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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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A tese sustentada 
por Giorgio 
Agamben, em 
“O que resta de 
Auschwitz”1,  é 

a de que a justificação para a irra-
cionalidade dos campos de concen-
tração nazistas repousaria em uma 
busca de comprovação da inumani-
dade dos que para lá foram encami-
nhados, pelo modo como eram des-
tratados os que não eram de pronto 
exterminados, contrário a qualquer 
racionalidade, como a de que se 
prestariam a atender uma finalidade 
econômica, ao serem sujeitados a 
trabalhar para o esforço de guerra 
ou para empresas, o que pressu-
punha sua preservação. E, nesse 
sentido, o tratamento desumano 
atingiria seu objetivo quando suas 
vítimas, não mais podendo supor-
tá-lo, psiquicamente,  ingressavam 
em um estado catatônico, sem bus-
car contato com os demais detentos, 
falando apenas, quando o faziam, 
sobre como satisfazer a necessidade 
de comida, ficando, enfim, indife-
rentes a tudo e a todos, ao mesmo 
tempo em que definhavam orga-
nicamente até a morte. O desejo 

constitutivo do viver humano, afi-
nal, havia sido extinto. Essa era a 
condição do chamado Muselmann, 
o “muçulmano”, palavra oriunda tal-
vez dos movimentos repetitivos que 
faziam, tal como os muçulmanos 
em suas preces.

Jean Cayrol, em Les rêves 
lazaréens2,  ao se referir aos “sonhos 
concentracionais” (rêves concentra-
tionnaires), ou seja, aqueles que se 
tinha nos campos de concentração, 
os qualifica como o único refúgio 
disponível para os internos, diante 
do absurdo da realidade, que sub-
traia daqueles que a vivenciavam 
as características habituais do que 
em geral consideramos ser isso, a 
realidade, revelando-se também 
como onírica, sim, porém enquanto 
pesadelo. Daí que a manutenção da 
humanidade dos detentos, na expe-
riência dessa testemunha, mostra-
-se extremamente devedora do que, 
segundo seu relato, fazia com seus 
companheiros, toda manhã, com-
partilhando os sonhos que tiveram 
a noite, de belas paisagens, fugas 
bem-sucedidas ou lautos banque-
tes. Enquanto houvessem os sonhos, 
estaria presente o desejo, e fazer sua 

narrativa era uma forma de reatu-
alizá-los, mantendo vivo o desejo e 
sustentando o desejo de viver, para 
assim manter também a humani-
dade propriamente dita. E sobre-
tudo no sono, o prisioneiro dispu-
nha de algumas horas em que saia 
da condição de total assujeitamento 
para se tornar “senhor de si”: “Le 
prisionnier était maître de son som-
meil”. Até que soasse o Wstawac, a 
palavra de ordem polonesa para 
que se levantassem, “deslanchando 
a tempestade cotidiana” - como 
também mostrando o quão tênue é 
o limite entre a experiência da vida 
acordada e dormindo, assim como é 
o limite entre a vida e o seu fim, ou 
entre o sonho e o pesadelo.

É assim que, liberto do pesa-
delo do campo, levando uma vida 
como a que lá sonhava, comumente 
o ex-detento passa a ser assolado, 
quando dormindo, por pesadelos, 
em que estariam de volta ao campo 
ou, como no pesadelo recorrente 
relatado Primo Levi em La Trêve, a 
vida normal, com a família e os ami-
gos, terminava se revelando como 
vivida em um campo, sendo ele a 
realidade propriamente: “rien n’était 

O TESTEMUNHO DOS 
SOBREVIVENTES

1. Professor Titular do Centro de Ciências 
Jurídicas e Políticas da Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO

vrai que le camp”3.  Sendo o campo 
um lugar de absoluta insegurança, 
onde a qualquer momento o detento 
poderia ser vítima da violência dos 
SS, dando-lhes ordens absurdas ou, 
simplesmente, massacrando-os, ali 
se constituía um cenário, de des-
proteção social radical, que fazia do 
detento o homo sacer, a figura do 
banido da ordem social e jurídica 
na Roma antiga, sem no entanto 
ser expulso da cidade, a quem se 
podia matar sem cometer o delito 
de homicídio⁴.  

