando-se na sua imediatez. 

A dialética, contrariamente, 
não quer permanecer na epiderme 
do real, mas entender o movimento 
da realidade, ir além da evidência 
empírica.

          Marx, ao estudar o feti-
chismo da mercadoria, mostrou que 
a realidade no mundo capitalista 
aparece de forma invertida, suge-
rindo que o sujeito da vida social 
é a mercadoria e não os homens 
que a fizeram. Diante desse con-
texto desumanizado, diz Lukács, 
a literatura que retrata o mundo 
dos homens precisa romper com o 
fetichismo e conferir centralidade 
à ação dos homens. Estamos aqui 
numa visão claramente humanista.

Outro ponto central diz res-
peito à caracterização da obra de 
arte. Lukács apoia-se na definição 
hegeliana da obra de arte como uma 
manifestação sensível em que apa-
rência e essência, forma e conteúdo 
coincidem, sendo que o conteúdo é 
o determinante (e não mais a forma, 
como se pode ler nas obras juvenis). 

Lukács, apoiando-se na iden-
tidade forma-conteúdo, critica as 

correntes estéticas que enfatizam 
unilateralmente a forma (o natura-
lismo, por exemplo) ou o conteúdo 
(o expressionismo).

O culto à forma, no natura-
lismo, leva o escritor à descrição 
minuciosa da aparência imediata. 
A ênfase no conteúdo, por sua vez, 
produz uma deformação intencio-
nal da aparência para, assim, tor-
nar visível o conteúdo. É o caso do 
expressionismo, a expressão literá-
ria do idealismo filosófico.

Para esclarecer esses dois pro-
cedimentos,  lançarei mão de exem-
plos familiares. 

Na literatura brasileira, temos 
um exemplo clássico de natura-
lismo, o livro O cortiço, de Aluísio 
de Azevedo. Como todo naturalista, 
o autor compartilha a visão cientifi-
cista que vê o homem como resul-
tado, seja do meio ambiente, seja 
da raça. Não por acaso, o romance 
foi batizado de cortiço: nele, o meio 
ambiente irá determinar o caráter 
dos indivíduos e os seus destinos. 
A sociedade, assim, virou uma 
segunda natureza, submetida ao 
determinismo cego das leis naturais. 
Uma vez nivelado o ser humano 
à natureza, o autor se entrega ao 

descritivismo minucioso e homoge-
neizador que iguala os seres huma-
nos às coisas: os personagens do 
cortiço são retratados como seres 
animalescos entregues a impulsos 
primitivos.

Outro exemplo que me ocorre 
é o comentário que Patrícia Galvão 
(Pagu)  fez de  um romance de Jorge 
Amado. Numa passagem, ele des-
creve um cenário baiano: o mar, 
um coqueiro e uma linda prostituta. 
Pagu, indignada, diz que o coqueiro 
nasceu para ser coqueiro, mas 
nenhuma mulher nasceu para ser 
prostituta. Caberia ao romancista 
mostrar os processos sociais e indi-
viduais que arrastaram a mulher à 
prostituição, e não nivelá-la aos 
objetos naturais numa estetização 
indiferente aos infortúnios do ser 
humano.

Quanto ao expressionismo, 
lembro uma pintura de Portinari 
em que ele retrata um camponês 
com imensos pés, descalços, sobre a 
terra batida. Há uma desproporção 
gritante entre o tamanho pequeno 
do corpo humano e o gigantismo 
dos pés: nenhum ser humano tem 
pés daquele tamanho. Portinari vio-
lentou a forma para expressar um 

conteúdo: a pobreza do homem que 
não tem sapatos, sua ligação com a 
terra etc.

 Concebendo a obra de arte 
como uma unidade sensível de 
forma e conteúdo, Lukács vai dizer 
que em literatura o realismo é um 
procedimento estético que se apoia 
em dois pilares: o recurso à tipici-
dade e no método narrativo.

O romance realista trabalha 
com personagens típicos em situ-
ações típicas. O personagem típico 
é uma construção que permite ao 
autor superar a singularidade, o 
meramente individual e, também, 
a abstratividade do universal. 

Ele não é, portanto, a pura 
singularidade, aquela retratada pela 
caricatura. Lembro um cartunista 
que desenhava um enorme nariz 
para retratar o governador Geraldo 
Alckmin. Desse modo, o persona-
gem era reduzido a um traço sin-
gular característico que substituía 
a figura integral.  

O personagem também não 
é uma universalidade abstrata, o 
porta-voz de um povo ou de uma 
classe social.

Para retratar o homem como 

um ser social, o romancista deve 
trabalhar com os personagens típi-
cos, indivíduos que têm uma sin-
gularidade apresentada com per-
feição e que são, ao mesmo tempo, 
expressões das tendências gerais 
que perpassam a sociedade. Lukács 
se refere a um personagem de Bal-
zac, o Père Goriot. Esse indivíduo 
é apresentado com detalhes preci-
sos que fazem dele um personagem 
que não se confunde com nenhum 
outro. Além da maneira de se vestir, 
falar etc., o Père Goriot tinha uma 
característica que o distinguia dos 
demais: era um tremendo sovina. 
Em sua vida profissional, ele se 
dedicava à usura. Balzac, assim, 
construiu um personagem típico: 
uma singularidade inconfundível na 
qual se cruzam uma determinada 
classe social e as tendências gerais 
do processo histórico. Esse e outros 
personagens típicos nos apresentam 
um painel completo da sociedade 
francesa naquele preciso momento 
histórico. Assim, o destino dos per-
sonagens aparece entrelaçado às 
forças motrizes que impulsionam 
o processo histórico. Para que isso 
ocorra, o autor cria situações típi-
cas: momentos dramáticos em que a 
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realidade surge concentrada, depu-
rada de contingências, para que os 
personagens possam se desenvolver 
e se revelarem. 

O segundo elemento defini-
dor do realismo é o método narra-
tivo. Se o romance é a epopeia do 
mundo burguês, ele tem como traço 
essencial o relato dos fatos passa-
dos. Isso permite que o romancista 
tenha um distanciamento tempo-
ral e, portanto, possa acompanhar o 
destino dos personagens separando 
o que é essencial do que é aciden-
tal, apelando a este último apenas 
quando é relevante para o curso dos 
acontecimentos.

O método narrativo opõe-se 
ao método descritivo que coloca a 
descrição das coisas em pé de igual-
dade com a atividade humana. Com 
isso, esvazia-se o sentido humano 
da vida social, perde-se a centra-
lidade da ação. A narração, ao 
contrário, exige que o autor faça 
um ordenamento hierárquico do 
enredo, depurando-o de incidentes 
desnecessários e descrições supér-
fluas. Caso contrário, interrom-
pe-se o desenvolvimento da ação 
e quebra-se a unidade da obra. 
Incidentes e detalhes só ganham 

importância quando ajudam a criar 
o cenário favorável ao desenvolvi-
mento das ações dos personagens, 
do nó dramático que não pode ser 
interrompido por “manchas” (as 
descrições irrelevantes, os enfeites 
desnecessários).

Seguindo esse procedimento 
– tipicidade e narração – o romance 
nos oferece uma reapresentação 
depurada da realidade que supera 
a representação caótica do coti-
diano. Cria-se, assim, um meio 
homogêneo diferente da represen-
tação fragmentada do cotidiano 
para que nele as ações humanas se 
desenvolvam em condições favo-
ráveis. O romancista, assim, nos 
oferece uma representação estru-
turada da realidade, uma segunda 
imediaticidade em que o real deixa 
transparecer o núcleo humano que 
conduz a trama.

Mas os personagens se deba-
tem com um mundo adverso que 
impede as suas possibilidades de 
plena realização. Perante esse estado 
de coisas, diz Lukács, o romancista 
empenhado em figurar a existência 
dos seres humanos, não pode ficar 
indiferente. De uma forma ou de 
outra, ele acaba tomando partido da 

humanidade contra as forças da rei-
ficação, contra a sociedade desuma-
nizada. Lukács chegou a dizer que 
toda poesia é partidária. Perante a 
sua musa, o poeta toma partido: a 
poesia pode ser de louvor, mas tam-
bém pode ser satírica ou expressar 
mágoa e ressentimento.

A arte realista, segundo 
Lukács, é partidária, mas não deve 
ser tendenciosa. A tomada de par-
tido se faz em função das possibi-
lidades objetivas presentes na rea-
lidade. Já a literatura de tendência 
introduz as preferências subjetivas 
do autor, domesticando a realidade 
e interferindo na vida própria dos 
personagens. 

Um exemplo brasileiro: há um 
filme de Tizuka Yamasaki, Gaijin. 
Os caminhos da liberdade que conta 
a história da imigração japonesa em 
São Paulo. O filme parte de uma 
proposta realista ao documentar 
o drama dos imigrantes chegando 
ao nosso campo, o choque cultural 
vivido, a difícil adaptação etc. No 
momento final, uma moça aban-
dona o núcleo familiar, vai sozinha 
para a cidade, e lá encontra, num 
comício do Partido Comunista, 
um ex-capataz em plena militância 

revolucionária. Esse encontro amo-
roso possibilita um final feliz para 
o filme. Mas, essa possibilidade de 
uma moça japonesa sair do núcleo 
familiar tradicional e ir sozinha 
para a cidade nada tem de realista. 
A cineasta, mulher moderna, femi-
nista e de esquerda, quis salvar a 
personagem de seu destino inexo-
rável e, assim fazendo, rompeu com 
o realismo.

Bem diferente é a posição de 
um Balzac, autor que simpatizava 
com a pequena-nobreza. Mas esta é 
uma classe parasitária condenada a 
desaparecer com o desenvolvimento 
da sociedade francesa. Balzac, 
atento ao movimento real da socie-
dade, mostra-nos o parasitismo e 
a mediocridade dos personagens 
oriundos da pequena-nobreza. A 
entrega do autor à realidade a ser 
retratada fez com que esta se impu-
sesse às suas preferências subjetivas. 
Engels, a propósito, usou a expres-
são “vitória do realismo” para rele-
var essa característica do método 
realista que obriga o autor a se 
entregar ao movimento necessário 
da realidade, mesmo que isso con-
trarie seus valores.

Essa é uma das razões que 

levaram Lukács a criticar Brecht. 
As situações criadas pelo teatro de 
Brecht visavam despertar a consci-
ência social da plateia. Nas peças 
didáticas, o público era convocado 
para discutir e modificar o desfecho. 
Lukács diz que o teatro de Brecht é 
um teatro da consciência e não do 
ser social. A consciência das pes-
soas, na vida real, não muda assim 
tão facilmente, pois ela é determi-
nada pelas condições materiais de 
existência. Brecht, segundo Lukács, 
teria cedido ao voluntarismo, afas-
tando-se, assim, da representação 
realista.

 
Em linhas muito gerais, são 

esses os argumentos de Lukács para 
defender uma estética realista. As 
primeiras incursões do autor, como 
vimos, foram feitas num contexto 
político conturbado. Lukács se 
empenhava em defender uma deter-
minada política cultural e, a partir 
dela, travou acirrados combates. E, 
como sempre acontece, no calor da 
discussão as posições se radicalizam 
e cometem-se exageros e injustiças. 
Mais tarde, quando Lukács escre-
veu a sua monumental Estética, 
voltou a defender o realismo, mas 

com argumentos mais sólidos e 
nuançados.

Para finalizar, gostaria de 
apontar uma questão problemá-
tica que subjaz nas polêmicas que 
Lukács travou em defesa do rea-
lismo. Trata-se de um tema presente 
em Marx e Engels: a decadência ide-
ológica da burguesia.

                    
               A decadência ideoló-

gica e o realismo

O romance burguês foi a pri-
meira manifestação histórica de 
uma arte sociológica. Na antiga 
epopeia, os heróis representavam 
a comunidade e os deuses. No 
romance, ao contrário, os persona-
gens são produtos da sociedade em 
que vivem.

O romance acompanhou 
passo a passo a consolidação do 
mundo burguês. Em sua fase inicial, 
quando a burguesia lutava contra o 
feudalismo, ela estava empenhada 
em conhecer a realidade. Nesse 
momento progressista, nasceu tam-
bém a economia política clássica, 
empenhada em entender o funcio-
namento da sociedade capitalista e 
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o compromisso com a democracia, 
a participação popular.

Segundo Marx e Engels, esse 
compromisso com a verdade durou 
até 1848, quando a classe operária 
insurgiu-se contra o mundo capi-
talista. O futuro, então, tornou-se 
uma ameaça e, por isso, foi exclu-
ído dos horizontes. “Houve história, 
agora não há mais”. Desse modo, o 
pensamento burguês perdeu a 
dimensão progressista e tornou-se 
manipulador.

A sociedade foi assim equipa-
rada a uma segunda natureza. Essa 
equiparação, na literatura, propi-
ciou a passagem do realismo para 
o naturalismo. Acompanhando essa 
mudança histórica, a economia clás-
sica transformou-se em economia 
vulgar, voltada não para o conhe-
cimento da totalidade em movi-
mento, mas para a manipulação. 
Finalmente, a democracia cedeu 
lugar ao liberalismo.

Marx e Engels chamaram esse 
processo de “decadência ideológica”, 
com a convicção de que um ciclo da 
história havia sido fechado em 1848 
e um novo ciclo – aquele da revolu-
ção operária – estava se iniciando. 
Tempos depois, com a estabilização 

do capitalismo, a capacidade de ini-
ciativa política e cultural da burgue-
sia foi, enfim, por eles admitida. 

De qualquer modo, as duas 
visões permaneceram nas obras 
daqueles autores.

No período imperialista, a 
tese da decadência ideológica aca-
bou prevalecendo. Lênin, por exem-
plo, escreveu sobre a “putrefação” e 
o “parasitismo” da classe burguesa. 
Depois da crise de 1929, diversos 
economistas desenvolveram teorias 
sobre o iminente “colapso do capi-
talismo”. Gramsci foi talvez o único 
marxista a negar essa tese catastro-
fista através de sua concepção de 
“revolução passiva”, que chamava 
a atenção para as possibilidades de 
reação da burguesia. É exemplar, a 
propósito, o ensaio “Americanismo 
e fordismo”.

  Quanto a Lukács, ele, con-
trariamente a Gramsci, aderiu à teo-
ria da decadência ideológica e apli-
cou-a a crítica literária (em 1938, 
no ensaio “Marx e o problema da 
decadência ideológica”) e, também 
nos debates teóricos (o livro A des-
truição da razão, de 1954). 

Uma questão de fundo então 
se impôs a Lukács: ainda é possível 

o “triunfo do realismo” no período 
da decadência?

 Lukács insiste que o novo 
período histórico é particular-
mente hostil à arte: agora, o escritor 
oriundo da burguesia está sozinho 
em seu empenho de reapresentar a 
realidade. “Nadando contra a cor-
rente”, ele depara-se com a mistifi-
cação crescente que penetra a cons-
ciência de todos, impedindo-os de 
ver os nexos reais que compõem a 
vida social. De um lado, vigoram 
visões objetivistas presas à aparên-
cia do real que sucumbem ao con-
formismo ao “retratar os resultados 
finais da deformação capitalista do 
homem”; de outro, o refúgio na sub-
jetividade (“alma”) autonomizada, 
que “oferece à vida interior, em 
sua superficialidade, uma esfera de 
liberdade que nada pode limitar ou 
criticar”.

Diante desse quadro, Lukács 
afirma a necessidade de se reto-
mar o realismo, mas na literatura 
moderna encontra apenas poucos 
representantes dessa corrente, o 
que o levou a criticar duramente os 
escritores que não se enquadram no 
realismo.

        Momento radical e 

equivocado da crítica terá lugar no 
livro Realismo crítico, hoje, publi-
cado em 1957. Nesta obra, ele se 
volta contra o recurso à alegoria 
utilizado pelos escritores da van-
guarda. Partindo de um pressuposto 
arbitrário – a falta de sentido da 
existência humana - esses escritores 
nos apresentam um mundo caótico 
em que os homens estão entregues à 
angústia, ao desespero e à loucura. 
Essa visão pessimista, diz Lukács, 
apenas reproduz a aparência fetichi-
zada do mundo burguês e, o que é 
pior, não acredita mais nas possibi-
lidades de auto-transformação do 
homem.

Quem seriam esses autores? 
Proust, Kafka, Musil, Camus, Joyce, 
Beckett, Ionesco.

Comentaristas simpáticos a 
Lukács, como Adolfo Casais Mon-
teiro e Carlos Nelson Coutinho 
observaram que, nessa crítica into-
lerante, Lukács desobedece a seu 
próprio método. Isto é: a obra de 
arte deveria ser considerada em sua 
existência objetiva e não como mera 
expressão de uma determinada 
visão de mundo. É essa concepção 
metodológica que permite compre-
ender a “vitória do realismo”. Mas 

Lukács, sem analisar nenhuma obra, 
fez uma crítica generalizante base-
ada somente nas opiniões daqueles 
autores expressas em entrevistas. E 
essas opiniões reproduziam uma 
visão do mundo niilista. Portanto, 
sem fazer uma análise imanente do 
texto literário e sem atentar para o 
novo período histórico que se abria, 
Lukács foi dogmático e injusto em 
sua crítica à vanguarda. A sociedade 
capitalista engendrou novas formas 
de alienação e é nesse contexto que 
a obra de Kafka, por exemplo, deve-
ria ser analisada.

Em outros momentos, a fide-
lidade ao método apresenta resulta-
dos surpreendentes, como no livro 
dedicado aos escritores realistas da 
Alemanha. Ao contrário da França 
e da Inglaterra, a Alemanha era um 
país em que o capitalismo retardatá-
rio convivia com estruturas feudais. 
Desse modo, as forças motrizes da 
sociedade não eram visíveis, pois 
coexistiam ainda com as relações 
pessoais herdadas do feudalismo. 
Nesse contexto, não temos a ação 
aberta das classes sociais. Como 
retratar essa realidade e o destino de 
seus personagens? Como construir 
personagens típicos? Como utilizar 

o método narrativo? Lukács, então, 
depara-se com Hoffmann, autor de 
contos e novelas consideradas fan-
tásticas, e faz uma afirmação sur-
preendente: Hoffmann é realista, 
pois o seu realismo fantástico é o 
modo apropriado de retratar aquela 
sociedade.     

  
 Essa afirmação nos interessa 

de perto, pois na América Latina 
tivemos uma forma própria de rea-
lismo – o realismo fantástico. E nos 
interessa também porque o nosso 
maior escritor realista, Machado de 
Assis, vivia numa sociedade provin-
ciana, pré-capitalista, às voltas com 
escravos e ex-escravos. As rela-
ções humanas entre os chamados 
“homens livres”, no Rio de Janeiro 
de fins do século XIX, eram media-
das pelo favor e não pelo automa-
tismo impessoal da economia bur-
guesa. Machado, para ser realista, 
não poderia escrever como Balzac 
e Dickens, os modelos de Lukács. 
Por isso, ele reinventou o realismo, 
criando uma nova forma em que 
inexistem o narrador onisciente e 
os personagens típicos.

Lukács, como vimos, consi-
derava o realismo não uma escola 
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literária, mas um método. Em sua 
vasta obra, contudo, ele oscilou 
entre uma concepção que tinha 
como principal modelo Balzac, o 
grande representante daquela escola 
literária, e o apego ao método, à ati-
tude do escritor perante a realidade 
a ser trabalhada.

Nas obras maduras – a Esté-
tica e a Ontologia do ser social – 
predomina a visão ontológica, para 
a qual o método não é um conjunto 
de preceitos definidos apriori, mas 
uma entrega ao automovimento da 
realidade.