E essa condição perecível, 
contingentemente vivo, é mesmo a 
do vivente, se ele for considerado 
como meramente vivente, dotado 
do que Agamben - na esteira de 
Hannah Arendt e, ambos, em cone-
xão com a “vida fática” tematizada 
por Heidegger - chama de “vida 
nua”. Vida humana, propriamente, 
é vida revestida de sentido, capaz de 
tornar suportável a consciência que 
temos os humanos de podermos 
não ter sido e a qualquer momento 
podermos não mais ser ou ser-
mos acometido por uma ameaça 
ao nosso ser, finito, contingente. E 
esse sentido da vida nós adquirimos 

ao termos nossa história pessoal 
inserida em uma história comum a 
outros, que nos antecede e irá, tam-
bém, nos suceder. Relatos, narrati-
vas, rememorações – assim como 
também as comemorações – se 
prestam para manter esses vetores 
de sentido comum, de comum-uni-
dade. A desumanização, portanto, é 
o que ocorre quando não se dispõe 
mais desses vínculos, e eles foram 
dissolvidos com a substituição da 
vida em comunidade por aquela 
em sociedade, atomizada, composta 
de sujeitos individualizados, tidos 
como autônomos e independentes, 
que não têm mais nada a dizer um 
ao outro que não seja pautado pela 
realização de interesses, pessoais. É 
quando, também, a história toma 
o lugar da memória, assim como 
a informação, objetiva, substitui a 
narrativa, pessoal⁵. 

Daí que hoje chegamos a 
essa situação em que a preocupa-
ção maior é com a manutenção da 
vida biológica de cada um, donde 
a importância de que haja riscos 
a serem combatidos, como o de 
contrair doenças, ser vítimas de 
catástrofes naturais, ou  também 

daquelas sociais, como a crimina-
lidade, a fim de assim se justificar o 
poder político governamental, nos 
quadros do que Foucault tão bem 
qualificou de “biopolítica”. A vida 
em sociedade é tida como perma-
nentemente ameaçada e do que se 
trata é de defendê-la, sendo o sen-
tido que nos é oferecido para vivê-
-la aquele de mantê-la e só, sabendo 
que em algum momento, e a qual-
quer momento, se vai perdê-la. Ora, 
por melhores que sejam as condi-
ções materiais que se tenha para 
viver assim a vida, ela não deixa de 
ser mesmo, como no pesadelo de 
Primo Levi, uma vida sujeita às con-
dições, sociais, do campo. Eis como 
o campo se revela, tal como postula 
Agamben, o paradigma atual da 
política, e política aqui entendida 
mesmo no sentido antigo, de vida 
social: a vida do campo, de concen-
tração, em lugar da vida no campo, 
bucólica, comunitária.

A literatura testemunhal, 
como a designação está a indicar, 
tem uma função como que jurídica 
a cumprir, no sentido de apresentar 
um testemunho em um processo, 
um processo em que humanos 
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são acusados de praticarem 
contra outros o crime de não reco-
nhecê-los como tais, humanos, 
apesar de desiguais, como ao fim 
e ao cabo somos todos mesmos, 
uns dos outros, seres singulares 
que somos. E o testemunho evoca 
mais precisamente essa singulari-
dade da experiência de uma situ-
ação radicalmente singular, donde 
a posição do sonho se mostrar de 
maneira tão destacada, como aqui 
referido, pois é sonhando que, mais 
do que acordados, temos essa expe-
riência, de viver em um mundo 
todo próprio, imprevisível, e que a 
qualquer momento acaba, inexo-
rável e definitivamente. Relatar o 
sonho de viver em liberdade, fora 
do campo de concentração, quando 
lá se está; relatar o pesadelo de viver 
em um campo de concentração, 
mesmo quando se está vivendo 
em liberdade; relatar o pesadelo de 
ter vivido em um campo de con-
centração; relatar o sonho de não 
mais viver como se estivesse em um 
grande campo desses: eis as funções 
propriamente literárias do testemu-
nho, sendo a literatura, a narrativa, 
de serem entendidas, assim, como 

meios empregados para fazermos 
uma costura, um texto, da vida de 
que dispomos, pessoalmente, com 
a de outros que da mesma forma a 
possuem, em condições que assim 
vão se revelando similares, afins.

Ela é, desde sempre, como 
defende Derrida em sua “Grama-
tologia”, escritura e, antes disso, 
inscrição, “inscritura”, marcas 
como as que nossos antepassados 
mais remotos deixaram em paredes 
de cavernas onde co-habitaram, as 
quais lhes permite fixar aconteci-
mentos do passado, comemorá-los, 
projetando-se para além da dimen-
são natural, na dimensão temporal; 
marcas que lhes re-(a)presentavam 
uns para os outros, às quais associa-
ram certos sons, fixando-os, e atri-
buindo, os sons e suas marcas, aos 
sujeitos falantes, dando-lhes nomes, 
como às coisas. E esses nomes, se 
muitas vezes identificavam os sujei-
tos com as coisas, os diferenciava 
entre si, ao mesmo tempo em que 
estabelecia ligações entre eles, a 
filiação, por sua “nomeação”, com o 
caráter vinculante da lei, do direito.

Ao mesmo tempo, a natureza 
em si mesma repressiva da escritura, 

especialmente aquela fonética, com 
alfabeto, é discutido por Derrida 
na referida obra, invocando Rou-
sseau para contestar Lévi-Strauss: 
“Mais racional, mais exata, mais 
precisa, mais clara, a escritura da 
voz corresponde a uma melhor 
polícia. Mas, na medida em que ela 
se apaga melhor do que qualquer 
outra diante da presença possível 
da voz, ela se representa melhor 
e lhe permite ausentar-se com o 
mínimo de danos.(...) Pois a sua 
racionalidade a afasta da paixão e 
do canto, isto é, da origem viva da 
linguagem.(...) Correspondendo a 
uma melhor organização das insti-
tuições sociais, também dá o meio 
de dispensar mais facilmente a pre-
sença soberana do povo reunido”⁶.  
A representação abstrata através da 
escrita é empregada na elaboração 
de normas jurídicas na forma de 
decretos redigidos por represen-
tantes políticos que “falam”, isto é, 
escrevem, enquanto os representa-
dos “emudecem”, isto é, leem. Nes-
sas condições, “o corpo político, 
como o corpo do homem, começa 
a morrer desde o nascimento, e 
traz, em si mesmo, as causas de sua 

destruição” (Rousseau, “Du contrat 
social”, Livro II, cap. XI, apud Der-
rida, ob. cit., p. 363). 

É assim que podemos partir 
também de uma ideia, colhida em 
Derrida, o qual, por sua vez, a foi 
recolher em Rousseau, no “Ensaio 
sobre a Origem das Línguas etc.”, 
apresentando uma outra forma 
de situar a origem do que é mais 
propriamente humano, isto é, o 
social, o político, moral, jurídico 
etc. – em uma palavra o cultural 
ou simbólico – nas paixões, nos 
afetos, no corpo, enquanto corpo 
marcado pela diferença entre desejo 
(humano) e necessidade (animal), 
diferença instituída pela “letra da lei 
(não-escrita)”. 

Há de se recordar, aqui, a 
origem violenta de toda proibição, 
tanto sagrada, como jurídica, que 
garante a vida em sociedade, susten-
tada pelo enfrentamento da morte. 
O incremento da violência na socie-
dade “pós-moderna” não poderá ser 
contida pelo reforço da proibição 
jurídica, mas antes por uma consi-
deração das consequências psico-
lógicas e sociais da secularização 
defendida pela ideologia oficial, 

donde se verificar uma re-sacrali-
zação crescente das relações fora das 
instituições religiosas, ou seja, em 
seitas ou “tribos” (Maffesoli)⁷.  