RESUMO: Na extensa obra 
de Lukács, a defesa do realismo ini-
cia-se somente na década de 30.  O 
realismo é, então, entendido como 
um método para figurar artistica-
mente a realidade, uma atitude do 
escritor presente em toda a história, 
dos gregos aos dias de hoje, e não 
uma escola literária (como o natura-
lismo, expressionismo, etc). Lukács, 
entretanto, muitas vezes apegou-se 
ao modelo de composição praticado 

no século XIX, o que acarretou difi-
culdades para interpretar as expres-
sões artísticas que floresceram no 
século XX. Desse modo, a defesa 
do realismo permaneceu oscilando 
entre o método e o modelo.

PALAVRAS-CHAVE: Lite-
ratura. Realismo. Marxismo. 
Ontologia.



198 199



200 201

Poucos  colom-
bianos sabiam o 
que é a wiphala, 
mas desde que a 
polícia golpista a 

rasgou de suas fardas e os fascistas 
bolivianos a queimaram em La Paz 
e em outras cidades, a wiphala virou 
um símbolo da resistência latino-
-americana e nas manifestações 
multitudinárias que, desde o dia 21 
de novembro de 2019, se espalham 
pela Colômbia. Milhares de wipha-
las têm ondeado nas ruas. 

Quando a polícia equatoriana 
cercou os indígenas em seus aloja-
mentos em Quito e o governo de 
Moreno decretou o toque de reco-
lher, a cidade se levantou para bater 
panelas em cada casa, e a população 
saiu às ruas dos bairros. A mesma 
cena se repetiu no Chile quando os 
carabineiros desataram a repressão 
em todas suas formas e o governo de 
Piñera decretou o toque de recolher. 

O panelaço colombiano de 
2019 começou também com um 
toque de recolher em Cali, depois 
das gigantescas mobilizações que 
apoiaram a greve nacional desse dia. 
Tinha como antecedente o pane-
laço de 2013 em Tunja, quando o 

presidente daquele tempo, Santos, 
declarou que “a tal greve nacional 
agrária” não existia e a cidade onde 
já não tinham o que comer, se levan-
tou seguida por outras. Foi esse um 
panelaço tradicional que indicava 
a falta de alimentos, enquanto os 
panelaços do Equador e do Chile 
indicavam a falta de liberdades. 

Em Bogotá, em 22 de novem-
bro, o toque de recolher foi decre-
tado para desligar o panelaço, como 
para ir na contramão de Quito e 
Santiago. Uma manobra policial 
com muitos boatos, alguns vândalos 
fazendo alarmes dos condomínios 
residenciais soarem, fez que os vizi-
nhos, em vez de bater panela, achas-
sem que deveriam se defender de 
assaltantes e até chamar a polícia. 
Descoberta essa farsa, o panelaço se 
generalizou e se espalhou por toda 
Colômbia, sem toques de recolher, 
na expressão do acordar nacional da 
protesta contra o governo neoliberal 
de Duque, ninho de corrupção que 
quer fazer farrapos os acordos de 
paz de La Havana com a guerrilha. 

Os indígenas foram os prota-
gonistas do levantamento equato-
riano, como em vários dos levan-
tamentos anteriores. Os indígenas, 

tanto camponeses originários, 
quanto os urbanizados em El Alto, 
Cochabamba ou Oruro, têm sido 
a ponta da lança da resistência 
boliviana contra o golpe de estado 
fascista. Chile, ao acordar, tem 
multiplicado por todas partes as 
bandeiras mapuches em todas as 
cidades e depois também tem içado 
wiphalas. Na Colômbia as guardas 
indígenas com as bandeiras verde e 
vermelho dos Nasa do Cauca e as 
dos outros povos originários tem 
enchido a marcha gigante da greve 
nacional do 4 de dezembro. 

Se as correntes latino-ameri-
canas da resistência parecem uni-
das país a país, cidade a cidade, 
rua a rua, rodovia a rodovia, pela 
telepatia do Facebook, o Twitter e 
o Whatsapp, o statu quo também 
se comunica e está unido em seus 
objetivos e em seus métodos. 

Atirar aos olhos dos manifes-
tantes é uma tática praticada pelo 
exército israelíense contra os pales-
tinos. O ESMAD colombiano já a 
vinha utilizando faz 12 anos contra 
20 indígenas do Cauca, um pesca-
dor de El Quimbo e vários estudan-
tes. A polícia equatoriana atirou 
em olhos como tarefa, porém, os 
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carabineiros do Chile têm o recorde 
com mais de 300 pessoas atingi-
das, superando aos israelenses, e 
incluindo um jovem e uma mulher 
cegos. 

¿A quem culpar pelas mani-
festações? Resposta unânime: a 
Maduro, aos venezuelanos, detidos 
e deportados em Equador, Bolívia 
e Colômbia. Aos russos. Ao Fórum 
de São Paulo, versão do ex-presi-
dente Uribe copiada do bolsona-
rismo, que se inventou no Brasil a 
conspiração para criar a União de 
Repúblicas Socialistas de América 
Latina URSAL, que serviu para 
meses de piadas nas redes sociais. 
Toda a direita colombiana culpou a 
Gustavo Petro e quer o isolar. Nos 
extremos do ridículo, o ex-presi-
dente Pastrana inventou um plano 
de golpe de estado do ex-presidente 
Santos contra Duque e a esposa do 
presidente de Chile culpou aos alie-
nígenas. Mas só raízes profundas e 
as próprias problemáticas podem 
comover um país por todas partes 
até o último canto.

 A participação das mulheres 
e da juventude tem sido destacada 
e tem se expressado em diversas 
formas. O movimento estudantil 

chileno leva mais de uma década 
de protagonismo lutando por res-
tabelecer a educação pública. Os 
menores das escolas e colégios, os 
“pinguins” puxaram seus pais às 
ruas, que ainda não terminam de 
pagar seus próprios empréstimos 
de estudos. Também na Colômbia, 
uma crescente mobilização dos 
estudantes em defesa da educação 
pública precedeu a grande presença 
juvenil nas marchas de 2019. 

Mulheres indígenas de todas 
as idades no Equador, com len-
ços protegendo a boca dos gases, 
enchem as fotografias das marchas 
de outubro e dos enfrentamentos 
com a polícia, igual que as mulhe-
res de pollera da Bolívia, agredidas 
primeiro fisicamente pela polícia 
em Cochabamba e depois foco das 
agressões verbais do racismo gol-
pista. Apesar de não ter armas, têm 
mostrado toda a combatividade 
contra as forças armadas dos fascis-
tas. As mulheres chilenas e colom-
bianas marchando aos milhares têm 
sido agredidas com selvageria por 
carabineiros e ESMAD, sem que sua 
coragem diminua. A performance 
feminista se estendeu, desde as 
mobilizações do Chile para todo o 

mundo. 
A origem de tudo foi no 

Caribe. Porto Rico se levantou em 
Julho e derrubou ao governador 
Roselló, depois de que proferiu 
ofensas homofóbicas e brincadeiras 
ruins. O lema porto-riquenho “já 
não temos medo”, virou um símbolo 
das mobilizaçõeslatinoamericanas. 
O apoio e participação dos artistas, 
desde Residente até Ricky Martin, 
colocou a música nos protestos 
das ruas e se repetiu com nomes 
diferentes no Chile e na Colômbia, 
evocando a Víctor Jara assassinado 
por Pinochet, redescobrindo o hino 
de “os que sobra” e com o ativismo 
decidido de artistas jovens. 

Em Haiti, onde só resta por 
dar, a vida, desde fevereiro a resis-
tência de anos se expressou de novo, 
com o povo por semanas e semanas 
enfrentando as balas do regime e 
dezenas de mortos. Heroísmo que 
tem sido visto também no Equador, 
no Chile e especialmente na Bolí-
via, em Chapare e El Alto especial-
mente. Haiti é inspiração para os 
movimentos afro que crescem em 
Honduras e na Colômbia, em espe-
cial desde as greves gerais em Bue-
naventura e Chocó que marcaram 
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mais um lema nacional de 2019: “O 
Povo Não se Rende ¡Caralho!”. 

As heranças de golpes de 
estado são objetivo das mobiliza-
ções em Argentina, Chile, Bolívia, 
Haiti e Honduras. Na Argentina, a 
onda grevista somente se deteve à 
espera da derrota eleitoral de Macri 
e de sua política econômica neoli-
beral. Macri e sua família foram 
beneficiários direitos da ditadura 
militar e de sus enormes subsídios a 
empresas endividadas. A greve geral 
paralisou totalmente o país em 29 
de maio, dia no qual as
ruas vazias foram a antecipação 
das ruas cheias no dia 10 de de-
zembro, em que disseram adeus a 
Macri.

No Chile, os estudantes pula-
ram as catracas do Metro para pro-
testar pela alta de tarefas, e a brutal 
repressão contra eles, ordenada por 
Piñera, só fez que o povo se lançasse 
à rua e o movimento multitudinário 
pulasse para exigir que a Assembleia 
Constituinte derrogasse a constitui-
ção na que segue vivo Pinochet. 

No Haiti, as balas que massa-
cram o povo são a continuidade das 
que são disparadas desde os golpes 

de estado contra Aristide e estes 
continuaram os reinados de Papai, 
Nene Doc e as invasões dos Estados 
Unidos.

O golpe parlamentário, judi-
cial e militar contra Zelaya intro-
duziu a Honduras em um pesadelo, 
no qual a tônica é o assassinato de 
numerosos líderes sociais como a 
indígena Bertha Cáceres, paramili-
tarismo pagado por empresas e lati-
fundiários, e predomínio do narco-
tráfico, o qual tem sido questionado 
massivamente em 2019. 

Na Bolívia, as forças que der-
rubaram Juan José Torres em 1971 
voltam a operar. Nessa ocasião, Paz 
Estenssoro e seu MNR abriram as 
portas de La Paz à Falange de Santa 
Cruz e aos militares golpistas para 
que, desde Santa Cruz, chegasse 
a governar Bánzer, que despois 
devorou a todos os que o eleva-
ram à presidência, obrigando uns 
a se exilarem e lançando por uma 
janela ao próprio coronel Andrés 
Salich Chop, após ter sido tortu-
rado, sendo que havia comandado 
aos militares golpistas. 

Em 2007-2008, o golpe cívico 
fascista contra Evo Morales e a nova 
Constituição haviam fracassado 

porque a burguesia e a pequena 
burguesia de La Paz temiam que 
os “brancos” de Sucre se impuses-
sem e que o separatismo do leste se 
concretizasse, e porque também não 
podiam aceitar as forças armadas. 
Porém, em 2019, toda a
burguesia se uniu por trás dos gol-
pistas e conseguiu levar por trás 
de si à pequena burguesia mestiça 
de La Paz que abriu as portas da 
cidade aos “cívicos” fascistas e à 
polícia que rasgava as wiphalas, 
atacava as mulheres de “pollera” e 
amaldiçoava aos índios e à pluri-
nacionalidade. 

Se o Chile se mobiliza por 
derrotar a constituição de Pinochet, 
os originários da Bolívia resistem 
para defender a constituição pluri-
nacional da ressurreição do racismo 
fascista que tem saído de seu letargo 
como zumbis que chamam a Pom-
peu, a Bíblia, Netanyahu e Trump, 
para que os defendam dos rituais 
dos índios.

Colômbia não sofre golpes 
militares desde 1957, mas tem tido 
uma “democracia restringida”, que 
agora se espalha pelo continente. 
Democracia genocida que não 
tolera a oposição, que mata um líder 

social cada 36 horas. Um conflito 
armado de 70 anos que poderia ter 
terminado a partir do acordo de paz 
de La Havana de 2016, mas com um 
governo teimado em fazê-lo peda-
ços e que tem logrado voltar o país 
à violência para
assim fechar o passo ao movimen-
to de massas que ameaça o regime 
ao se expressar politicamente cada 
vez mais. O despertar da Colôm-
bia desde o dia 21 de novembro 
significa que a operação Duque 
do senhor das sobras Uribe pode 
fracassar e que tal vez a Colômbia 
possa ter paz e democracia social. 

É claro que o anseio de paz 
tem marcado as mobilizações na 
Colômbia, seja nas greves gerais 
em 21 e 27 de novembro e 4 de 
dezembro, nas ruas extremada-
mente cheias de gente que grita 
“Sem violência!”, seja entre os gases 
atordoadores ou nas ruas vazias de 
Barrancabermeja 100% parada no 
dia 4 de dezembro. Mas não por 
falta de coragem, e sim pela cora-
gem que tem um casal resgatando 
a uma jovem sequestrada em um 
carro
sem identificação da polícia, as 
avós resgatando jovens perse-

guidos pela polícia, os bairros 
que permitem que manifestantes 
entrem em suas casas e seus vidros 
são quebrados, atacados pelo 
ESMAD, ou os guardas indigenas 
que, sem nenhuma arma de fogo 
ou perfurocortante, mantém sua 
resistência frente a grupos arma-
doNo Chile ou na Bolívia ou no 
Equador ou no Haiti, sobra cora-
gem. 

Altas de tarefas, constituições, 
golpes de estado, reformas tribu-
tárias, panelaços, marchas, greves 
operárias, bloqueios, concertos, 
performances, enfrentamentos… 
lutas econômicas e lutas políticas 
que se seguem umas às outras, lutas 
étnicas e lutas de classes entrela-
çadas, jovens, mulheres, artistas, 
música, enfoques de género, filoso-
fias, crenças, fé, esperança… tudo 
se une separado. O nacional com o 
local, regional e o latino-americano. 
Os sindicatos e trabalhadores e as 
organizações sociais estabelecidas 
formalmente que chamaram às gre-
ves, com as mobilizações e assem-
bleias autoconvocadas, com o infor-
mal, com a total espontaneidade, a 
diversidade, e o totalmente novo.

Este despertar geral ao 

realismo mágico nos lembra Rosa 
Luxemburgo, teórica da greve
de massas e o saber do inesperado.

Quando a protesta contra 
o regime dos fundos privados de 
aposentadoria retumba no Chile, 
na Colômbia querem impor a ené-
sima reforma pensional e a França 
se levanta em greve geral de vários 
dias contra outra reforma das apo-
sentadorias, todos lembramos que 
lutamos contra os interesses do 
capital transnacional, o mesmo que 
queria (e quer) impôr o pacotão do 
FMI no Equador.

A luta pela paz da Colômbia e 
da América Latina nos lembra que 
a guerra imperialista destruiu Ira-
que, Líbia, Síria e destrui ao Iêmen, 
que Palestina sofre um genocídio, 
que na Síria o norte está invadido 
pela Turquia e o nordeste petroleiro 
pelos Estados Unidos.

Estamos em luta pela terra. 
Essa mãe terra que faz que os povos 
indígenas possam marchar com 500 
mil pessoas e com Greta Thunberg, 
uma adolescente escandinava, 
pelasruas de Madrid. A humani-
dade descobre que a terra não se 
vende nem se compra, dando-lhe 
a reação aos povos originários. É 
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a revolução de hoje: plurinacional, 
diversa, feminista, e que se conti-
nuar até o final, será anticapitalista. 
Por agora, no Chile, segue
a luta pela constituinte soberana, 
a Bolívia resiste e a Colômbia 
insiste. 

Que a greve de massas que 
nos leva até o Natal de 2019, nos 
abra o caminho para um
ano verdadeiramente novo em 
2020.

Héctor Mondragón, 14 de 
dezembro de 2019
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RESUMO: 
Este artigo tem como objetivo 

estudar cartazes da propaganda da 
Alemanha Nazista, no Terceiro 
Reich, de 1934 à 1944. Pretende-
-se realizar uma breve discussão na 
busca de compreender os sujeitos 
nas propagandas, que buscavam dar 
uma elevação ao cidadão alemão e 
uma diminuição aos não alemães, 
como judeus e comunistas.

As fontes que carregam infor-
mações que sustentam a presente 
pesquisa são cartazes e imagens. 
Para realizar a análise de tais fontes 
nos apoiamos em CERRI (2005) que 
traz a propaganda, a imagem como 
fonte e publicações que tratam do 
tema, como RÜDIGER (2014). 

Palavras-chave: Cartazes, 
Propaganda, Alemanha Nazista, 
Terceiro Reich, Judeus, Comunistas.

INTRODUÇÃO
Este artigo visa analisar a 

propaganda nazista, seus sujeitos, 
o plano de imagem em que cada um 
está inserido, para com isso compre-
ender como o nazismo retratava “os 
seus” e os inimigos, e como proje-
tava a Alemanha sob a nova ordem 
com a liderança de Adolf Hitler2. 

No ano de 1933, Adolf Hitler 
torna-se chanceler da Alemanha, 
e após a morte do presidente no 
mesmo ano é aclamado para o 
cargo, e passa a ser o único coman-
dante das Forças Armadas Alemãs. 
Tem consigo todo o poder político 
do país. A propagação do nazismo 
ficou a cargo de Joseph Gobbels, 
que será tratado posteriormente. 

As propostas de Hitler aos 
alemães eram a purificação do povo 
alemão, e isso ocorreria com a per-
seguição e extermínio aos judeus 
que viviam no país. Sob essa ideia 
nasceram os campos de concen-
tração da Alemanha Nazista. Os 
judeus capturados eram levados 
aos campos de concentração, tra-
balhavam e eram assassinados. A 
propaganda foi bem executada, pois 
adultos e crianças passaram a repu-
diar os judeus.

Com o apoio dos alemães e 
sob a bandeira do nacional-socia-
lismo, Hitler descumpriu o Tratado 
de Versalhes, reabrindo a indústria 
armamentista do país. Ainda sob 
aspectos econômicos, erradicou 
o desemprego, deu fim à hiperin-
flação, e fez crescer a produção 
interna. 

Por conta da sua expansão 
sob a Polônia, em 1939 a Alemanha 
entra na Segunda Guerra Mundial. 
Faz forte propaganda convocando 
os alemães a guerra, propaganda 
contra os aliados e os judeus, entre 
outras. A Alemanha e o nazismo 
saem fracos e derrotados da guerra, 
mais uma vez.

Sobre a temática do nazismo 
há muitas pesquisas, inclusive 
alguns balanços historiográfi-
cos já foram produzidos, como 
(MAZOWER, 2013). Há também 
trabalhos historiográficos sobre a 
propaganda nazista, como (DIEHL, 
1998; LIEBEL, 2006; BERTÃO, 
2010; HERF, 2014; RÜDIGER, 
2014).

A documentação analisada 
é composta por cartazes do Ter-
ceiro Reich, presentes em diversos 
sites sobre o tema, um deles é o 

CARTAZES DO EUGENISMO NAZISTA: 
OS INSTRUMENTOS QUE FORTALECE-

RAM A IDEOLOGIA (1934-1944) 
ARTHUR GUILHERME ARAGUES SERRA ALMEIDA1

Pinerest-Brasil, um banco de dados 
com imagens de temas variados. As 
fontes analisadas demonstram uma 
riqueza de informações.

A propaganda, conforme 
CERRI (2005) é de primeira impor-
tância enquanto fonte histórica, pois 
traz inserido através da imagem e da 
linguagem sonhos, desejos, expec-
tativas individuais ou de um grupo 
que as propagandas se dirigem. É 
também uma ferramenta para o 
estudo do imaginário, mas não 
entraremos nessa área. Uma pers-
pectiva da propaganda enquanto 
fonte é buscar reflexões sobre o 
tempo presente. É possível realizar 
um diálogo sobre o sujeito da peça 
publicitaria a partir do que se deseja 
atingir.

UMA CONSTRUÇÃO: A 
IMAGEM NA PROPAGANDA 
NAZISTA

Conforme aponta a historio-
grafia, a propaganda foi um fator 
fundamental para a consolidação 
da ideologia nazista, ideias de um 
governo que buscou pela propa-
ganda a aceitação pela população 
como uma identidade. 