 Em épocas passadas, a comu-
nidade se mantinha íntegra pela 
referência a uma origem comum, 
sacramentada por mitologias, religi-
ões ou mesmo, mais recentemente, 
por mundividências filosóficas. No 
presente, o predomínio do pen-
samento científico e o correlato 
processo de “desencantamento” 
do mundo, ao qual se refere Max 
Weber (com a palavra Entzau-
berung, que literalmente seria a 
“desmagificação”), minam as bases 
sobre as quais tradicionalmente se 
ergueram as diversas ordens nor-
mativas. A construção de novas 
bases pressupõe uma recuperação 
de nossa capacidade criativa de fic-
ções justificadoras da existência e da 
co-existência, ao mesmo tempo em 
que estejamos cientes do caráter fic-
cional desse empreendimento, cujo 
resultado é a afirmação de valores, 
renovados, revigorados. 

  Para isso, vamos preci-
sar de uma aproximação entre 
as mais diversas formas de 

criações desenvolvidas pelo enge-
nho humano, entendidas assim 
como diferentes formas poéticas, a 
saber, para além da literatura pro-
priamente dita, as artes, mitologias, 
religiões, filosofias e mesmo as ciên-
cias, bem como aquela dentre elas 
que nos sanciona mais severamente, 
do ponto de vista social, a conduta, 
a saber, o direito. Caberá ao direito, 
num tal contexto, solidificar essa 
invenção ou ficção coletiva, criando 
e estabelecendo valores, impondo-
-os mesmo, em busca de garantir as 
condições de manutenção da vida 
em comum, a vida humana

Afinal, somos uma ilusão de 
ser, pois apenas estamos, existimos, 
não somos realmente, já que ser é 
ser para sempre. Se somos, somos 
nada. É esse nada, esse vazio inte-
rior, que nos horroriza, por mais 
que o evitemos, quando com ele 
nos deparamos, ao pensarmos com 
radicalidade nossa existência e veri-
ficamos o que somos: não-ser, mera 
existência.

Tudo o que se faz, pelo sim-
ples motivo de em assim agindo 
ter-se prazer – desde as coisas tidas 
como mais simples, desde comer e 
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fazer amor, conversar e fazer 
amigos, até as mais sofisticadas, 
como a arte e a ciência, passando 
por aquelas em geral condenáveis 
moralmente, como a busca da gló-
ria, do poder, de dinheiro, ou ainda 
drogar-se, cometer crimes etc. – não 
passam de tentativas vãs de ocul-
tarmos de nós mesmos nossa falta 
de ser, preencher ou ornamentar 
o vazio fundamental que somos 
nós: negar isso, eis a origem do mal 
radical, o que humanos impingem 
voluntariamente a outros, destra-
tando-os como tais. 

   O sofrimento de existir é 
considerado melhor do que o nada 
de não existir. Mas se constatamos 
que existindo já somos esse nada? 
Eis o fato aterrador que a todo custo 
todos tentam escamotear, para não 
assumi-lo com todas as suas con-
sequências: o de que nós não exis-
timos sempre nem existiremos 
para sempre. A pandemia que nos 
assolou tornou bem mais difícil tal 
“camuflagem”.

  Por que este que nos 
parece o estado normal, o de não-
-existência, que é o estado de ser, 
assim, definitiva e eternamente, é 

o estado considerado excepcional 
e associado ao mal? Em ética, o 
bem não é a regra e o mal, a exce-
ção? Estar vivo não é uma exceção? 
Então por que esta consideração 
a priori de que estar vivo é que é 
bom e não estar vivo, mau?  Sofre-
mos nessa vida e, em grande parte 
por isso mesmo, também fazemos 
outros sofrerem, quando podería-
mos muito bem usufruí-la, sofrer 
menos, pois ela será tanto melhor se 
não lhe adicionarmos o sofrimento 
extra de buscar um modo de ser, de 
obediência rígida a regras universal 
e eternamente válidas, que pressu-
põe um estado de ser que nunca 
alcançaremos em vida, mas apenas 
após a morte: o de ser (ainda que 
seja nada) para sempre. Daí ter A. 
Badiou afirmado que a ética é nii-
lista, por se basear na convicção de 
que “a única coisa que pode verda-
deiramente acontecer ao homem é 
a morte”⁸,  o que a remete à inefabi-
lidade do que é totalmente diverso, 
denominação ética de Deus, ins-
tância decisória da morte, onde se 
gera o mal: ética, “nome último do 
religioso como tal.⁹”  

  Eis a verdade fenomenal que 

temos diante de nós, sobre a qual 
silenciamos, e em razão desse silên-
cio, de não se falar nisso, não nos 
conscientizamos, propriamente, de 
nossa situação existencial em toda 
a sua precariedade – e beleza. Esta 
seria, segundo Adorno, a filosofia, 
moral e estética, a ser desenvolvida 
“após Auschwitz”, sem se pautar por 
critérios universais, mas reagindo, 
em situações concretas, contra 
tudo quanto possa desencadear 
uma lógica que desemboque na 
reedição de algo como o horror do 
campo10.  E isso, como demonstra as 
obras de Agamben, da série “Homo 
sacer”, pode se dar das mais varia-
das formar, ou seja, não apenas em 
campos propriamente ditos, como o 
de Guantánamo, mas em hospitais, 
prisões, ou zonas outras de exclusão 
de quem não for reconhecido como 
animado pelos propósitos de um 
grupo hegemônico, onde quer que 
seja, cujos membros se identificam 
pela obediência a tais propósitos, 
imperativos.

A ética hoje requerida, por-
tanto, não se refere a uma moral 
já pronta, mas àquela que efetiva-
mente já temos e que confrontamos 

com a verdade fundamental de que 
toda moral é invenção coletiva, 
geral, e também, em certa medida, 
particular, individual, singular, feita 
para justificar nosso desejo de pre-
servar-nos a vida, a nossa e a dos 
outros, mesmo sem que saibamos 
o por quê. Uma das reações a essa 
falta de sentido da vida é escrever 
a respeito, fazer literatura, sobre-
tudo, modernamente, na forma do 
romance, reação de um ser humano 
individualizado, voltado para seu 
interior. Uma outra reação é aquela 
exteriorizada em comportamento 
de – e em - grupos, cujos membros 
se identificam entre si por seguirem 
os mesmos imperativos, indicando 
o sentido de como devem agir para 
tornar a vida significativa, que então 
pode ser a de justificá-la pela nega-
ção de grupos constituídos diferen-
temente, em obediência a outros 
imperativos.  

 Um confronto típico entre 
tais grupos é aquele que se dá entre 
os que continuam seguindo impe-
rativos tradicionais, imemoriais – e 
que, em verdade, são mantidos pela 
preservação de uma memória cole-
tiva –, com grupos que, justamente, 

perderam este sentido comunitário 
de vida, como são aqueles que se 
modernizam. A literatura teste-
munhal pode então ser vista como 
uma forma de reatar o sentido da 
vida coletivamente definido com 
base na transmissão de um legado 
de experiências do passado, quando 
uma tal coletividade sofre o ataque 
por parte de quem define o seu sen-
tido da vida por uma promessa de 
melhoria, no futuro. 