Os caminhos da propaganda 

nazista eram o cinema, os cartazes, 
a pintura, livros, o rádio. Para atin-
gir as crianças a propaganda era 
disseminada através do material 
escolar, conforme FERRO (1995). 
A propaganda nazista contou com 
o apoio e colaboração de cineastas, 
escultores, pintores, por exemplo. 
Essa articulação foi unir o entrete-
nimento a uma formação orientada. 
A questão nacionalista sempre se fez 
presente.

Boa parte dos cartazes nazis-
tas são de cores vibrantes, com 
o objetivo de chamar a atenção 
daqueles que observassem, com 
uma linguagem clara, objetiva e 
simples, conforme PEREIRA e 
STANCIK (2017).

O maior objetivo de Hitler 
era fazer da Alemanha uma grande 
nação de raça pura, um forte Estado 
Alemão, a qualquer custo. Para isso 
uma das metas era limpar o Leste 
Europeu. MAZOWER (2013) trata 
desta questão. Os alemães eram 
um número baixo comparados as 
nações que queriam dominar. Com 
a dominação da Polônia, por exem-
plo, Hitler desejava fazer com que 
aquelas terras voltassem a ser ale-
mãs, conforme o título do primeiro 

capitulo de MAZOWER (2013), 
“Faça essa terra ser alemã de novo 
para mim”, mas isso seria difícil, 
muito mais do que se imaginava 
a princípio. Retomar terras para 
os nazistas era dar uma guinada, 
um giro, reverter todo o processo 
que passaram na Primeira Guerra 
Mundial, que para eles foi uma 
humilhação. A motivação era por 
um passado histórico medieval de 
sucessos, e também a questão racial, 
um racismo biológico.

Um exemplo da aplicação 
racista era, por exemplo, a escolha 
de pessoas que iam aos campos de 
concentração (chamados também 
de campos de trabalho) ou iam 
as colônias de assentamento. Isso 
dependia da opinião de especia-
listas raciais alemães. Alguns des-
tes cientistas acreditavam em uma 
hierarquia racial.

MAZOWER (2013) traz 
as características dos judeus, por 
antropólogos racistas.

[…] o balanço do 
andar, o gosto pelo alho, 
as neuroses, sua fala inte-
lectualizada e tagarela 
e a tendência ao crime 
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d o  c o l ar i n h o - br an c o 
(MAZOWER, p. 233, 2013).

Essas características foram 
dadas por antropólogos de cunho 
nazista. Havia uma política de clas-
sificação e segregação.

A SS3  fez a desapropria-
ção de muitas terras conquista-
das, com intuito de fazer daquelas 
terras alemãs de fato, como uma 
colônia, levando para esses locais 
cidadãos alemães comprometidos 
com o Reich, para cuidar das ter-
ras e fazer com que elas tivessem 
prosperidade. Isso compunha um 
Plano de Assentamento do Reich. 
Um dos muitos exemplos foram 
os tchecos, que tiveram suas terras 
tomadas, passadas aos cuidados 
dos alemães. Porém, muitos tche-
cos mantinham as fabricas do Reich 
funcionando, pois eles eram impor-
tantes, eram mão-de-obra. “Os seres 
humanos são o capital do império 
[...] (MAZOWER, p. 236, 2013). E 
de fato foi isto, pois os nazistas tive-
ram uma grande dependência das 
pessoas, sejam alemãs ou de outras 
nacionalidades, para concretizar 
seus objetivos.

Com a dominação da Polônia, 

sua germanização⁴  era uma prio-
ridade, isso era feito com a elimi-
nação de características polone-
sas, como a língua, por exemplo. 
Os alemães no território polonês 
estavam em menor número em 
relação aos poloneses. Por conta 
dos poucos alemães para ocupar 
a nacionalidade alemã foi flexível, 
conforme MAZOWER (2013). 
Havia quatro categorias para uma 
pessoa ser considerada um cidadão 
alemão, são elas: um polonês ligado 
a sindicatos alemães; pessoas com 
ascendência alemã; alemães em 
casamentos com outras raças e os 
filhos gerados; os que eram hostis a 
Alemanha mesmo tendo caracterís-
ticas alemãs. Isso mostra que busca-
vam pessoas para ocupar as terras, 
e não da forma totalmente alemã, 
tanto que há as “brechas” citadas. 
A questão da necessidade era tão 
escancarada que houve um decreto 
que permitiu que cidadãos polone-
ses fossem transformados em ale-
mães, por peso da lei. Houve tam-
bém um regulamento que deu ares 
de legalidade a mudança de nomes 
e sobrenomes, de não alemães para 
alemães. Isso pode ser classificado 
como estética nazista. Defendiam a 

pureza, mas tinham consciência das 
dificuldades. Eram poucos alemães 
de etnia, e outros não buscavam se 
declarar como tal.

Com o domínio do Leste 
Europeu, realizaram uma grande 
deportação, com o intuito de limpar 
a terra, de higienismo, para fazê-la 
alemã. A conquista de novas terras 
levou a mudanças de fronteiras e 
mais indústrias a serviço do reich. 

Na Ucrânia a propaganda 
nazista foi adaptada para o respec-
tivo idioma com o dever de dar 
forças para que os alemães étnicos 
se alistassem na polícia, auxiliando 
assim o braço repressivo nazista.

A PROPAGANDA NOS 
MOLDES DO TOTALITARISMO

Os socialistas do início do 
século XX trabalhavam no sentido 
de dar uma formação ideológica, 
mas não formavam militantes. Esse 
papel foi dado aos regimes totali-
tários que nasceram no século XX, 
segundo RÜDIGER (2014).

Os partidos extremistas 
tinham uma pauta cívica, posterior-
mente abraçaram um perfil militar. 
Com isso a propaganda foi compre-
endida em questões de organização 

e psicológica para alcançarem obje-
tivos estratégicos, ganhar o poder e 
ser uma força considerável.

Somou-se a formação ideo-
lógica o treinamento de militância. 
Com isso se passou de uma aglu-
tinação racional de massas críti-
cas para uma aglutinação de mas-
sas irracionais, mecânicas, com o 
amparo de cartazes, símbolos, uni-
formes, por exemplo.

Os grupos que são melhores 
exemplos para essas questões são os 
comunistas da União das Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas (URSS) e 
os alemães do Terceiro Reich. Para 
esses grupos a propaganda foi uma 
ferramenta que compôs parte de 
uma ação que se iniciou dentro dos 
respectivos partidos, vai à mobili-
zação popular e chega ao poder do 
Estado.

Como já foi dito, havia diver-
sos meios de comunicação, e todos 
eram válidos. O Partido Nazista, o 
nacional-socialismo mostra que a 
chave para se controlar a comuni-
cação de um país é ter total controle 
sobre o Estado.

Com tudo o que foi apontado 
até aqui se faz notório que havia 
grupos totalitários que chegaram 

ao poder tanto de direita como 
de esquerda. O comunismo e o 
nazismo não tinham na propagando 
uma questão ideológica pura, era 
também organizacional, estratégico, 
para mostrar força a partir da base, 
do povo que transformam em pila-
res de sustentação.

Para Lenin, os jornais, a opi-
nião pública estava a serviço da bur-
guesia, e não dos trabalhadores, da 
massa, aponta RÜDIGER (2014). O 
Terceiro Reich buscou acabar com 
a opinião pública divergente ao seu 
modo de pensar.

A propaganda tem como 
objetivo explorar forças, ou seja, ao 
invés de desconsiderar as pessoas 
as consideram como um apoio, um 
suporte as suas ideias e governo. É 
transformar uma sociedade inicial-
mente indiferente em uma socie-
dade de ação, pronta para a guerra.

Goobbels, que será retratado 
a diante, aponta que a propaganda 
com uma boa linguagem tinha 
por objetivo mobilizar as massas, 
penetra-las. 

O fato, porém, é que 
as massas não têm como 
serem pura e simplesmente 
controladas, nem se limitam 

a agir de acordo com a racio-
nalidade econômica: elas são 
a base ou fonte de poder 
da liderança(cf. ARENDT, 
[1951] 1974, p. 399, apured 
RÜDIGER, p. 7, 2014).

Com o trecho acima pode-
mos compreender que essa ideia 
de as massas servirem de base, de 
sustentação aos regimes totalitários 
é aplicável ao nazismo, pois foi exa-
tamente o que aconteceu por meio 
do controle das mídias pelo modelo 
de propaganda estatal, que por essa 
via atingiu os cidadãos alemães a 
aderirem ao nazismo.

A sociedade pode ser influen-
ciada pela mídia, pelas artes nas 
propagandas, mas o que causa um 
maior efeito neste sentido são as 
massas estarem juntas, unificadas, 
em um engajamento organizado 
ouvindo figuras que reconheçam 
como líderes. É uma influência 
direta, sem intermediários e no 
calor do momento.

A propaganda para compor 
um regime totalitário não pode 
ser de momento, passageira, deve 
ser constante, segundo RÜDIGER 
(2014). Devem atingir o que deseja 
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o partido, o seu projeto. O principal 
objetivo da propaganda não está no 
que se refere a ideologia ou símbo-
los, mas sim na ação objetiva, no 
caso de o nazismo trazer apoiadores 
para o Terceiro Reich e seus planos.

A PROPAGANDA NO TER-
CEIRO REICH

Com a ascensão do nazismo 
era necessário adentrar as mentes 
da sociedade alemã, os cativando 
pelo discurso de “Alemanha acima 
de tudo.”5  

O órgão governamental que 
foi encarregado pela propagando 
no Terceiro Reich foi o Ministério 
da Propagada, criado em 1933 pelo 
antecessor de Hitler, o presidente 
Paul von Hindeburg, e tendo como 
ministro Joseph Goebbels, um dos 
homens do governo mais próximos 
do führer. 

A carreira política de Joseph 
Goebbels foi dentro do Partido 
Nazista. Em 1928 foi eleito para o 
parlamento, e no mesmo ano assu-
miu o cargo de diretor de propa-
gando do partido, segundo PRI-
VIDELLI (2020). No ano de 1933, 
Hitler ascende ao poder na Ale-
manha, e torna Joseph Goebbels 

ministro da propaganda. Ele foi o 
responsável por levar a imagem de 
Hitler, o füher, como uma espécie 
de “pai dos pobres” e defensor de 
uma Alemanha para os alemães.

Goebbels acabou com a 
imprensa livre na Alemanha. Sob 
o guarda-chuva de seu ministério 
estavam a mídia e a arte, em sín-
tese. O seu ministério comandava a 
informação, revistas, livros, jornais, 
teatros, o cinema, as rádios, a arte 
de uma forma geral.

Ele deveria apresentar para a 
sociedade alemã Hitler e o Partido 
Nazista como a solução para os pro-
blemas do país e ao mesmo tempo 
difundir a ideia de que o povo judeu 
era o povo a ser aniquilado, assim 
como outros que não eram da “raça 
pura”, que não eram alemães.

Podemos considerar Joseph 
Goebbels como o líder publicitário 
do regime. Ele teve um papel deci-
sivo, disseminou as ideias defen-
didas por Hitler e os criadores do 
Partido Nazista para os meios de 
comunicação, para a massa, inclu-
sive o antissemitismo usado na bar-
bárie da qual fez parte, o holocausto, 
o extermínio de milhões de judeus 
na Europa durante a Segunda 

Guerra Mundial. O objetivo foi dar 
sustentação ao nazismo e ao nacio-
nalismo exacerbado, e espalhar suas 
ideias pelo mundo.

No mesmo ano de sua posse 
como ministro teve mais um cargo, 
de diretor da Câmara de Cultura 
do Reich, que tinha por objetivo 
o controle das artes, segundo PRI-
VIDELLI (2020). Uma das pers-
pectivas que adotou na direção da 
Câmara foi a demissão de artistas 
judeus, sendo estes músicos, ato-
res e escritores, por exemplo, que 
eram considerados subversivos. 
Esses tipos de atores sociais não 
podiam produzir sem a autorização 
do Governo.

Uma questão de grande rele-
vância histórica foi o episódio em 
que Goebbels ordenou a queima de 
livros “não alemães.” Livros de mui-
tos autores que não eram nazistas 
foram queimados. A tragédia ocor-
reu na Ópera de Berlim. Esse ato 
é o pico da perseguição nazista a 
intelectuais, tem grande simbologia. 
Atualmente há um memorial em 
Berlim, para recordar esse dia, para 
conscientizar a população. Em um 
regime autoritário não pode haver 
adversários, se houver são vistos 

como inimigos. 
Com as questões explanadas 

neste ponto do artigo observa-se 
que se fazia uma nítida censura dos 
nazistas contra todos aqueles que 
não correspondiam as suas expec-
tativas ideológicas, ou seja, que não 
fossem nazistas, e sim de outros 
espectros de pensamento. Era como 
abafar diversas vozes e fazer ecoar 
uma única voz, a voz dos arianos, 
da raça pura.

A propaganda nazista, inde-
pendente do meio de comuni-
cação, enaltecia Hitler como um 
salvador da pátria, destacava os 
feitos do Terceiro Reich, e sempre 
colocava os arianos como sendo a 
raça pura, superior as outras etnias, 
e ao mesmo tempo demonizavam 
os judeus, os colocando como res-
ponsáveis por tudo de mal que 
ocorria na Alemanha, em aspectos 
socioeconômicos.

Com a Segunda Guerra Mun-
dial, Goebbels tinha mais uma mis-
são, através dos filmes convocar 
cidadãos alemães para a guerra con-
tra os inimigos. Foram produzidos 
diversos filmes sob a ótica nazista⁶.  
Foi uma forte produção.

Ao fim da guerra a Alemanha 

tinha baixas, 
estava a cada 
dia perdendo 
m a i s .  E m 
1945, já com 
o Exército 
Ve r m e l h o 
dentro  da 
Alemanha, 
G o e b b e l s 
s e g u i u  o 
exemplo de 
seu führer, 
e cometeu 
s u i c í d i o 
junto a sua 
esposa, após 
matar seus 
seis filhos, conforme PRIVIDELLI 
(2020).

OS CARTAZES NAZISTAS 
Na análise de fontes serão 

examinados quatro tipos de cartazes 
da propaganda nazista, com conte-
údos centrais distintos. É notório 
que os cartazes estavam voltados 
para públicos específicos, estudan-
tes, mulheres, trabalhadores rurais 
e urbanos, conforme PEREIRA e 
STANCIK (2017). Havia também 
cartazes desqualificando o inimigo, 

no caso o judeu. Cartazes que exal-
tavam, destacavam Hitler como a 
maior de todas as lideranças. Os 
cartazes buscavam uma comunica-
ção fácil, simples com a população.  
Há símbolos, sentimentos, valores, 
e o principal, identidade.

Conforme o site onde está 
a fonte, o cartaz é de 1934, após 
a fusão dos cargos de presidente 
e chanceler, contidos na figura 
de Hitler como único líder da 
Alemanha.

A imagem mostra Hitler em 
primeiro plano, talvez em cima de 

Figura 01: “Líder nós seguimos você! Todos 
dizem que sim” (1934).

 Autor: desconhecido. Fonte: Alamy. 7
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um palanque com a feição seria, 
com suas vestimentas nazistas e sua 
condecoração da Primeira Guerra 
Mundial. Ao fundo seus apoiado-
res com o braço direito estendi-
dos. O cartaz quer mostrar que a 
sociedade apoia Hitler como líder 
maior da Alemanha. A população 
atrás de Hitler, dando a impressão 
que seus olhares iam de encontro ao 
chefe do Governo, com admiração e 
identidade. Com Hitler, um nazista 

acima da sociedade dá a impressão 
de que os nazistas são superiores 
aos demais.

A Alemanha enfrentava uma 
crise de aspectos sociais e econômi-
cos. Precisavam de um salvador, e 
Hitler incarnou esse papel. A figura 
de Hitler como líder foi um dos pon-
tos centrais da propaganda nazista, 
pois o governo buscava passar essa 
ideia para a sociedade. Inclusive o 
povo quando o cumprimentava, 

saldava o líder nazista diziam “heil 
Hitler”, que quer dizer “salve Hitler”, 
era uma demonstração de respeito 
ao então líder da nação.

A mensagem textual da ima-
gem faz interpretar que Hitler está 
reerguendo a Alemanha das crises 
então recentes, e o povo ajudaria o 
governo comprando produtos ale-
mães. Era o mercado de consumo 
interno, conforme é apontado na 
introdução do presente artigo. 

O primeiro plano da imagem 
traz um homem ariano, loiro, com 
a camisa do uniforme nazista colo-
cando um bloco encima do outro, o 
que traz a ideia de uma construção. 
Seu corpo não aparece por com-
pleto, o que causa a impressão de 
que além de estar levantando um 
muro estava se erguendo para isso. 
Esse homem está com as mangas da 
camisa arregaçadas e com as veias 
a mostra, claro sinal de trabalho e 
esforço físico.

Podemos classificar o homem 
que está em primeiro plano como 
um nacional alemão, pois está aju-
dando a reconstruir a nação, tem 
uma submissão a mesma e pode-se 
dizer que tem as características de 
um alemão, como idioma, educação 

Figura 02: “Hitler está cons-
truindo, ajude comprando produ-
tos alemães.”

 
Autor :  desconhecido. 

Fonte: Pinterest⁸

e cultura, conforme MAZOWER 
(2013).

Atrás do homem a bandeira 
do Partido Nazista está hasteada ao 
vento, com seu símbolo, a suástica 
nazista . E mais ao fundo se observa 
dois cavalos puxando o arado em 
uma terra onde se pode cultivar. 
Os cavalos puxando o arado sobre 
a terra, o ariano trabalhando para 
levantar uma parede, todo esse tra-
balho sob a bandeira nazista mostra 
o nacionalismo que se implantava. A 

impressão da imagem é, um nazista, 
trabalhador rural, do interior, cola-
borando para a construção de uma 
nova Alemanha sob a ótica nazista 
e a direção do führer, que ajudaria 
seu povo, nesse caso em particular 
os agricultores, a passar pela crise.

Esse cartaz traz a propaganda 
no contexto da Segunda Guerra 
Mundial. A legenda diz: “Atrás das 
forças inimigas: O Judeu.” O ponto 
principal da leitura da imagem é 
a representação do povo judeu. 

Mais uma vez buscam caracterizar 
o judeu como sendo parte do mal 
contra a Alemanha. O desenho do 
homem junto as bandeiras é com-
preendido como um judeu de ime-
diato pela estrela de Davi, que está 
na bandeira de Israel e entre seus 
significados representa o naciona-
lismo do povo judeu. O judeu está 
retratado como sendo um homem 
de nariz grande, gordo e com uma 
feição não amigável. Os nazistas 
retratavam o judeu com o nariz 
grande e achatado, na maior parte 
dos cartazes passavam isso. Um 
judeu bem vestido e gordo queria 
passar a imagem de ser comer-
ciante, ter boas condições finan-
ceiras. As bandeiras da Inglaterra, 
Estados Unidos da América (EUA) 
e URSS fazem pensar em uma cor-
tina, e o judeu olhando para fora, 
para além dos bastidores. Todas 
essas características vêm amarra-
das as bandeiras dos países aliados, 
ou seja, buscavam passar a imagem 
do judeu mais uma vez como ini-
migo. Nesse caso, retratam o judeu 
inglês como o financiador das forças 
aliadas, então algozes da Alemanha 
Nazista, nos bastidores da Segunda 
Guerra Mundial.t.

Figura 03: “Atrás das forças inimi-
gas - o judeu” (1942).

 
Autor: desconhecido. Fonte:AKG 10
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Esse cartaz faz referência ao 
fim da Segunda Guerra. O texto do 
cartaz traz consigo a ideia de que 
para os alemães fazerem da Europa 
novamente livre deveriam destruir 
a fera, que incarna seus algozes. Pri-
meiro se vê um cenário devastado, 
sombrio, um líquido preto, sujo, 
um tronco de árvore, e nos céus 
uma fumaça que forma a figura de 
três cobras mostrando seus dentes 

e línguas, bravas, como se fossem 
atacar o inimigo, a Alemanha, que 
está ao horizonte.

Em destaque está uma fera, 
um grande gorila com uma feição 
agressiva, mostrando seus dentes, 
com o seu corpo coberto por símbo-
los que representam os inimigos dos 
nazistas. A estrela de Davi na testa 
da besta que é um símbolo judeu, 
mostrando os judeus mais uma 
vez como articuladores, a grande 

mente, as bandeiras dos Estados 
Unidos e da Inglaterra nos braços, 
a estrela vermelha comunistas no 
peito, todos simbolizando a força, a 
funcionalidade, como engrenagens 
sob um eixo. E a criatura está segu-
rando uma bomba com o escrito 
“mord”, que quer dizer “assassina-
tos”, com a ideia de que iria arre-
messar a bomba e causar a morte 
de arianos.

A PROPAGANDA DO 
GOVERNO FEDERAL BRA-
SILEIRO: UM REFLEXO DO 
NAZISMO

Buscamos fazer uma refle-
xão, uma comparação entre a pro-
paganda nazista e a propaganda 
governamental do tempo pre-
sente, CERRI (2005) mostra que 
é possível tal comparação. No que 
se refere a questão racial da pro-
paganda nazista, na imagem 02 há 
semelhança com uma propaganda 
do Governo Federal. 

Na data de 23 de abril de 2020, 
o Governo Federal do Brasil tornou 
publica uma propaganda publicita-
ria, onde crianças com característi-
cas caucasianas aparecem olhando 
para o slogan do Governo Federal, 

Figura 04: “Seu caminho para a libertação da Europa” (1944).
 
Autor: desconhecido. Fonte: Pinteres11

“Pátria Amada Brasil.”
A propaganda não mostra a 

diversidade étnico-racial presente 
no Brasil, apenas crianças brancas, 
não há negras, mestiças, indígenas, 
quilombolas. A propaganda mos-
tra uma única etnia, branca e euro-
peia, semelhante aos atores sociais 
da propaganda do Terceiro Reich. É 
o retrato do Governo, formado em 
esmagadora maioria por homens 
brancos e de classe média alta. A 
imagem utilizada na propaganda 
originalmente é do site freepik. 11

Um detalhe que merece 
constatação é que essa propaganda 
se assemelha com as propagandas 
de regimes autoritários, que não 
demonstravam a diversidade étnica 
de um povo, mas sim o povo que 
queriam mostrar, excluindo outros. 

Os homens do poder fazem 

o que querem, 
sendo fidedig-
nos ao real ou 
não.  Neste 
c a s o  n ã o 
m o s t r a r a m 
o Brasil real, 
mas sim um 
Brasil criado, 
com crianças 
brancas e um 

nacionalismo não brasileiro, mas 
forjado na aristocracia nacional e 
seus preconceitos.

CONCLUSÃO
O presente artigo buscou 

compreender, interpretar e pro-
blematizar a propaganda nazista a 
partir de cartazes. Devemos com-
preender que a propaganda é uma 
forte arma política, que reflete pen-
samentos e também o que se quer 
alcançar.

O papel de Goebbels foi 
fundamental para o reich, pois 
ele tinha o controle dos meios de 
comunicação, da arte, e fez com 
que os alemães tivessem acesso 
apenas a ideias ligadas ao nazismo, 
e não, de forma nenhuma, a ideias 
contrárias a essa forma de totalita-
rismo. Fez com que as ideias e os 

ideais nazistas atingissem toda a 
Alemanha do reich, e em um país 
que vinha de crises e problemas as 
ideias trazidas nas propagandas de 
reconstrução, proteção, patriotismo, 
entre outras, eram convincentes 
para a massa.

O caminho e a problema-
tização feita a partir dos cartazes 
mostram alguns modelos que eram 
usados, com fatores estéticos e psi-
cológicos. De apoio a Hitler, mos-
trando o trabalhador alemão aju-
dando a reconstruir a Alemanha, 
os judeus como parte do mal e os 
judeus como a grande mente articu-
ladora dos aliados, com o objetivo 
de devastar a Alemanha. Essas são 
algumas abordagens que demons-
tram a forma que se pensa sobre 
o tema de cada um dos cartazes. 
Na interpretação, em um segundo 
plano sempre está a Alemanha, ou 
sendo apoiada, reconstruída, ou 
então atacada por seus inimigos.

A propaganda queria mos-
trar e assim fez com que a socie-
dade pensasse que os judeus eram 
as fontes de todos os problemas. 
A propaganda e a comunicação 
tinham o mesmo discurso, pois 
eram do Estado. A adesão das 

Figuras 05 e 06: Imagem da propaganda do 
Governo Federal e a imagem original.

 
Autores: desconhecidos. Fonte: Internautas 

questionam foto de crianças europeias em programa 
do governo, in: Catraca Livre, 23 de abril de 2020. 
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pessoas as ideias da propaganda foi 
o que garantiu para o reich o poder, 
a sua manutenção nele e colocar 
em práticas as intenções políticas 
do nazismo. Era uma propaganda 
perversa.

Há uma semelhança estética, 
no que se deseja transmitir entre a 
propaganda nazista e a propaganda 
do Governo Federal, deixando esca-
par pensamentos intrínsecos nas 
propagandas.

Os atores das propagandas, os 
contextos históricos mudam, mas a 
sua força se mantem, seja em uma 
propaganda política, comercial, de 
qualquer aspecto, sempre buscando 
atingir as pessoas, seja de forma 
positiva ou negativa.

FONTES:
Figura 01: Líder nós seguimos 

você! Todos dizem que sim” (1934). 
Disponível em: <https://www.alamy.
com/1934-vintage-adolf-hitler-na-
zi-nsdap-political-election-poster-
-leader-we-follow-you!-everyone-
-says-yes!-nazi-propaganda-pos-
ter-on-the-union-of-the-offices-
-of-chancellor-and-president-pu-
blished-by-reich-propaganda-di-
rectorate-of-the-nsdap-germany-

-1934-image208067628.html>. 
Acesso em: 27 de abril de 2020, às 
14h00.

Figura 02: Hitler está cons-
truindo, ajude comprando pro-
dutos alemães.   Disponível 
em: <https://br.pinterest.com/
pin/497718196293955299/?-
nic_v1=1aeTBJMI7O0IPuZ-
zt0NbBVnUvT0Lk2Fslc3MQ-
tI3WiG4vKKNWdxuNBEMC6U-
QpeY5zK>. Acesso em: 27 de abril 
de 2020, às 15h30.

Figura 03: Atrás das forças 
inimigas - o judeu (1942). Dispo-
nível em: <https://www.akg-images.
fr/archive/-Derriere-les-forces-en-
nemies---le-Juif--2UMDHUH-
8QU4O.html>. Acesso em: 26 de 
abril de 2020, às 21h30.

Figura 04: Seu caminho para a 
libertação da Europa (1944). Dispo-
nível em: <https://br.pinterest.com/
pin/497718196310571422/?nic_
v1=1ar%2FHZKPxOOab0oQnEk-
TP1LboGDxXuKJNvq0CZTZcMll-
PqdHMMyYYDYxIQAhCaicNu>. 
Acesso em: 27 de abril de 2020, às 
16h40.

Figuras 05 e 06: Internau-
tas questionam foto de crian-
ças europeias em programa do 

governo. Disponível em: <https://
catracalivre.com.br/cidadania/
internautas-questionam-foto-de-
-criancas-europeias-em-progra-
ma-do-governo/>. Acesso em: 26 
de abril de 2020, às 13h00.

R E F E R Ê N C I A S 
BIBLIOGRÁFICAS:

BERTÃO, Ruth Lobão. A Pro-
paganda Nazista: O Poder do Car-
taz. Rio de Janeiro: Universidade 
Estácio de Sá, 2010

CERRI, Luís Fernando. A 
política, a propaganda e o ensino 
da História. Cad. Cedes, Campi-
nas, vol. 25, n. 67, p. 319-331, set./
dez. 2005. Disponível em: <http://
repositorio.unicamp.br/bits-
tream/REPOSIP/32413/1/S0101-
32622005000300005.pdf>. Acesso 
em: 27 de abril de 2020.

COSTA, Priscila Marques Da. 
O poder da comunicação: Persua-
são como guia das massas. FEMA, 
Assis, 2009. Disponível em: <https://
cepein.femanet.com.br/BDigital/
arqTccs/0611180303.pdf>. Acesso 
em: 27 de abril de 2020, ás 16h00.

DIEHL, Paula. Propaganda 
e Persuasão na Alemanha Nazista. 
São Paulo: Annablume, 1998. 158p.

FERRO, Marc. História da 
Segunda Guerra Mundial. Editora 
Ática: São Paulo, 1995.

HERF, Jefrey. Inimigo Judeu. 
Propaganda nazista durante a 
Segunda Guerra Mundial e o Holo-
causto. Tradução: Walter Solon. São 
Paulo: EDIPRO, 2014.

LIEBEL, Vinicius. Humor, 
propaganda e persuasão: as charges 
e seu lugar na propaganda nazista. 
Curitiba: UFPR, 2006. Disponível 
em: < https://acervodigital.ufpr.
br/bitstream/handle/1884/5779/
Humor%20Propanda%20e%20Per-
suas%C3%A3o.pdf?sequence=1>. 
Acesso em: 30 de abril de 2021, às 
18h50.

MAZOWER, Mark. O impé-
rio de Hitler: a Europa sob o domí-
nio nazista. Tradução: Claudio 
Carina e Lucia Boldrini – 1ª Ed. – 
São Paulo: Companhia das Letras, 
2013.

PEREIRA, João Pedro Cioffi; 
STANCIK, Marco Antonio. Traba-
lho e Pão: A República de Weimer a 
partir de cartazes nazistas de 1932. 
Paraná: Ateliê de História, UEPG, 
5(2): 23-31, 2017. Disponível em: 
<https://revistas.apps.uepg.br/
index.php/ahu/article/view/9978>.  

Acesso em: 07 de maio de 2020, ás 
13h00.

PRIVIDELLI, Fabio. Ideali-
zador da falsa imagem do führer: 
conheça Joseph Goebbels. In: Aven-
turas na História. Disponível em: 
<https://aventurasnahistoria.uol.
com.br/noticias/reportagem/his-
toria-quem-foi-joseph-goebbels.
phtml >. Acesso em: 25 de abril de 
2020, ás 19h20.

RÜ DIG E R ,  Fr anc i s c o. 
Eugen Hadamovsky e a teo-
ria da propaganda totalitária 
na Alemanha nazista. Galaxia 
(São Paulo, Online), n. 27, p. 
48-60, jun. 2014. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1590/1982-
25542014117896>. Acesso em: 25 
de abril de 2020, às 20h30.

notas
1. Mestrando em História 

Social pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP) e 
graduado em História pela mesma 
universidade.Contato: arthurgui-
lhermeserra@gmail.com

2.  Adolf Hitler nasceu na 
Áustria, em 1889. Em 1914, em 
Munique alista-se no Exército 
Alemão e vai a Primeira Guerra 

Mundial. Com a derrota da Ale-
manha, com o fim da monarquia, a 
Republica de Weiman e insatisfação 
socioeconômica crescente, Hitler 
funda o Partido Nacional-Socialista 
dos Trabalhadores Alemães. Em 
1932 o partido ganha cadeiras no 
parlamento e no ano seguinte Hitler 
é nomeado chanceler. Em 1934 o 
presidente falece e Hitler centra-
liza todo o poder, com as funções 
de chanceler e presidente. Aplica a 
ideologia nazista pela propaganda. 
Alia-se a Mussolini.

3. Em 1939 invade a Polô-
nia, e sua aliada Inglaterra junto 
a França declara guerra a Alema-
nha, resultando na Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945). A Alemanha 
fez invasões a muitos países, con-
tinuou a fazer campos de concen-
tração. A primeira derrota foi na 
Batalha de Stalingrado (1943). Em 
1945 o Exército Vermelho chega a 
Alemanha, os nazistas tentam se 
defender, mas se findam os tempos 
do Terceiro Reich. Hitler se suicida 
com sua esposa, em Berlim ao fim 
de abril de 1945.

4.  SS é a sigla de Schut-
zstaffel, que significa “esquadri-
lha de proteção.” Foi um grupo 
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paramilitar que teve sua fundação 
em 1925, e tinha por função pro-
teger Hitler e membros do Partido 
Nazista. Essa guarda havia jurado 
lealdade ao Reich, e seu lema era: 
“Mein Ehre heißt Treue”, que quer 
dizer “minha honra é a lealdade”. 
A SS ganhou força sob a liderança 
de Himmler, e a partir daí deixou 
de ser paramilitar e tornou-se um 
exército, passou a chamar Waffen 
SS e tinha autonomia em relação as 
Forças Armadas tradicionais. Com 
o seu crescimento a SS absorveu a 
Gestapo (polícia secreta nazista), a 
Sicherheitspolizei (polícia de segu-
rança), Ordnungspolizei (polícia 
civil), e o Einsatzgruppen (respon-
sável em capturar e exterminar os 
grupos étnicos minoritários). E 
também era o órgão que comandava 
todos os campos de concentração 
nazistas.

4.  Ato de tornar alemão, dar 
feição alemã a alguém ou alguma 
coisa.

5.  Trecho de “Das Lied der 
Deutschen” (A canção dos alemães), 
composta em 1841 por August 
Heinrich Hoffmann.

6.  Entre as produções cine-
matográficas nazistas está o filme 

Jud Süss (1940), dirigido por Veit 
Harlan. O protagonista era um 
judeu traiçoeiro, que representava 
perigo aos alemães. Em contra-
ponto há a mulher ariana, esposa 
do protagonista.

7. Alamy: banco de fotos e 
vídeos.

8. Pinterest é uma rede social 
com foco no compartilhamento de 
imagens.

9.  A suástica nazista é for-
mada por uma cruz com as pon-
tas dobradas, conforme COSTA 
(2009). A suástica tem diversos 
significados, em culturas distin-
tas, era utilizada por civilizações. 
Representa coisas boas, reflexão, 
conhecimento. Também representa 
o sol, a vida. Por essas caracterís-
ticas foi escolhida como símbolo 
do nazismo. O famoso símbolo 
passou a ser assustador por passar 
a ser sinônimo de nazismo, tendo 
sido usado por oficiais nazistas e 
também por civis.  A simbologia 
foi impregnada de forma forte, até a 
primeira vista é sinônimo do regime 
segregacionista. 

10.  AKG é um banco de 
imagens.

11.  Freepik é um banco com 

diversos vetores (imagens) gratuitos 
e pagos para baixar. É voltado para 
designes, peças publicitárias.
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MARCUSE E O PASQUIM: 
NOTAS SOBRE UMA LEITURA 
CONTRACULTURAL.

Paulo Glayson Lima Lopes 

RESUMO
O jornalista Luiz Carlos 

Maciel, entre 1969 e 1970, divul-
gava, entre outras coisas, o pen-
samento de Herbert Marcuse nas 
páginas do semanário O Pasquim. 
Este artigo propõe-se a trazer luz 
sobre uma forma muito peculiar e 
fragmentária de acolhimento das 
obras marcuseanas no Brasil daque-
les idos, percorrendo as sendas que 
a contracultura abria à penetração 
das formulações do frankfurteano, 
vistas com ressalvas pela intelectua-
lidade de esquerda e de direita. 

Palavras-chave: Herbert 
Marcuse; Luiz Carlos Maciel; 
Contracultura.

MARCUSE AND O PAS-
QUIM: NOTES ON A COUNTER-
CULTURAL READING.

ABSTRACT
The journalist Luiz Carlos 

Maciel, between 1969 and 1970, 
published among other things the 
thoughts of Herbert Marcuse in 
the pages of the weekly O Pasquim. 
This article intends to shed light on 
a very peculiar and fragmentary 
way of welcoming Marcuse’s works 
in Brazil at that time, traversing 
the paths that the counterculture 
opened to the Frankfurt School’s 
penetration, seen with reservations 
to both left and right intellectuals.

Keywords: Herbert Marcuse; 
Luiz Carlos Maciel; Counterculture.

Introdução

Entre os dias 11 e 
25 de dezembro 
de 1969, a coluna 
Underground, 
tocada pelo filó-

sofo e jornalista Luiz Carlos Maciel 
no semanário O Pasquim2 , adicio-
nava às entusiásticas e satíricas aná-
lises de cultura pop que lhe eram 
características uma tríade de artigos 
intitulada A esquerda pornográfica. 
Nos idos do regime instaurado no 
Brasil do pós-64, os três volumes 
que compunham a série dedica-
vam-se à divulgação - não menos 
satírica e não menos entusiástica 
- dos teóricos Marshall McLuhan, 
Herbert Marcuse e Wilhelm Reich, 
nessa ordem.

Em janeiro de 1970, ainda em 
sua Underground, Maciel – tido 
pelos leitores do periódico carioca 
como “guru da contracultura” - vol-
tara aos autores de Eros and Civi-
lization (1955) e Die Sexualität im 
Kulturkampf (1936) no texto Você 
está na sua: um manifesto hippie. 
Em laivos de prosa poética e sín-
cope lisérgica, o texto-manifesto 
confrontava Marcuse e Reich, 
rotulados, respectivamente, como 

MARCUSE E O PASQUIM: NOTAS SOBRE 
UMA LEITURA CONTRACULTURAL

PAULO GLAYSON LIMA LOPES1 

“cool jazz” e “free jazz”. Rótulos que 
também se prestavam a contrapor 
Beatles e Jimi Hendrix, violão e gui-
tarra elétrica, política e prazer, bos-
sa-nova e rock, segurança e aven-
tura, “velhas” e “novas” formas de 
sensibilidade.

Em que pese terem sido con-
cebidos naquele que fora o período 
das primeiras edições brasileiras 
das obras de Herbert Marcuse, os 
artículos de Luiz Carlos Maciel, 
assim sumariados, revelam formas 
de recepção e divulgação do filósofo 
frankfurteano ainda não totalmente 
exploradas.

Este artigo, no breve que lhe 
cabe, norteia-se por uma averigua-
ção mais detida da “perplexidade 
filosófica” por meio da qual Luiz 
Carlos Maciel admitia informar 
seus leitores sobre o pensamento 
marcuseano (MACIEL, 1981, p.70). 
Daí que A esquerda pornográfica 
(II): a vez de Marcuse e Você está 
na sua: um manifesto hippie, publi-
cados na virada dos anos 60 para os 
70, componham o roteiro da refle-
xão aqui pretendida.

2. “Velha esquerda”, 
“direita sexual” e “esquerda 

pornográfica”.
A coluna de Maciel, na edição 

número 26 de O Pasquim, ironizava 
de modo cáustico a leitura conser-
vadora que determinados setores 
faziam de Marcuse:

Ferro na boneca. 
Negócio seguinte: toda vez 
que falam em “esquerda 
pornográfica”, apontam 
em Herbert Marcuse o seu 
principal inspirador. O que 
fez ele de tão horrível assim 
para merecer a homenagem? 
Escreveu um livro denso e 
difícil, Eros e Civilização, em 
que dá um tratamento filo-
sófico às principais teses de 
Freud, formuladas na passa-
gem do século. (MACIEL, 
1981, p.60)

Intitulado A esquerda por-
nográfica (II): a vez de Marcuse, 
o texto, para além da provocação 
desassombrada inicial, defronta-se 
de partida com um aspecto episte-
mológico chave, que diz respeito 
à ascendência conceitual da psi-
canálise freudiana sobre o filósofo 
alemão:

Ora, com Freud, já 

está todo mundo suficien-
temente acostumado: seus 
conceitos de repressão 
sexual e sublimação, hoje, 
não conseguem ruborizar 
nem a mais casta das frei-
ras. Qual então a novidade 
escandalosa trazida por 
Marcuse? Fundamental-
mente, há uma importante: 
a de que a repressão sexual é 
inútil e negativa, pois o ins-
tinto é capaz de autorregu-
lar-se. (Idem, ibidem)

 O histrionismo com que 
Maciel sublinha “a novidade escan-
dalosa” de Marcuse em relação a 
Freud não implica o sobrepuja-
mento deste por aquele. Orienta-
-se, na verdade, em reservar para o 
primeiro um papel que transpusesse 
o de mero comentarista do segundo.

 Conquanto seja visível a 
influência teórica do psicanalista 
austríaco - em títulos como Além 
do princípio de prazer (1920) e 
O mal estar na civilização (1930) 
- projetar-se sobre a filosofia de 
Herbert Marcuse; não se deve 
ignorar o impacto que a publi-
cação em 1932 dos Manuscritos 
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Econômico-Filosóficos tam-
bém exercera no pensamento do 
frankfurteano.

 Para Marcuse, dito de outro 
modo, Marx anunciara em termos 
políticos aquilo que Freud reto-
maria em termos psicológicos: a 
“emancipação dos sentidos e a 
transformação radical da consciên-
cia e do inconsciente” (LOUREIRO, 
2005, p.02).

O esforço epistêmico de 
apreciação de categorias marxistas 
e psicanalíticas como equivalen-
tes e complementares fica claro, 
outrossim, em Eros e Civilização. 
Publicada originalmente em inglês 
no ano de 1955, é nesta obra que 
Marcuse desenvolverá os conceitos 
“Mais-Repressão” (Surplus-Repres-
sion), para referir-se às “restrições 
requeridas pela dominação social”, 
e “Princípio de Desempenho” (Per-
formance Principle), “a forma his-
tórica predominante do princípio 
de realidade” (MARCUSE, 1975, 
p.51). Ambos os conceitos trazem 
em seu escopo, e na qualidade de 
análogas, a repressão e o princí-
pio de realidade - apontados por 
Freud - ao lado da mais-valia e da 
alienação - denunciadas por Marx 

(LOUREIRO, Op. cit., p.03).
Despontando entre os textos 

de Marcuse que maior fulgor irra-
diaram sobre a cabeça de Maciel e 
de outros adeptos da contracultura, 
o livro tardou uma década a ser 
publicado no Brasil. Seja como for, 
a excitação em torno das publica-
ções brasileiras de One-Dimensio-
nal Man (1964) e Eros e Civilização 
resultou obnubilando no seio do 
imaginário acadêmico e filosófico 
das décadas de sessenta/setenta o 
Marcuse pensador da historicidade 
dos anos trinta/quarenta, autor de 
Contribuições para a compreensão 
de uma Fenomenologia do Materia-
lismo Histórico3 (1928) e de Novas 
fontes para a fundamentação do 
Materialismo Histórico (1932) . 
Razão pela qual houvera, à época, 
quem nele enxergasse não mais que 
um “ensaísta”, um “divulgador”, um 
“filósofo menor” e um “não filósofo” 
(GUIMARÃES apud. SOARES, 
1999, p.07).

Talvez aí, indícios que aju-
dem a recuperar o porquê de Her-
bert Marcuse gozar de passe livre 
junto aos “desbundados”, como 
eram conhecidos no Brasil os con-
traculturalistas que, ao seu tempo, 

“apontavam, festiva ou desespera-
damente, para a falência das for-
mas canônicas” de atuação política 
e intelectual, procurando mover-se 
por veredas alternativas (RISÉRIO, 
2005, p.25).

Em 1981, no texto Marcuse 
boy, alcunha dispensada aos entu-
siastas do filósofo alemão, Luiz Car-
los Maciel disparava contra seus 
detratores:

Antes de mais nada, 
devo declarar que nada 
tenho a ver com Herbert 
Marcuse, famoso filósofo 
da tal Escola de Frankfurt, 
colega de Adorno e Horkhei-
mer, aluno de Husserl e Hei-
degger, intérprete de Hegel, 
Marx, Freud, etc. e tal. Sim-
plesmente, não entendo 
dessas coisas. O desenvolvi-
mento da filosofia de nossa 
cultura, à altura presente 
de sua confusão, é um jogo 
demasiado complicado para 
o meu gosto. Se, na adoles-
cência, quando me interes-
sei pelo assunto, soubesse 
que ia ser assim, juro que 
teria me tornado, antes, um 
técnico em computadores. 

(MACIEL, 1981, p.236).

 O que então o motivava a 
falar em Marcuse, comentar seus 
livros, discutir suas formulações? 
O jornalista, filósofo de formação, 
responde:

Mas Marcuse não 
foi apenas um filósofo, isto 
é, um objeto erudito, a ser 
devidamente cuidado pelas 
universidades. Para muitos 
da minha geração, entre os 
quais me incluo, foi também 
um decifrador de experi-
ências, capaz de formular 
em palavras intuições obs-
curas, impulsos efetivos, 
necessidades vitais que 
experimentamos, em deter-
minado momento histórico 
[...] Marcuse sacava o que 
estava acontecendo com a 
gente. (Idem, Ibidem).

 Se, por um lado, o movi-
mento estudantil brasileiro daqueles 
idos não adotava o autor de A Ideo-
logia da Sociedade Industrial como 
seu mentor ou ideólogo, afeito que 
estava ao “pessoal com uma mili-
tância mais longa, proveniente do 

Partidão” e que “não tinha essa refe-
rência teórica” (D’AMARAL apud. 
SOARES, 1999, p.122); as alentadas 
manifestações do periodista, por 
seu turno, dirigiam-se a um público 
de não iniciados, com generosidade 
e honestidade intelectual para indi-
car-lhes a transformação política 
do mundo a partir da emancipação 
das potencialidades do homem pre-
tendida por Marcuse (MENEZES, 
2019, p.80,81).

A Esquerda Pornográfica (II): 
a vez de Marcuse, artigo assumida-
mente inspirado em Eros e Civili-
zação bem como em A Ideologia 
da Sociedade Industrial, pode ser 
compreendido, destarte, como uma 
leitura das obras marcuseanas capaz 
de descontextualizá-las do conjunto 
de reflexões da teoria crítica, facili-
tando uma apreensão idiossincrá-
tica do autor (SOARES, 2010).

Não obstante a isso, o fenô-
meno da recepção lastreada em 
leituras fragmentárias e pouco 
profícuas da obra de Marcuse não 
é exclusividade dos contracultu-
ralistas brasileiros. Sob a égide do 
regime militar, ademais, sobres-
saiam-se três mediações parciais 
sobre seus escritos: a contracultural, 

a comunista e a anticomunista 
(MENEZES, 2017, p.193).

A leitura contracultural, não 
acadêmica, não institucional, dis-
posta ao escracho das “caretices” e 
tendo na imprensa alternativa um 
de seus braços, resultava não raro 
desprezada pelo prisma do estrutu-
ralismo marxista ortodoxo, além de 
frequentemente ser interditada pela 
ótica da paranoia anti-subversiva da 
direita.

Ao Marcuse defensor de uma 
cultura libidinal avessa ao princí-
pio de realidade repressor e des-
sexualizante, a este se deu o rótulo 
de “pornográfico”, impingido por 
seus desqualificadores na “direita 
sexual”, que nele viam um “perigo” 
em função de seu nome vincular-
-se às manifestações de 1968 (Idem, 
2019, p.57).

Ao Maciel ardorosamente 
apologético deste Marcuse, a ele, 
o epíteto de “Marcuse boy”, posto 
por seus maldizentes na “velha 
esquerda” (MACIEL, 1981, p.237).

03. “Velha razão”, “nova 
sensibilidade”.

Para todos os efeitos, é no 
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artigo Você está na sua: um mani-
festo hippie que a verve de Maciel 
assume sua mais ruidosa forma. 
Publicado na edição nº29 de O Pas-
quim, em janeiro de 1970, emergem 
de suas linhas elementos de teoria 
crítica reconhecíveis.

Senão vejamos:

Há muito mais ainda 
a curtir. Não se deixe perder 
pelos demônios cansados da 
velha Razão. Ela ainda não 
conhece o poder do senti-
dos da mesma maneira que, 
durante séculos, insistiu em 
ignorar o poder dos instin-
tos. Não se deixe perder. 
Fique na sua. [...] O limite 
da razão engendra a nova 
sensibilidade. [...] A velha 
Razão é a mãe de todos nós. 
Ela nos contaminou com 
seu leite forte e gorduroso; 
educou-nos para que cres-
cêssemos à sua imagem e 
semelhança; adestrou-nos 
em seus truques, obedientes 
às suas Normas Invioláveis. 
As proteínas do seu leite 
explodiram em bolhas neu-
róticas sobre a pele da alma; 

a educação resultou em asfi-
xia de nosso instinto criador 
e a obediência em mutilação 
do próprio sexo. Mas a fase 
edipiana já passou. Nada 
temos mais a aprender dos 
conselhos maternais. Já nos 
disseram o que sabiam ou 
podiam. (Idem, Ibidem, 
p.69,70).

 Sob o estrépito da perfor-
mance literária, o texto permite 
entrever algo da denúncia que o 
quinto capítulo de Eros e Civiliza-
ção reservara à Razão, enquanto 
repressão e perversão da vontade de 
domínio: sugerindo pontos nodais 
no desenvolvimento da Filosofia 
ocidental - de Aristóteles a Hegel -, 
reveladores das limitações históricas 
do seu sistema de racionalidade; e 
reiterando as reservas nietzschianas 
com o Logos, na medida em que a 
renúncia à liberdade torna-se meio 
para gratificações transcendentes 
(MARCUSE, 1975, p.113-116).

 Em O homem unidimensio-
nal: a Ideologia da Sociedade Indus-
trial, soara o alerta: a maximização e 
a otimização de recursos, levadas a 
efeito pelo capitalismo avançado, ao 

invés de viabilizarem a suavização 
da luta pela existência e a dignidade 
do viver humano, findam por frus-
trar a satisfação das necessidades 
e faculdades do indivíduo. A efici-
ência dos meios de produção, que 
passam ao largo de serem neutros, 
possibilita que a tecnologia opere a 
conquista das forças sociais, agora 
reféns de uma contradição segundo 
a qual, quanto maiores as aptidões 
intelectuais e materiais, propor-
cionalmente maiores a perfeição 
do desperdício e a escalada da 
dominação.

 Diante desse conjunto, tido 
como a “personificação da Razão”, o 
pensador alemão foi direto ao ponto 
quando descrevera o funesto cortejo 
da marcha civilizatória:

Não obstante, essa 
sociedade é irracional como 
um todo. Sua produtividade 
é destruidora do livre desen-
volvimento das necessidades 
e faculdades humanas; sua 
paz, mantida pela constante 
ameaça de guerra; seu cres-
cimento, dependente da 
repressão das possibilida-
des reais de amenizar a luta 

pela existência – individual, 
nacional e internacional. 
(Idem, 1973, p.13, 14)

Numa conferência de 1968, 
em Frankfurt⁴ , o septuagená-
rio Marcuse, testemunhando seu 
nome servir de atalaia aos desdo-
bramentos juvenis daquela data-
-monumento, frisara a percepção 
freudiana de que nem a felicidade 
nem a liberdade são produtos da 
civilização, sendo aquelas, inclusive, 
incompatíveis com esta – fundada 
em bases de opressão, restrição e 
recalque das pulsões sexuais (Idem, 
2001, p.106). 

 No limite, a transgressão 
que o manifesto faz aos ditames 
dos “demônios cansados da Velha 
Razão” pode mesmo ser perfilada à 
suspeição que Adorno e Horkhei-
mer identificaram na tirania de uma 
razão instrumental, há muito engol-
fada na reificação dos indivíduos.

 Os representantes do Insti-
tuto de Pesquisa Social de Frankfurt 
já alertavam em 1947:

O processo técnico 
no qual o sujeito se coisifi-
cou após sua eliminação da 

consciência está livre da plu-
rivocidade do pensamento 
mítico bem como de toda 
significação em geral, por-
que a razão se tornou um 
mero adminiculo da apa-
relhagem econômica que a 
tudo engloba. Ela é usada 
como instrumento univer-
sal servindo para a fabri-
cação de todos os demais 
instrumentos. Rigidamente 
funcionalizada, ela é tão 
fatal quanto a manipulação 
calculada com exatidão na 
produção material e cujos 
resultados para os homens 
escapam a todo cálculo. 
(ADORNO; HORKHEI-
MER, 1985, p.35, 36).

Em face disso, as imagens “a 
fase edipiana já passou” e “nada 
mais temos a aprender dos conse-
lhos maternais [da Velha Razão]” 
parecem-nos mais do que mero 
improviso estilístico reluzindo atra-
vés de signos psicanalíticos. Elas 
carregam, isto sim, a potência de 
uma sublevação contra o processo 
civilizatório não libidinal e repres-
sivo, o vigor de um levante contra 

as promessas não cumpridas da 
modernidade e do progresso.

Levadas a efeito, entretanto, 
essas imagens resultariam em que 
princípio de realidade? Que “nova 
sensibilidade” seria engendrada no 
esgarçamento dos limites da razão?

De volta ao Manifesto Hippie:

[...] a nova sensibili-
dade responde, orgulhosa 
da sua loucura, às próprias 
promessas de liberdade, à 
própria audácia martirizada 
do século, jogando fora o 
bebê com a água do banho, 
porque o bebê continua sujo 
e nada assegura que ele não 
esteja mortalmente, irreme-
diavelmente, contaminado 
[...] A revolução cultural 
está em marcha, dizem uns 
e outros. É verdade. Até em 
seus recuos, ela não ape-
nas propõe a mudança: ela 
muda, aqui e agora, através 
de uma dialética que nin-
guém definiu. Seu método 
é a vigência provisória 
da moda. Através do efê-
mero, ela finca suas raízes. 
Seu estilo é o improviso 
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incoerente do músico de 
free-jazz. Não: ela não deseja 
destruir tudo para começar 
de novo. Prefere assumir 
sua tarefa montada sobre 
os ombros da tradição, sem 
compromisso, colhendo 
dessa tradição suas forças 
desprezadas: o êxtase, o 
sonho, o ritmo, a cor, o riso, 
a paz e todos os presentes 
que o nosso Deus criador 
oferece aos sentidos huma-
nos para a sua fugaz frui-
ção nessa Terra. (MACIEL, 
1981, p.70, 71)

 O dialogismo entre os 
escritos de Maciel e o pensamento 
marcuseano atinge aqui o seu paro-
xismo. A representação da nova 
sensibilidade anunciada pelo jor-
nalista - apoiada no improviso jaz-
zístico, no sonho e na fruição – não 
é estranha às imagens órfico-narci-
sistas validadas pelo intelectual da 
“Grande Recusa”.

 Em oposição a Prometeu 
e Hermes, heróis que o ocidente 
glorifica como símbolos de um 
necessário esforço laborioso e de 
uma intransponível produtividade 

apartada do prazer; Marcuse habi-
lita Orfeu e Narciso, os arquétipos 
do lirismo e da beleza como um 
fim em si mesmos, à condição de 
paradigmas de um novo princípio 
de realidade:

Orfeu  e  Narc iso 
(como Dioniso, com quem 
são aparentados: o antago-
nista do deus que sanciona a 
lógica de dominação, o reino 
da razão) simbolizam uma 
realidade muito diferente. 
Não se converteram em 
heróis culturais do mundo 
ocidental, a imagem deles é 
a da alegria e da plena frui-
ção; a voz que não comanda, 
mas canta; o gesto que ofe-
rece e recebe; o ato que é paz 
e termina com as labutas de 
conquista; a libertação do 
tempo que une o homem 
com deus, o homem com a 
natureza. (MARCUSE, 1975, 
p.148).

 Fruição, canção, alegria e 
contemplação: um novo princípio 
de realidade e uma nova sensibili-
dade resultam, assim, galvanizados 
por um Eros órfico. Este, por sua 

vez, tem como linguagem a imagi-
nação e a dimensão estética, ambas 
condenadas pelo tribunal da razão 
teórica e prática à ineficiência na 
realidade repressiva, sentenciadas a 
passarem o resto de seus dias como 
“adorno e elevação culturais ou 
como passatempo particular, mas 
viver com esses valores é o privilé-
gio dos gênios ou a marca distintiva 
dos boêmios decadentes” (Idem, 
Ibidem, p.156).

 Em termos simbólicos e 
materiais, os aspectos constitutivos 
de uma realidade com implicações 
não repressivas englobariam: I. A 
fruição ao invés da luta pela exis-
tência; II. O livre jogo das forças e 
das capacidades humanas ao invés 
do trabalho alienado; III. A recep-
tividade determinando a produti-
vidade; IV. Liberdade ao invés de 
transcendência vazia; V. A exis-
tência vivenciada como um ser-aí 
ao invés de um devir fugidio; VI. 
Tempo cíclico do eterno retorno e 
da eternidade do prazer ao invés 
da eterna linearidade ou da infi-
nita curva ascendente (Idem, 2001, 
p.118).

04. Considerações finais.
A certa altura, a liberdade 

pretendida por Marcuse passou 
pela ressignificação das liberdades 
tradicionais (econômica, política e 
intelectual) que o liberalismo sibi-
lia desde o século XVIII, retomadas 
nos seguintes termos: I. A liberdade 
econômica em não ser constrangido 
pela luta cotidiana por sobreviver; 
II. A liberdade política de emanci-
par o indivíduo dos quadros ins-
titucionais em que se sustentam 
regimes sobre os quais não exerce 
nenhum controle e; III. A liberdade 
intelectual que consiste na restaura-
ção do pensamento individual pela 
desmobilização da opinião pública 
doutrinária das massas (Idem, 1973, 
p.25).  

 Bem verdade que essas 
implicações tenham conotações 
libertárias mais dilatadas do que 
aquelas sofregamente almejadas por 
vários dos contemporâneos de Luiz 
Carlos Maciel. Em suas memórias, 
o jornalista sintetiza três direções 
tomadas isoladas ou complementar-
mente por sua geração: I. A solução 
drop out, o “cair fora” do sistema 
por vias psicodélicas de imersão 
em alucinógenos ou pelo refúgio 
em comunidades alternativas; II. O 
caminho da politização militante, 

lenta e incerta para os desejosos 
de paradise now; III. O misticismo 
profético proposto por leituras oci-
dentalizadas de religiões orientais 
(MACIEL,1987, p.93-98).

 Ora, se os representantes 
da Contracultura das décadas de 
sessenta e setenta fizeram leituras 
parciais, reducionistas e mesmo 
contraditórias do legado marcuse-
ano, também o fizeram frações dos 
círculos acadêmicos, da representa-
ção revolucionária de esquerda e do 
reacionarismo da direita.

 Os escritos de Luiz Carlos 
Maciel em O Pasquim, enquanto 
crônicas de uma época, têm o evi-
dente mérito de darem testemunho 
de anseios e angústias geracionais. 
Servem também de imprescindível 
fonte a quem busque compreender 
a recepção dos textos de Herbert 
Marcuse no momento mesmo em 
que desembarcavam nas casas edi-
toriais brasileiras.

Tudo isso é datado, não resta 
dúvida.

O que, entretanto, subsiste 
como atualidade é a busca ainda 
aberta: pela recusa às repressões 
toleráveis, compensadoras e con-
fortáveis; pela superação de um 

princípio de realidade extorsivo, 
que se vale da escassez de recursos 
e das necessidades vitais - alimen-
tar-se, vestir-se e abrigar-se -, além 
de falsas necessidades - distrair-se, 
comportar-se e consumir – como 
instrumentos repressivos; e pela 
denúncia do caráter irracional da 
racionalidade que a tudo domina, 
reprime e destrói a pretexto de 
libertar e edificar (MARCUSE, Op. 
Cit., p.25-28).
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Em agosto de 2017, 
Lula deu início a 
uma espécie de 
Operação Lava 
Jato 2: seu obje-

tivo é mudar a história recente do 
país, tentando caracterizar o movi-
mento contestatário de 2013-2014 
como parte de uma conspiração 
à la “revolução colorida”, “guerra 
híbrida” etc., que teria resultado 
nas aglomerações golpistas de 2015-
2016. Não chega a dizer claramente 
assim, mas é o que insinua e efetiva-
mente produz na cabeça de algumas 
pessoas (parte das quais, por isso 
mesmo, chega a sentir culpa por 
ter participado das manifs de 2013).

No discurso lulista oficial e 
de seus seguidores, 2015-2016 é 
uma continuidade de 2013-2014. 
No gênio político de Lula nada é 
inintencional. Cada palavra, cada 
jargão, cada gesto tem um sentido. 
Essa “despedida” de 2013 – sim, pois 
na época, em sua disputa burocrá-
tica interna para candidatar-se à 
sucessão de Dilma, ele as conside-
rou “manifestações democráticas” 
– tem um duplo aspecto. Um, quer 
sair-se à esquerda para parte de 
sua base social que participou das 

manifestações de Junho (muitos 
petistas participaram de manifes-
tações, principalmente contra as 
remoções). Outro, mais importante, 
quer reafirmar para os donos do 
país seu compromisso com a ordem 
política e a disciplina social. O dis-
curso no dia da soltura da prisão e 
a entrevista com Reinaldo Azevedo 
na semana passada, em que ele ace-
nou para a Globo, para o Centrão, 
para os bancos e para o diabo a qua-
tro são – isto sim! – continuidade 
direta desse revisionismo de 2013.

Esse esforço revisionista 
pretende, no discurso social mais 
amplo, negar que houve luta de 
classes contra o governo do PT. 
Mas houve, é só que o que houve... 
e não tanto da parte dos ricos (isso 
foi sempre ocasional), mas dos tra-
balhadores pobres.

Pretende negar que houve 
manifestações indígenas contra a 
política anti-indigenista do governo 
Dilma (“Dilma assassina”, gritaram 
irados em abril os índios, que vol-
taram a manifestar-se em junho). É 
preciso dizer com todas as letras, o 
governo antidemocrático de Dilma 
negou-se a receber os índios, ata-
cou seus direitos territoriais com as 

construções de hidrelétricas, para-
lisou demarcações, não reprimiu 
mineração nas terras indígenas etc.

Pretende negar que as cha-
madas “obras da copa” desalojaram 
milhares de moradores, pequenos 
comerciantes, comunidades urba-
nas antigas, ocupações etc. Se todas 
as obras tivessem sido concluídas 
a tempo, cerca de 250 mil pessoas 
seriam desalojadas. Pelo menos 
desde 2011, as comunidades come-
çaram a mobilizar-se; 2013 foi uma 
continuidade também dessa mobi-
lização, que continuou em 2014. 
Segundo dados do governo, até 
julho de 2014 teriam sido despe-
jadas/removidas 11 mil pessoas (o 
que significaria, se for verdade, um 
fracasso econômico imenso para 
as construtoras lulistas), embora 
os movimentos sociais continuem 
avaliando que foram sim cerca de 
250 mil pessoas.

Pretende negar a enorme 
insatisfação da juventude proletária 
(a principal protagonista das ações 
mais combativas de ruas em 2013) 
com a violência policial e o encar-
ceramento em massa entre 2003 
(quando começa um movimento 
ascendente) e 2013 (ver o gráfico 

LULA QUER UMA LAVA JATO HISTÓ-
RICA PARA CHAMAR DE SUA

EMILIANO AQUINO

abaixo copiado de documento do 
Depen).

Não, esse encarceramento não 
é resultado de uma política direta 
dos governos federais do PT, bem 
sabemos. Mas quem disse que para 
os centenas de milhares de jovens 
que foram à ruas se tratava de mani-
festações políticas certinhas, com 
pautinhas bem organizadas por 
representantes a serem negociadas 
com governos? Haviam uma insatis-
fação generalizada com a violência 
dos poderes estatais (guardas civis 
municipais/metropolitanas (a do 
Haddad, heim?!), polícias militares 
e polícias civis, Ministério Público 
e Judiciário cada vez mais puniti-
vistas etc. (não, não começou com 
a LJ do Moro!)). Nas ruas, os jovens 
gritavam, escreviam em cartazes e 
pichavam em paredes: “Aqui a bala 
é de borracha, na minha rua é de 
verdade!”

Um estudo da Universidade 
Federal de São Carlos mostrava, em 
2014, com dados dos anos imedia-
tamente anteriores (2011 e 2012), 
que o “índice de negros mortos em 
decorrência de ações policiais a cada 
100 mil habitantes em São Paulo é 
quase três vezes o registrado para a 

população branca e a taxa de prisões 
em flagrante de negros é duas vezes 
e meia a verificada para os brancos”. 
Se formos fuçar, encontraremos 
dados semelhantes correspondentes 
a cada um dos Estados em que os 
jovens proletários tomaram as ruas 
(Rio de Janeiro, Goiás, Ceará, Minas 
Gerais etc.).

Pretende negar que no 1º 
trimestre de 2013 o desemprego 
havia chegado à taxa de 8,0%, após 
anos de tendência à queda (voltou 
a cair no último semestre de 2013, 
seguindo a cair em 2014, voltando 
a subir em 2015). Não encontrei 
nenhum dado sobre o desemprego 
dos novos graduados (isto é, jovens 
trabalhadores com nível superior de 
ensino), mas ouvi muitas vezes de 
ex-alunos o sentimento de frustra-
ção de estar desempregado, mesmo 
tendo concluído a Universidade.

Os leitos nos hospitais públi-
cos do país decresceram velozmente 
entre 2012 e 2013. Em 2012, havia 
145.099 leitos públicos; em 2013, 
142.333. Uma diminuição, em 
números absolutos de 2.766 leitos; 
proporcionalmente, uma queda de 
2%. A OMS orienta que os países 
garantam 3,2 leitos para cada 1.000 

habitantes. O corte de 2.766 leitos 
significa – nos termos adequados 
da OMS – a eliminação de atendi-
mento a relativamente 8.645.625 
pessoas. Como a proporção real do 
Brasil é outra (menos leitos por mil 
habitantes), o corte desse número 
de leitos significou naquele ano o 
desatendimento de um número 
maior do que 8,7 milhões. Será que 
as pessoas não sentiriam isso?

Segundo dados parciais, há 
indícios de que o rendimento médio 
do trabalhador brasileiro parara de 
crescer. Em março de 2013, embora 
maior ao mesmo período no ano 
anterior, o rendimento médio estava 
0,2% menor do que fevereiro de 
2013. Os dados referentes a 2015 
provam que se constituiu uma 
tendência à queda do rendimento 
salarial real dos trabalhadores bra-
sileiros. Sim, há crise no sistema 
capitalista!

Esse é um quadro incompleto; 
e principalmente porque – se é que 
a há – a psique coletiva não é tão 
objetivista assim, não é um reflexo 
behaviorista das condições sociais 
dadas. Mas certamente esse quadro 
não pode ser desconsiderado na 
avaliação do movimento insurgente 
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em junho de 2013.
As Jornadas foram a conflu-

ências de movimentos muito distin-
tos em suas procedências. Houve as 
manifestações indígenas em abril e 
maio, com enorme visibilidade, 
contra a Hidrelétrica de São Luís 
de Tapajós e Belo Monte. Houve 
as manifestações contra os aumen-
tos das tarifas a começar por Porto 
Alegre, Goiânia, Natal e, finalmente, 
São Paulo. Havia os protestos, desde 
o ano anterior, contra os mal-tratos 
da GCM de São Paulo aos morado-
res de rua (desde antes do governo 
de Haddad) [17], mas que continu-
aram no governo municipal petista 
(cf. aqui, aqui e aqui). Houve a 
desocupação da Aldeia Maracanã 
(prédio do antigo Museu do Índio, 
habitado desde 2006 por indígenas) 
e os protestos seguidos contra essa 
desocupação violenta levada a cabo 
pelo “companheiro” (meu não, do 
Lula!) Sérgio Cabral.

Os protestos contra as remo-
ções são um capítulo à parte. Eles 
começaram em 2010, continuaram 
em 2011 (p. ex., este ou este), 2012, 
2013 (p. ex., este, este etc.) e conti-
nuam em 2014.

Quando, em junho, o Movi-
mento Passe Livre, após mais de 
uma década de ativismo, fez uma 
série de manifestações em São 
Paulo, reprimidas pela PM paulista 
e a GCM paulistana, e um movi-
mento de solidariedade se estabe-
leceu em todo o país (manifs contra 
a repressão no dia 17 de junho), as 
Jornadas de Junho se consolidam 
como movimento nacional de 
protestos. Logo, todas as forças do 
velho mundo se conjuraram contra 
elas, da Cut à Rede Globo, do Lula 
a Bolsonaro.

Por enquanto é só. Ainda 
voltarei a esse assunto. Quem 
tiver curiosidade, dá uma olhadas 
nas imagens das manifestações de 
2013-2014 (os que estava lá, que 
roupas usavam, como se relaciona-
vam com a polícia e o que diziam 
deles os jornais, as TVs e os rádios) 
e as comparem com as imagens das 
aglomerações golpistas de 2015-
2016 (e também notem os que esta-
vas lá, que roupas usavam, como se 
relacionavam com a polícia e o que 
diziam deles os jornais, as TVs e os 
rádios).
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Poucas são as obras 
que conseguem 
manter o leitor 
interessado no 
enredo do início 

ao fim da leitura. Podemos dizer 
com precisão que a obra aqui tra-
balhada é uma delas. Essa qualidade 
costuma ocorrer devido a diversos 
fatores, aqui se dá por um motivo 
muito cristalino: a pessoa curiosa 
em ler Lazarilho de Tormes terá 
contato com um forte mix de emo-
ções, podemos dividi-las em três 
principais.

A primeira que nos depara-
mos logo de cara é a indignação: 
a obra tem como pano de fundo a 
miséria da Espanha do século XVI, 
e podemos dizer que esta é a pedra 
angular da narrativa. Todos os 
outros fatores que serão destacados 
aqui partem deste ponto. A segunda 
emoção que o leitor irá deparar-se 
é a angústia: o protagonista está 
envolvido, constantemente, em situ-
ações das mais tensas. Entretanto, 
podemos dizer que a terceira emo-
ção característica do contato com 
a obra fecha o mix com chave de 
ouro: o humor. E aqui isso é interes-
santíssimo, uma vez que permite a 

absorção do teor crítico da narrativa 
de forma prazerosa e leve. Temos 
em mãos uma obra e tanto.

Lazarilho trata-se de uma 
produção literária da qual não 
sabemos ao certo a autoria. Mario 
González – professor titular de lite-
ratura espanhola da Universidade 
de São Paulo – em seu estudo crítico 
da obra revela-nos alguns possíveis 
nomes: Diego Hurtado de Men-
doza, Sebastían de Horozco, Afonso 
de Valdés e Juan Arce de Otálora2 
. Entretanto, não podemos afirmar 
com precisão quem seria o felizardo 
responsável pela escrita de Lazari-
lho, a grande distância temporal e 
o fato de a produção ter ocorrido 
durante a Santa Inquisição espa-
nhola3, foram fatores que corrobo-
raram para esta dúvida.

A obra tem como enredo a 
história do garoto Lázaro e suas 
trágicas aventuras na tentativa de 
sobreviver apesar da fome e da com-
pleta exclusão social. Situação esta 
que o leva a desenvolver uma arti-
manha, um instrumento capaz de 
auxiliá-lo na diária luta pela sobre-
vivência: a malandragem. Aqui, esta 
é a principal característica de uma 
figura literária que, na produção 

espanhola deste contexto, tem como 
nome “pícaro”. Desta forma, do que 
se trata o pícaro? Talvez caiba aqui 
um exemplo anacrônico meramente 
com o intuito elucidativo: o pícaro 
tem um comportamento parecido 
com a personagem cinematográfica 
do Chaplin, é o anti-herói malan-
dro que para fugir de uma confusão 
entra em outra, que funde de forma 
heterogênea “o tipo do viajante 
encarnado por Ulisses com o tipo 
do malandro gozador e galhofeiro e 
ainda com o tipo social do miserá-
vel”⁴. O pícaro é uma figura literária 
que não concorda com as normas 
de convivência social, uma vez que 
foi excluída da sociedade, colocada 
em situação marginal justamente 
devido a estas normas de convi-
vência. Como posiciona Bronisław 
Geremek, historiador polonês:

“Independentemente 
das ligações com a ordem 
social e com o sistema de 
valores que nela vigora, o 
pícaro é um ser marginal. 
Toda a sua existência é defi-
nida com as categorias da 
exclusão. A origem social 
não só o coloca nos níveis 

LAZARILHO DE TORMES: MISÉRIA, 
DESOBEDIÊNCIA E MANHA

RAFAEL BRONHARON CLEMENTE1 

mais baixos da hierarquia 
como, com seu fardo de infâ-
mia e indignidade, de impu-
reza do sangue e iniquidade 
dos costumes, expulsa-o da 
vida honesta” (GEREMEK, 
B., 1995, p.214).

A figura literária do pícaro, 
dentro da perspectiva do histo-
riador polonês, é uma ferramenta 
artística para a compreensão da rea-
lidade material da Espanha na qual 
Lázaro está inserido, uma Espanha 
mergulhada na criminalidade, onde 
o fenômeno do roubo é tão usual 
que não desperta atenção (GERE-
MEK, 1995, p.228). Geremek des-
taca que este fator só piora ao longo 
do século XVI⁵, fundamentalmente 
devido ao exponencial crescimento 
da população espanhola, que no 
caso, cresce de sete a oito milhões 
na segunda metade deste século. O 
motivo foi uma forte onda migrató-
ria vinda da França deste período, 
tendo as grandes cidades como os 
polos de maior modificação: Sevilha 
e Madri. Uma cidade que cresce em 
quantidade expressiva em um curto 
período costuma ser uma terra fértil 
para a criminalidade se desenvolver, 

uma vez que as condições materiais 
da população vinda do exterior não 
colaboram para uma passagem 
minimamente agradável.

A partir deste apontamento 
é possível compreender algo muito 
caro e relevante para o debate: o 
estudo de determinada produção 
literária deve ser acompanhado 
do entendimento desta enquanto 
reflexo da realidade objetiva, reali-
dade que não deve ser lida enquanto 
algo paralisado e inerte. Trata-se de 
relações humanas dinâmicas que 
articulam entre si de forma com-
plexa e contraditória⁶, forma pela 
qual o filósofo húngaro György 
Lukács entende a estética artística:

“(...) somente assim 
a obra pode, em seu con-
junto, incorporar e oferecer 
à experiência precisamente 
a particularidade de um 
“mundo” representado. A 
forma autônoma da obra, 
portanto, é um reflexo de 
nexos e de formas fenomê-
nicas essenciais da própria 
realidade. Precisamente 
por isto, e apenas por isto, 
a obra pode se apresentar a 

nós como forma autônoma: 
porque, deste ponto de vista, 
ela reflete fielmente a estru-
tura da realidade objetiva”. 
(LUKÁCS, G., 1978, p.177.)

 
Aqui é importante entender 

que esta literatura não tem a inten-
ção de, como afirma Geremek, 
“substituir os arquivos judiciais”, ou 
seja, de descrever de forma minu-
ciosa as especificidades da realidade 
material tal como uma pesquisa 
científica. O romance picaresco é a 
representação de um retrato cole-
tivo. Afinal, o que isso significa? 
Trata-se de expor a forma pela 
qual uma determinada sociedade, 
em um determinado recorte físico 
e temporal, compreendia um grupo 
específico: a parte da população que 
estava em situação de miséria abso-
luta. Uma vez que este retrato cole-
tivo estava presente na “consciência 
social e na imaginação coletiva da 
época”, podemos usá-lo como ins-
trumento para compreender esta 
realidade. A arte é um poderoso 
instrumento para a compreensão 
da realidade de um povo específico.

 É possível compreender que 
a miséria da realidade exposta em 
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Lazarilho é estrutural, mantendo-se 
por meio de um ciclo: os filhos her-
dam a miséria dos pais. A geração 
seguinte é afetada pela miséria da 
geração anterior, e isto é presente 
na obra aqui resenhada: o pai de 
Lázaro morre em uma expedição 
contra os mouros pelo fato de estar 
encarregado de cuidar das mulas 
de um cavaleiro; sua mãe, para 
que conseguisse sobreviver viúva, 
acaba se prostituindo; seu padrasto 
roubava para conseguir sobreviver, 
sendo açoitado por este motivo. 
Lázaro herda estas cicatrizes. É 
vítima de processos que o margi-
nalizaram, privaram-no de uma 
vida digna desfrutada pela minoria 
da Espanha do século XVI. O que 
há como solução para a sobrevi-
vência aqui dificultada, é a malan-
dragem, ou, como era classificada 
pelas classes superiores da época, 
“vagabundagem”.

“Desse modo, a vaga-
bundagem não é uma forma 
de sair de uma estrutura 
social estável e uma espé-
cie de dessocialização, mas 
uma forma de entrar numa 
vida antissocial, num tipo 

diferente de estruturas, de 
organizações, de costumes. 
Usando uma formula um 
pouco paradoxal, trata-se de 
um modelo de socialização 
antissocial” (GEREMEK, 
1995, p.242).

Aqui demostra-se a comple-
xidade da figura literária do pícaro, 
ponto que guia suas atitudes no 
romance: por mais que Lázaro 
não concorde com as normas da 
sociedade na qual está inserido, 
por mais que tenha consciência do 
quão a vida foi pesada com ele, o 
pícaro procura meios marginais de 
entrar nesta sociedade. Formas não 
tradicionais de crescimento social. 
Artifícios que tem como princípio 
um recurso fundamental para a 
compreensão desta figura literária: 
a aparência. Há um trecho da obra 
que revela este ponto:

“E também para que 
considerem os que herda-
ram uma nobre situação 
quão pouco se lhes deve, 
já que Fortuna foi com eles 
parcial, e quanto mais fize-
ram aqueles que, sendo-lhes 

ela contrária, remando com 
força e manha contra a maré, 
chegaram a bom porto” 
(Lazarilho de Tormes, 2012, 
p.25).

O recurso de ascensão social 
não tradicional é presente no desta-
que acima em “remando com força 
e manha”. Este é “x” da questão! 
Desde o início da narrativa, quando 
o cego lhe empurra para que bata a 
cabeça na estátua⁷, Lázaro desperta 
da inocência e adentra no mundo 
da manha, da trapaça, do engano, 
e – consequentemente – das aparên-
cias. Entretanto, de qual aparência 
tratamos aqui? Daquilo que a socie-
dade entende enquanto “homem de 
bem”, pessoa benquista socialmente 
que serve de modelo para as outras 
pessoas ao seu redor.

Este é o grande aprendizado 
que Lázaro adquire com o escu-
deiro, uma das personagens de 
Lazarilho. O escudeiro é uma per-
sonagem muito pobre, vive em um 
lugar péssimo, passa dias sem se ali-
mentar. Contudo, preza muito pelas 
suas vestimentas, pela forma em 
que se porta perante a sociedade e, 
fundamentalmente, preza pelo seu 

posicionamento na hierarquia dos 
costumes tradicionais. Como posi-
ciona Mario González nas notas de 
rodapé da obra, o autor anônimo 
tem a intenção de satirizar, na per-
sonagem do escudeiro, a figura da 
classe dos fidalgos, classe esta que:

“sem ter agora a opor-
tunidade de atuar, como seus 
antecessores, na luta con-
tra os mouros, encontra-se 
sem meios para sobreviver, 
pois o fato de pertencerem 
à nobreza os faz se senti-
rem impedidos de traba-
lhar. Veem-se forçados, no 
entanto, a preservar as apa-
rências de uma riqueza que 
não possuem” (Lazarilho 
de Tormes, 2012, nota de 
rodapé, p.113).

Em um momento da narrativa 
o escudeiro posiciona a forma pela 
qual gostaria de ser saudado quando 
alguém o vê andando pela rua. Aqui 
temos contato com posicionamen-
tos tão mesquinhos e egocêntricos 
por parte do escudeiro que se torna 
certa a antipatia do leitor pela per-
sonagem. Este afirma por exemplo 

que “(...) não permitiria e nem 
permitirei a nenhum homem do 
mundo, do rei para baixo, que me 
diga ‘Deus mantenha Vossa Mercê’” 
(Lazarilho de Tormes, 2012, p.137), 
pois acredita ser uma saudação que 
não traduz sua relevância na hie-
rarquia social. Para se ter noção, o 
apreço do escudeiro pela aparência 
é grande ao ponto de, assim que é 
exposto na narrativa que este deve 
dinheiro para algumas pessoas, a 
primeira coisa que a personagem 
faz é fugir. É melhor ir embora do 
que lidar com a vergonha e humi-
lhação da miséria sofrida por ele.

Veja, aqui existe um ponto 
interessantíssimo. Há um princí-
pio enraizado naquilo que citamos 
anteriormente como “homem de 
bem”, um princípio que funciona 
como base para a construção psico-
lógica da personagem do escudeiro: 
a honra. Para nós, leitores do século 
XXI, a honra pode parecer um prin-
cípio muito distante e abstrato (até 
mesmo bizarro, diga-se de passa-
gem), entretanto, é um fator que 
deve ser levado em consideração 
para que possamos compreender 
os valores defendidos por aqueles 
que buscam ser reconhecidos como 

heróis, pessoas dignas de admiração. 
Estes são os chamados “homens de 
bem”, pessoas guiadas pelo orgulho 
do reconhecimento coletivo, pela 
coragem heroica e sobretudo pela 
honra. Estes adjetivos nos lembram 
um estilo literário muito difundido 
na Espanha da primeira metade do 
século XVI: as chamadas novelas de 
cavalaria, narrativas ficcionais que 
trabalhavam com aspectos fantás-
ticos, tendo como guia do enredo a 
admirável moralidade do protago-
nista: o forte e destemido cavaleiro.

“O herói dessas narra-
tivas se caracteriza por levar 
aos extremos mais inveros-
símeis uma serie de quali-
dades vistas como positivas 
por seus leitores contempo-
râneos. O exercício das vir-
tudes do cavaleiro andante 
se dá no sentido de pro-
jetar benefícios para além 
de si próprio, arriscando 
simultaneamente tudo 
aquilo que ele é e possui, 
particularmente a própria 
vida” (GONZÁLEZ, M., in. 
Lazarilho de Tormes, 2012, 
p.199).
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É necessário ter contato 
com o estilo de protagonismo das 
novelas de cavalaria, uma vez que 
é a partir disto que se constrói a 
figura do Lázaro na obra. No caso, 
constrói-se o contrário: Lázaro, o 
pícaro, é o oposto do cavaleiro. As 
suas ações são guiadas pelo princí-
pio “anti-heroico” da personagem, 
princípio este que é construído a 
partir das suas andanças, a partir 
da vivência que adquire com seus 
respectivos amos.

Lázaro aprende que para 
sobreviver será preciso lutar acima 
dos princípios morais. Desde o 
início da narrativa temos contato 
com “técnicas” praticadas pelos 
seus amos para tirar dinheiro das 
pessoas. O cego, por exemplo, é des-
crito como:

“(...) uma águia em 
seu ofício: sabia de cor cento 
e tantas orações; rezava em 
um tom baixo, tão tranquilo 
e sonoro, que ressoava por 
toda a igreja onde estivesse. 
Assumia uma expressão 
humilde e devota quando 
rezava, sem fazer gestos nem 
movimentos com a boca e 

os olhos, como outros cos-
tumavam fazer” (Lazarilho 
de Tormes, 2012, p.39).

Quando Lázaro se assenta 
com o buleiro, vemos que este tam-
bém trabalha com técnicas parti-
culares para conseguir vender suas 
bulas. Vemos que esta personagem:

“Ao chegar aos luga-
res onde havia de ser pro-
clamada a bula, primeiro 
presenteava os clérigos ou 
padres com qualquer coisa, 
sempre de pouco valor (...) 
dessa maneira, procurava 
ganhar-lhes simpatia, para 
que favorecessem o seu 
negócio e chamassem os 
paroquianos para receber 
a bula. (...) Quando o povo 
não aceitava as bulas por 
bem, fazia com que as acei-
tasse por mal. Para tanto, 
algumas vezes até moles-
tava as pessoas, ou empre-
gava estratégias ardilosas” 
(Lazarilho de Tormes, 2012, 
p.150-151).

Esse tipo de comportamento, 

criticado pelo protagonista no início 
da obra, pouco a pouco é enraizado 
nele. Ao ponto de, no final da nar-
rativa, tornar-se tudo aquilo que 
criticou. Lázaro nasce em um ciclo 
familiar perturbado pela miséria 
a que lhes foi imposta, amadurece 
ao passo que recebe “mentorias” de 
figuras que o colocam em situações 
propícias para o desenvolvimento 
de sua manha, desembocando em 
um fim anti-heroico, oposto ao 
fantástico das novelas de cavalaria, 
oposto à uma narrativa com um 
final feliz: Lázaro sofre tudo isso 
para no fim “ascender” à profissão 
de pregoeiro. Perguntamos: valeu a 
pena?

 No fundo deste enredo há 
uma crítica que não pode ser dei-
xada de lado. González posiciona 
muito bem que a “história de supe-
ração” narrada por Lázaro no fundo 
não diz respeito ao um fim digno 
da meritocracia. Não diz respeito a 
uma narrativa heroica com um final 
feliz, mas sim ao “preço a ser pago 
por essa ascensão”. E é justamente 
este preço que define Lazarilho de 
Tormes como uma obra trágica: o 
custo da “ascensão” foi a perda da 
consciência crítica. Nosso anti-herói 

aliena-se. “E o grande aprendizado 
de Lázaro, inicialmente destinado 
a simplesmente sobreviver, evolui 
para a preservação da aparência” 
(GONZÁLEZ, M., in. Lazarilho de 
Tormes, 2012, p. 216).

 É interessante pensar como 
o desfecho da obra dialoga com a 
realidade do século XXI. Por mais 
que Lazarilho seja uma obra espa-
nhola datada de 1554, os desdobra-
mentos do capitalismo ao longo do 
último século, desembocaram em 
perspectivas alienantes dignas de 
comparação com a personagem de 
Lázaro. Quantas crianças indigna-
das com as contradições da socie-
dade crescem e tornam-se Lázaros? 
O número cresce cada vez mais. O 
discurso meritocrático presente na 
política neoliberal fertiliza a alie-
nação da classe trabalhadora, apre-
sentando-a uma teoria que promete 
– a partir do esforço daquele que 
sonha livrar-se da pobreza – uma 
ascensão desprendida da realidade 
material. Enquanto Lázaro – no 
século XVI – torna-se pregoeiro, 
José – em nosso século – torna-se 
microempreendedor.

Devemos lembrar  que 
forjamos o passado a partir de 

interpretações dos acontecimentos 
presentes. Passado e presente são 
construídos em conjunto. Como 
posiciona o grande Erich Auer-
bach em sua obra prima Mimesis: 
a representação da realidade na 
literatura ocidental, independente 
da era na qual estamos inseridos, 
costumamos observar a vida dos 
seres humanos a partir de modos 
semelhantes:

“(...) uma modifica-
ção no modo de observar 
a história, necessariamente 
se transfere, sem demora, à 
observação dos assuntos do 
presente (...) quando final-
mente se impõe a convic-
ção de que o importante do 
acontecimento não é apre-
ensível mediante conheci-
mentos abstratos e gerais 
(...) então é de se esperar 
que tais noções sejam tam-
bém aplicadas à atualidade, 
de tal forma que também 
ela apareça como incompa-
ravelmente peculiar, movi-
mentada por forças internas 
e em constante desenvolvi-
mento” (AUERBACH, E., 

2021, p.473).

 Tudo isso se dá a partir das 
nossas próprias vivências, vivências 
que estão embebidas da política do 
tempo presente. Por este motivo, 
como destaca Leandro Konder ao 
comentar sobre a perspectiva esté-
tica de Lukács, toda boa arte, ao 
passo que defende a integridade 
humana, abandona a neutralidade⁸.

 Agora, voltando ao nosso 
tema base, é certo que Lazarilho é 
uma obra profundamente impac-
tante na história da literatura mun-
dial, tanto em temática quanto em 
estrutura, a obra expõe em críticas a 
realidade social, fundamentalmente, 
a partir de uma nova forma narra-
tiva⁹. A narração não é onisciente 
para com os outros personagens da 
trama, mas sim dita em primeira 
pessoa. Sendo que, este narrador 
está em constante contradição pelo 
fato de não querer

“(...) enxergar a si 
mesmo como personagem; 
isto após uma longa tra-
jetória que lhe permitira 
denunciar a sociedade de 
aparências que o rejeitara 
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até ele conseguir integrar-
-se nela pelo que parece ser. 
Esse humor é a forma de 
expor a cisão do indivíduo, 
um ‘eu’ narrador que não 
existe senão como aparên-
cia” (GONZÁLEZ, M., in. 
Lazarilho de Tormes, 2012, 
p.185).

E mais, em apenas algumas 
linhas, Lazarilho consegue trazer 
uma contribuição profundamente 
inovadora para a história da lite-
ratura mundial. Logo no início 
da obra, em seu Prólogo, o autor 
escreve:

“Eu tenho por bem 
que coisas tão assinaladas, 
e porventura nunca ouvi-
das nem vistas, cheguem ao 
conhecimento de muitos e 
não se enterrem na sepul-
tura do esquecimento, pois 
pode ser que alguém que as 
leia nelas encontre algo que 
lhe agrade, e àqueles que 
não se aprofundarem muito, 
que os deleite” (Lazarilho de 
Tormes, 2012, p.19).

Querido leitor, parafrase-
ando González, grande intelectual 
que cristalizou os principais funda-
mentos deste pequeno ensaio que 
escrevo, temos em mãos uma das 
raízes do romance. O trecho aqui 
destacado revela um ponto fun-
damental: “o autor deixa aberta a 
possibilidade de se ler o texto con-
cordando com ele”, entretanto, não 
exclui a possibilidade de “(...) numa 
leitura menos penetrante”, atingir 
“apenas o deleite” (GONZÁLEZ, 
M., in. Lazarilho de Tormes, 2012, 
p.198). Sendo objetivo: agora a 
interpretação cabe ao leitor. Cons-
trói-se neste contexto a estrutura da 
geração seguinte de leitores, os lei-
tores da modernidade, que buscam, 
como posiciona González, decodi-
ficar os textos. Não sei ao certo se 
Machado de Assis leu Lazarilho, 
mas imagino que, se o tivesse feito, 
faria com um sorriso no rosto.

“Dessa maneira, já não 
estaremos perante a reitera-
ção de um estereótipo nar-
rativo que não pode sofrer 
maiores variações, como era 
o caso do herói dos livros de 
cavalaria. O texto não mais 

será a expressão do que 
acontece a alguém, mas do 
homem existindo no que 
acontece” (GONZÁLEZ, 
M., in. Lazarilho de Tormes, 
2012, p.197).

Estas são as contribuições 
que Lazarilho deixou para a his-
tória da literatura mundial. Uma 
obra pequena em número de pági-
nas, mas gigantesca em importância 
para a história da arte.

Gostaria de comentar bre-
vemente sobre o cuidado que a 
Editora 34 teve na confecção desta 
obra. A confecção feita pela editora 
conta com a tradução direta do 
espanhol executada de forma minu-
ciosa e delicada. Heloísa Costa Mil-
ton, Antonio R. Esteves e a revisora 
Valeria De Marco tiveram o cuidado 
de transcrever diretamente a edição 
de Medina del Campo, a mais antiga 
edição encontrada, datada de 1554. 
Entretanto, os tradutores preocupa-
ram-se com o leitor do século XXI, 
modernizando a ortografia e a pon-
tuação. Sabemos que modernizar 
um texto de muitos anos atrás é um 
trabalho cauteloso pelo fato de, em 
geral, atrapalhar o sentido original 

da obra. Contudo, a tradução foi 
feliz em respeitar a integridade do 
sentido original da escrita, sendo 
que, para que não reste dúvidas, o 
leitor sempre poderá conferir a efi-
cácia da tradução no espanhol ori-
ginal, uma vez que a edição da obra 
pela Editora 34 é bilíngue.

Por fim, aqui cabe uma obser-
vação. Existe um comportamento 
humano que beneficiou muito a 
memória de certas culturas, opi-
niões políticas ou até mesmo pro-
duções literárias. Falamos aqui da 
desobediência. Para muitos a deso-
bediência pode ser uma falha moral, 
desgostosa e digna de repressão. 
Mas quando pensamos na memó-
ria das religiões, artes e palavras 
africanas mescladas em nossa lín-
gua aqui no Brasil, por exemplo, é 
um ponto de reflexão interessante 
pensar que muitos destes fatores só 
sobreviveram à atualidade graças a 
uma desobediência que resistiu às 
imposições da ordem vigente. Faço 
aqui este paralelo por uma razão: 
para que pudéssemos ter acesso à 
excelente tradução de Lazarilho pela 
Editora 34, foi fundamental que 
uma pessoa desobedecesse.

Como é dito na apresentação 

da edição aqui comentada, por volta 
do ano de 1992, uma antiga casa 
localizada em Barcarrota – região 
espanhola da Extremadura – pas-
sou por uma reforma no sótão. O 
que não era esperado é que, atrás 
de uma parede deste sótão, no caso, 
uma parede falsa, fosse encontrada 
uma pequena biblioteca. Onze livros 
estavam presentes nesta biblioteca, 
todos eles do século XVI, sendo 
um destes a edição de Medina del 
Campo de Lazarillo de Tormes.

Como comentei antes, a 
Espanha deste período passava 
pela Inquisição, e aqui vai um 
ponto interessante: todos os livros 
encontrados na pequena biblio-
teca recém-descoberta eram livros 
proibidíssimos pela Inquisição. Ou 
seja, algum desobediente arriscou a 
vida guardando estas obras em casa. 
Hoje em dia tudo indica que este 
desobediente tenha sido Francisco 
de Peñaranda, médico criptoju-
deu, que além do gosto pela leitura 
proibida, praticava sua religião em 
segredo. Da mesma forma que a 
Editora 34 escreveu após a nota dos 
tradutores, agradeço à Francisco de 
Peñaranda, “a quem um dia arriscou 
a vida para preservar este livro”, pois 

acredito que existam leituras mere-
cedoras do risco vivido pelo médico 
criptojudeu. Este médico contribuiu 
para que a humanidade pudesse 
desfrutar do deleite que Lazarilho 
nos proporciona.
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He r a n ç a , 
Esperança e 
Comunismo: 
Luiz Carlos 
Prestes e o 

movimento comunista brasileiro 
- documentos (1980-1995) é uma 
coletânea de documentos de cará-
ter político-partidário e demais 
textos de semelhante tonalidade, 
cujo ponto de partida é a rup-
tura de Luiz Carlos Prestes (1898-
1990) com o Partido Comunista 
Brasileiro (PCB), em 1980. Em 
seus dez últimos anos de vida, 
Prestes dedicar-se-ia a esclarecer 
suas posições, delineadas em exí-
lio desde meados dos anos 1970, 
em intenso conflito com o res-
tante do Comitê Central do PCB. 
 
Deste acúmulo, esforço e embate, 
nasceram posições teóricas e orga-
nizacionais, como a emblemática 
“Carta aos Comunistas”, de 1980 
e o texto de Anita Prestes “A que 
herança devem os comunistas 
renunciar”, do mesmo ano. A par-
tir de sua ruptura, estabeleceu-
-se intenso movimento entre seus 
correligionários: diversos mili-
tantes e núcleos de base, além de 

personalidades de destaque dentre 
o movimento comunista, como 
Gregório Bezerra e Maria Aragão 
lançaram-se a tarefa de disputar o 
PCB, retomá-lo e, posteriormente, 
lançar as bases para uma nova orga-
nização comunista revolucionária, 
produzindo jornais e escritos de 
disputa político-partidária, como 
“Ecos a Carta de Prestes” e “Voz 
Operária” (resgatando o antigo 
nome do periódico do Partido 
Comunista) e o “Jornal Avançando”. 
 
Os documentos aqui trazidos e 
publicados referem-se a este movi-
mento, em intenso momento da 
política brasileira, onde a tentativa 
daqueles militantes de renovar o 
movimento comunista brasileiro, 
esbarra em novos e velhos dile-
mas - estes que falam muito sobre 
a formação da Nova República (e os 
vícios criados pela esquerda brasi-
leira)e  o contexto de contrarrevo-
lução mundial e enfraquecimento 
da experiência socialista no mundo

GUSTAVO KOSZENIEWSKI 
ROLIM
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Não é fácil perceber 
as coisas pelo meio, e não de 
cima para baixo, da esquerda 
para direita ou inversamente: 
tentem e verão que tudo muda.

Gilles Deleuze e Fêlix 
Guatarri

A unidade  da 
escrita clás-
sica, que bus-
cou a homo-
g e n e i d a d e 

durante séculos, sofre um desvio 
de percurso com a pluralidade das 
escritas modernas. Esse processo se 
expande com a produção discursiva 
na sociedade contemporânea, que 
passa por uma ruptura conceitual, 
em que envolve o questionamento 
filosófico sobre a tradição da cultura 
da escrita, frente às experiências de 
narrativas digitais criada para gerar 
informação nos suportes tecnoló-
gicos de comunicação — desde a 
Internet até o uso de celular como 
veículo de comunicação móvel.

Entre os debates filosóficos 
gregos sobre as distinções da orali-
dade e escrita, como meios de esten-
der a memória, prolongar a refle-
xão e sistematizar o pensamento2, 

temos um predomínio cultural em 
torno da escrita como documenta-
ção histórica da realidade. Além da 
tradição judaico-cristã que a valori-
zou como perpetuação das palavras 
divinas até o fim da idade média. 

Em defesa da oralidade, 
Platão buscou na forma dialógica 
apresentar os debates filosóficos, 
pois seria mais coerente com seus 
princípios metodológicos — através 
da maiêutica, propiciar a alma criar 
conhecimento e consciência. Nesse 
aspecto, o diálogo exige a participa-
ção do outro (com sua alma) na dis-
cussão3.  O discurso oral exige uma 
mediação de interlocutores, que terá 
que expor suas idéias diretamente 
no debate. Para Platão, a escrita 
não trazia a alma de seu interlocu-
tor, pois seria a mediação de idéias, 
que rompia um principio de cons-
truir conhecimento através da ação 
dialógica do debate entre almas. Ao 
mesmo tempo, denunciava a escrita 
por ser “muda e falante demais”. ⁴ 

Para Aristóteles, a preocu-
pação era garantir uma autonomia 
do pensar para o “adestramento 
do intelecto, as disputas casuais e 
as ciências filosóficas”.  Entretanto, 
isso só seria possível através de 

um tratado lógico, que propicia-
ria para o cidadão “encontrar um 
método de investigação graças ao 
qual possamos raciocinar, partindo 
de opiniões geralmente aceitas, 
sobre qualquer problema que nos 
seja proposto, e sejamos também 
capazes, quando replicamos a um 
argumento, de evitar dizer alguma 
coisa que nos cause embaraços.”(A-
RISTÓTELES, 1973, p. 11) 

 Tanto as idéias de Platão 
como de Aristóteles se perpetuaram 
na contemporaneidade. A cultura 
da oralidade permite pensar uma 
sociabilidade em que as mediações 
sejam capazes expor o jogo do sim-
bólico, do poético, da presenciali-
dade, do dialógico, de obras abertas, 
com autorias colaborativas, como 
contraponto à tradição da escrita, 
que traçou um perfil em torno da 
lógica, da ciência, do controle, do 
autor e de obras fechadas. 

 Para Roland Barthes, em O 
grau zero da escrita,  a escrita tem 
um caráter restritivo frente à lingua-
gem oral, pois esse estranhamento 
frente a linguagem falada torna a 
escrita limitada como instrumento 
de comunicação, ao não possuir 
um caráter aberto que revelasse a 

GÊNESES NARRATIVAS DO HIPERTEXTO

URBANO NOBRE NOJOSA1 

intenção da linguagem⁵. A escrita se 
expõe como simbólica, hermética, 
mediada, e “voltada ostensivamente 
para o lado de uma vertente secreta 
da linguagem”. Outra característica 
dessa relação entre a escrita e a fala 
é que, segundo Barthes, 

Em toda escrita, por-
tanto se encontrará a ambi-
güidade de um objeto que é 
ao mesmo tempo linguagem 
e coerção: existe, no fundo 
da escrita, uma “circuns-
tância” estranha à lingua-
gem, há como que o olhar 
de uma intenção que já não 
é mais aquela da linguagem. 
Esse olhar pode muito bem 
ser uma paixão da lingua-
gem, como na escrita lite-
rária; pode ser também a 
ameaça de uma penalidade, 
como nas escritas políticas: 
a escrita fica então encar-
regada de unir em um só 
traço a realidade dos atos 
e a idealidade dos fins. Eis 
por que o poder ou a som-
bra do poder sempre acaba 
por instituir uma escrita 
axiológica, em que o trajeto 

que separa comumente o 
fato do valor fica suprimido 
no espaço mesmo da pala-
vra, dada ao mesmo tempo 
como descrição e como 
julgamento. A palavra se 
torna um álibi (que dizer, 
um alhures e uma justifi-
cação). Isso, que é verdade 
para as escritas literárias, 
onde a unidade dos signos 
está incessantemente fasci-
nada por zonas de infra ou 
de ultralinguagem, é ainda 
mais verdade para as escritas 
políticas, onde o álibi da lin-
guagem é ao mesmo tempo 
intimidação e glorificação: 
efetivamente, é o poder ou 
o combate que produzem os 
tipos mais puros de escrita, 
(BARTHES, 2004, p. 18

O caráter ambíguo da escrita 
está nesse envolvimento de ser lin-
guagem e ao mesmo tempo coer-
ção, que em particular na escrita 
política surge uma situação esta-
nha à linguagem, num aspecto de 
dimensioná-la com uma carência de 
comunicação, pois a escrita política 

torna clara o discurso do poder, 
com intimidação e ostentação de 
glória da vitória. Esse fato demons-
tra para que “há como que o olhar 
de uma intenção que já não é mais 
aquela da linguagem.” A escrita é 
uma linguagem endurecida, que 
precisa ter o domínio de linguagem 
pela unicidade e defesa de seus sig-
nos6.  Esse aspecto articula o perfil 
político da escrita como um agen-
ciamento,  que se mantém a partir 
do seu uso, o privilégio da escrita 
já expõe uma forma de organiza-
ção social, que transparece o valor 
cultural de instrumento de poder, 
pois o ato de escrever já delimita a 
opção pelo gênero e o discurso de 
redesenhar o mundo. 

Para Jacques Rancière, em 
Políticas da escrita, busca compre-
ender como se articula a suprade-
terminação do conceito de escrita 
ao pensamento e a prática social, 
entender como se relaciona os 
modos de fazer, ser e dizer no jogo 
de construção de sentido e valores 
sociais, com a distribuição, atribui-
ções, finalidades e circulação de 
sentido. ⁷ “A escrita é política por-
que traça, e significa, uma re-divi-
são entre as posições dos corpos, 
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sejam eles quais forem, e o poder 
da palavra soberana, porque opera 
uma re-divisão entre a ordem do 
discurso e a das condições. (RAN-
CIÈRE, 1995 p.8) Essa separa-
ção de ordem, revela uma divisão 
social entre o mundo do trabalho e 
da linguagem, que gera  um estra-
nhamento entre as práticas discur-
sivas no cotidiano. Outro aspecto 
dessa articulação do discurso na 
tradição da escrita é a triangulação 
entre obra⁸, autor e leitor em cir-
cuito fechado e isolado. Entretanto, 
a idéia de autoria do texto sofre um 
processo de releitura por diversas 
orientações teóricas, desde historia-
dores do livro e da leitura, antro-
pólogos, sociólogos e lingüista. A 
teoria da intertextualidade defende 
que tessitura de significações de um 
texto existe num desdobramento e 
co-presença de uma obra em outras, 
nesse aspecto não temos o autor 
como o agente definidor de iden-
tidade de um livro, texto, etc. Esse 
processo implica numa descentrali-
zação do sujeito escritor em diversas 
vozes e funções. 

Outra característica dessa 
desarticulação do autor é a própria 
idéia de texto como produtividade, 

cuja circulação funciona de forma 
autônoma das páginas estáticas dos 
livros, pois para se imbricar numa 
rede de conexões e novas signifi-
cações existe uma sinergia com as 
diversas mídias: cinema, programa 
televisivo, teatro, novela, peças 
publicitárias etc. Por fim, outro 
elemento decisivo nesse processo 
é a exigência das teorias da recep-
ção, que inverte a lógica de centra-
lidade no processo de significação, 
pois estabelece que o sentido de 
texto, obra, livro está na interação 
e apropriação realizada pelos lei-
tores. O enunciado é re-elaborado 
na forma de incorporação sugerida 
pelo leitor.  

 No contemporâneo pode-
mos identificar que a sucessão da 
oralidade, da escrita para as novas 
formas de percepção do hipertexto 
são modos indicadores de gerenciar 
o conhecimento, que não ocorre por 
uma simples substituição de mode-
los culturais. A concepção hiper-
textual de conceber as narrativas 
a partir de nova complexificação 
desloca o centro de circulação da 
informação para redes de signifi-
cações discursivas. 

O hiper texto f rente  à 

comunicação escrita também 
denuncia a separação entre emis-
sor e receptor, pois a impossibili-
dade de interação no contexto de 
construção de texto torna-se frágil 
à comunicação escrita. O hipertexto 
é um conjunto de nós de significa-
ções interligados por conexões entre 
palavras, páginas, fotografias, ima-
gens, gráficos, seqüências sonoras 
e etc. Desta forma, as narrativas 
digitais superam as limitações da 
tradição da oralidade e da escrita, 
pois não buscam sentido em isolar 
ou fragmentar o sentido do texto ou 
do discurso, mas, ao contrário, em 
ampliar a rede de significações.⁹  

 Numa trajetória de pensar 
uma filosofia para o hipertexto, em 
que consiga refletir e sistematizar 
diretrizes de ação, a idéia de rizoma 
de Gilles Deleuze e Fêlix Guatarri, 
abrange a complexidade necessária 
para iniciarmos um diálogo sobre 
os horizontes reflexivo do hiper-
texto, pois para Deleuze e Guatarri, 

Num livro, como em 
qualquer coisa, há linhas de 
articulação ou segmentari-
dade, estratos, territoriali-
dades, mas também linhas 

de fuga, movimentos de 
desterritorialização e deses-
tratificação. As velocidades 
comparadas de escoamento, 
conforme estas linhas, acar-
retam fenômenos de retar-
damento relativo, de visco-
sidade ou, ao contrário, de 
precipitação e de rupturas. 
Tudo isto, as linhas e as velo-
cidades mensuráveis, consti-
tui um agenciamento.  Um 
livro é um tal agenciamento 
e, como tal, inatribuível.  
(DELEUZE e GUATTARI, 
2006, p. 12)

O agenciamento trabalha 
sobre a multiplicidade simultânea 
de fluxos semióticos, materiais e 
sociais. Para ampliar essa com-
preensão devemos estender que a 
preocupação do agenciamento não 
está em hierarquizar ou fragmen-
tar a realidade, a representação e o 
espaço de subjetividade.  Quando 
Deleuze relata que “um livro só 
existe apenas pelo fora e no fora” 
ou “escrever nada tem a ver com 
significar, mas agrimensar, carto-
grafar, mesmo que sejam regiões 
ainda por vir,” está configurando 

um pensar em que os objetos cul-
turais, os textos, a escrita ou os dis-
cursos orais se articulam na relação 
de compor uma cena, um territó-
rio, um prisma de identidade. Por 
exemplo, um livro feminista, como 
um relato textual de uma referên-
cia de mundo e de gênero, terá uma 
proibição de circulação em países de 
imaginários misóginos, ao mesmo 
tempo poderá ser um best-seller 
em países democráticos em que o 
discurso feminista seja articulado. 

Mas um agenciamento 
põe em conexão certas mul-
tiplicidades tomadas em 
cada uma destas ordens, de 
tal maneira que um livro 
não tem sua continuação 
no livro seguinte, nem seu 
objeto no mundo nem seu 
sujeito em um ou em vários 
autores. Resumindo, pare-
ce-nos que a escrita nunca 
se fará suficientemente em 
nome de um fora. O fora 
não tem imagem, nem signi-
ficação, nem subjetividade. 
O livro, agenciamento com 
o fora contra o livro-ima-
gem do mundo. Um livro 

rizoma, e não mais dicotô-
mico, pivotante ou fascicu-
lado. Nunca fazer raiz, nem 
plantar, se bem que seja 
difícil não recair nos velhos 
procedimentos. (DELEUZE 
e GUATTARI, 2006, p.34)

Para compreendermos o 
hipertexto, um dos melhores arqué-
tipos, é a idéia de rizoma, como um 
modelo de crescimento orgânico 
caótico, em que não precisa segui 
hierarquia de informação, e ao 
ser interceptado e ramificado pela 
contaminação em diversos meios, 
de forma que todos os extremos, 
meios e entradas funcionam como 
uma comunicação em rede. 

 Para Raquel Wandelli, em 
Leituras de hipertexto, afirma que 
apesar da metáfora do rizoma seja 
articulada para obras impressas 
como Kafka, Kleist, Whitman, Joyce 
e Nietzsche, pode ser compatível 
com o hipertexto eletrônico. Tor-
nando-se um paradigma teórico 
para a teoria do hipertexto, como 
podemos assinalar nos princípios 
abaixo:
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1) Multiplicidade 
– segundo a qual o todo é 
uma pluralidade que não se 
reduz à unidade. Em outros 
termos, as partes sobram 
em relação ao todo, em 
uma questão N-1. A multi-
plicidade também se refere 
à instância coletiva de sub-
jetividades que se instaura 
em um texto e que extravasa 
o subjetivismo do autor. 2) 
Heterogeneidade – refere-se 
à diversidade de linguagens 
verbais e não-verbais, códi-
gos lingüísticos, gestuais e 
icônicos diversos, chamado 
pelos autores de “cadeias 
semióticas”, que reenviam 
a leitura a sistemas exter-
nos, às artes, às ciências, às 
lutas sociais etc., e, assim, 
combina-se também ao 
principio de pluralidade. 
3) Ruptura assignificante – 
segundo esse principio, um 
texto pode ser quebrado em 
qualquer ponto e também 
se reconstruir de qualquer 
outro, de forma segundo 
uma lógica de antilineari-
dade e autonomia das partes 

em relação ao todo. 4) Inter-
conctividade – principio 
pelo qual qualquer ponto 
deve (sic) ser conectado a 
outro, de forma que o sen-
tido não seja determinado 
ou hierarquizado por um 
centro regulador. Os autores 
defendem a igualdade entre 
os nós, mas as teorias do 
hipertexto tendem a acredi-
tar em centros e hierarquias 
provisórios que se estabele-
cem na interação do leitor 
com a obra. 5) Cartografia 
– É a idéia de que um texto é 
um conjunto de linhas a ser 
percorrido e movimentado 
e não um ponto de anco-
ragem fixa. Inclui, ainda, a 
idéia de aparência efêmera 
e proteiforme dessas linhas, 
suscetíveis a diferentes 
arranjos cada vez que sua 
cartografia é percorrida. 6) 
Decalcomania – princípio 
pelo qual a obra não é uma 
imagem que copia ou imita 
o mundo, mas um mapa de 
linhas que remetem a ele 
(como os próprios autores 
fizeram ao usar a literatura 

para pensar esquizoaná-
lise). Por um principio de 
auto-referencialidade que 
não está discriminado na 
“Introduzão: Rhizome”, 
mas constantemente evo-
cado pelos autores, a obra 
não tem sujeito nem objeto, 
porque o objeto da leitura é 
ela mesma. (WANDELLI, 
2003, p. 32)

 Ao pensar uma filosofia do 
hipertexto constata que os dilemas 
do contemporâneo são decisivos, 
pois as referências de paradigmas 
estão em processo de metamorfo-
ses, desde a idéia de diferença, como 
princípio norteador para dimensio-
narmos a sociabilidade, a destitui-
ção de referência de autoria, obras, 
funcionalidade dos objetos, signi-
ficados unitários etc. Enfim, nesse 
percurso podemos eleger os dilemas 
filosóficos de Gilles Deleuze e Fêlix 
Guattari como um meio articulador 
de um pensar contemporâneo capaz 
de construir caminho para uma filo-
sofia do hipertexto. 
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NOTAS:

1. Depois do que procede, 
devemos dizer para quantos e quais 
fins é útil este tratado (lógica). Esses 
fins são três: o adestramento do 
intelecto, as disputas casuais e as 
ciências filosóficas. (ARISTÓTE-
LES, 1973, p.12)

2.  Essa imersão da alma na 
discussão é necessária se o que se 
pretende é justamente alterar seu 
estado  epistemológico ou o con-
junto de suas crenças. Sem ela, tor-
na-se impossível arrancá-la de seu 
estado de entorpecimento. De fato, 
nenhum discurso no qual a alma 
não se envolva pessoalmente pode 
pretenderalcançar esse objetivo que 
demanda uma alteração de sua pos-
tura interior com respeito ao saber. 
Uma discussão sobre determinado 
assunto ou objeto que não seja uma 
crença da alma que discute, erra  
definitivamente o alvo pretendido 
pela Filosofia de Platão. (SILVEIRA, 
2001)

3.  O mythos do Fedro fixa 
a dramaturgia que continuou a 
ser representada nas mais diversas 

encenações e contextos. Nele, a 
escrita sofre a dupla crítica, apa-
rentemente contraditória, de ser 
ao mesmo tempo muda e falante 
demais. Ela é muda. Entendamos 
com isso que não há nenhuma voz 
presente para dar às palavras que 
ela arruma o tom da verdade delas, 
para recebê-las e fazê-las frutifi-
car. A escrita está liberto do ato da 
palavra que dá um logos sua legiti-
midade, que o inscreve nos modos 
legítimos do falar e do ouvir, dos 
enunciadores e dos receptores auto-
rizados. É por isso que ela é falante 
demais: a letra morta vai rolar de 
um lado para outro sem saber a 
quem se destina, a quem deve, ou 
não falar. Qualquer um pode, então, 
apoderar-se dela, dar a ela uma voz 
que não é mais “a dela”, construir 
com ela uma outra cena da fala, 
determinando uma outra divisão 
do sensível. (RANCIÈRE, 1995, p.8)

4.  O que opõe a escrita à fala 
é que a primeira sempre simbólica, 
introvertida, voltada ostensiva-
mente para o lado de uma vertente 
secreta da linguagem, ao passo 
que a segunda não é mais que uma 
duração de signos vazios de que 
apenas o movimento é significativo. 
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Toda a fala se mantém nesse des-
gaste das palavras, nessa espuma 
sempre arrastada para mais longe, 
e só existe fala quando a lingua-
gem funciona com evidência como 
uma devoração que não retirasse 
senão a ponta móvel das palavras; 
a escrita, ao contrário, está sempre 
enraizada num mais além da lingua-
gem, desenvolve-se como um germe 
e não como uma linha, manifesta 
uma essência, e ameaça com um 
segredo, é uma contra-comunica-
ção, intimida. (BARTHES, 2004, 
p.18)

5.  Na oposição sublinhada 
entre voz viva e a escrita morta, é 
preciso reconhecer uma oposição 
mais essencial entre dois modos 
de circulação dos enunciados: 
uma enunciado acompanhado e 
um enunciado livre. O enunciado 
acompanhado ¬– socorrido, expli-
cado, conduzido, do ponto de par-
tida ao ponto de destino do dono 
– é, como se sabe, a matriz de qual-
quer pedagogia. Mas ele é matriz na 
medida em que qualquer pedagogia 
é, ao mesmo tempo, uma sociolo-
gia – uma atualização do logos da 
comunidade enquanto partilha de 
logos – que supõe, ela própria, uma 

ontologia –,  um logos do modo 
como o logos faz questão de ser. 
(RANCIÈRE, 1995, p.9)

6.  O conceito de escrita é 
político porque é o conceito de um 
ato sujeito a um desdobramento e 
a uma disjunção essenciais. Escre-
ver é o ato que, aparentemente, não 
pode ser realizado sem significar, 
ao mesmo tempo, aquilo que rea-
liza: uma relação da mão que traça 
linhas ou signos com o corpo que 
ela prolonga; desse corpo com a 
alma que o anima e com os outros 
corpos com os quais ele forma uma 
comunidade; dessa comunidade 
com a sua própria alma. Na aten-
ção apaixonada que as sociedades 
escolarizadas dão ao aprendizado 
da escrita e à posição correta do 
corpo do jovem aluno, mais ainda 
que a perfeição do que ele escreve, 
transparece um valor fundamental: 
antes de ser o exercício de uma com-
petência, o ato de escrever é uma 
maneira de ocupar o sensível e de 
dar sentido a essa ocupação. Não é 
porque a escrita é o instrumento do 
poder ou a via real do saber, em pri-
meiro lugar, que ela é coisa política. 
Ela é coisa política porque seu gesto 
pertence à constituição estética da 

comunidade e se presta, acima de 
tudo, a alegorizar essa constituição. 
(RANCIÈRE, 1995, p.7)

7.  Para identificar e condenar 
aqueles que eram seus responsáveis, 
era necessário designá-los como 
autores. As primeiras ocorrências 
sistemáticas e ordenadas alfabetica-
mente de nomes de autores encon-
tram-se no Índices dos livros e 
autores proibidos, estabelecidos no 
século XVI pelas diferentes facul-
dades de teologia e pelo papado, e 
depois nas condenações dos parla-
mentos e nas censuras dos Estados. 
(CHARTIER, 1998, p.35)

8.  A escrita permite uma situ-
ação prática de comunicação radi-
calmente nova. Pela primeira vez 
os discursos podem ser separados 
das circunstâncias particulares em 
foram produzidos. Os hipertextos 
do autor e leitor podem ser tão dife-
rentes quanto possíveis. A comuni-
cação puramente escrita elimina a 
mediação humana no contexto que 
adaptava ou traduzia as mensa-
gens vindas de um outro tempo ou 
lugar. Por exemplo, nas sociedades 
orais primárias, o contador adap-
tava sua narrativa às circunstân-
cias de sua enunciação, bem como 

aos interesses e conhecimentos de 
sua audiência. Da mesma forma, 
o mensageiro formulava o pensa-
mento daquele que o enviara de 
acordo com o humor e a disposição 
particulares de seu destinatário. A 
transmissão oral era sempre, simul-
taneamente, uma tradução, uma 
adaptação e uma traição. Por estar 
restrita a uma fidelidade, a uma rigi-
dez absoluta, a mensagem escrita 
corre o risco de tornar-se obscura 
para seu leitor. (LEVY, 1998, p.89)
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