Pode-se, nesse contexto, falar 
do conflito entre esse que fariam 
parte do que Paul Virilio chama 
de “povos esperançosos” com os 
que, desse ponto de vista, seriam 
“desesperançosos”: “O homem oci-
dental pareceu superior e domi-
nante apesar de uma demografia 
pouco numerosa porque pareceu 
mais rápido”. Daí que a humanidade 
“tenderá a se cindir exclusivamente 
em povos esperançosos (a quem é 
permitido esperar pelo amanhã, 
pelo futuro: a velocidade que eles 
capitalizam dando-lhes acesso ao 
possível, isto é ao projeto, à decisão, 
ao infinito...) e povos desesperanço-
sos, imobilizados pela inferioridade 
de seus veículos técnicos, vivendo 

e subsistindo num mundo finito”.11  
Ora, sendo o mundo, como o 

é, finito, assim como nós mesmos, 
a esperança maior de sua continui-
dade e de nossa continuidade nele, 
enquanto espécie, estaria justamente 
na possibilidade de resistência con-
tra o avanço de uma tal cisão: justa-
mente em auxílio a essa resistência é 
que viria o testemunho dos que vão 
sendo excluídos, abandonados, por 
superados, em sua forma lenta de 
viver, mas consentânea com o ritmo 
de uma vida propriamente orgânica, 
pelos que se vivem  de acordo com 
um ideal técnico de superação de 
todo limite posto a esta forma de 
vida, tal como se realiza nas máqui-
nas que produzem, mais duráveis 
– ou com durabilidade previsível 
-, com maior capacidade de arma-
zenar informações etc. A literatura 
testemunhal, então, é como um 
alarme que soa no momento em 
que seres humanos voltam-se con-
tra outros que insistem em perma-
necer humanos, negando-os e, com 
isso, denegando-se.

Um outro pesadelo “concen-
tracionário”, que tinha recorrente-
mente, tanto ele como outros 
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detentos, tal como relatado 
por Primo Levi, já em seu primeiro 
livro, “É isso um homem?,” e depois 
no último, publicado quarenta anos 
depois, “Os afogados e os sobrevi-
ventes”,12  era o de, estando fora do 
campo, começar a narrar aos entes 
queridos a sua experiência e eles 
não quererem ouvir ou acreditar 
no relato. E na realidade, com o 
tempo isso veio a ocorrer, e assim, 
como se pode supor, aumentando 
o desespero que causava já a falta 
de palavras para dar conta satisfa-
toriamente de descrever o ocorrido. 
Não há mesmo como transmitir a 
experiência da dor sentida a outros 
e nem eles estariam dispostos a 
senti-la, de qualquer forma. Mas o 
que mesmo assim impele a que se 
narre uma tal experiência é a cir-
cunstância dessa dor ter sido infrin-
gida por seres igualmente sofre-
dores, os quais assim procedendo 
assumem a posição denominada 
por Elias Canetti, em seu clássico 
estudo Massa e Poder, como a do 
“sobrevivente”, aquele que, sendo 
um poderoso  (Machthaber), tendo 
o poder para tanto, impõe a outros 
a morte e o sofrimento para assim 

sentir-se acima da vida, “Über-le-
bend”, quando ela é indissociável de 
tais circunstâncias. 

Escrever, então, sobre a expe-
riência de ser um sobrevivente, 
sobrevivente da sanha assassina de 
sobreviventes inconformados com 
a morte, se mostra como um libelo 
em favor da vida a ser vivida signifi-
cativamente, quer dizer, respeitando 
seus limites, ou melhor, nossos limi-
tes e sua limitação.
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O filosofo fran-
cês Jacques 
Ranciére, em 
seu ensaio sob 
estética e polí-

tica trata sobre a partilha do sensível 
em que defende: 

"denomino partilha do 
sensível o sistema de evidên-
cias sensíveis que revela, ao 
mesmo tempo, a existência de 
um comum e dos recortes que 
nele definem lugares e partes 
respectivas. Uma partilha 
do sensível fica, portanto, ao 
mesmo tempo, um comum 
partilhado e partes exclusi-
vas. Essa repartição das partes 
e dos lugares se funda numa 
partilha de espaços, tempos e 
tipo de atividade que deter-
mina propriamente a maneira 
como um comum se presta 
à participação e como uns 
e outros tomam parte nessa 
partilha.”

O processo eleitoral para elei-
ção presidencial em 2022 revelou 
uma nítida discrepância de valores 

políticos e sociais, que perduram até 
o momento, dando sinais do projeto 
de país do agronegócio, em parceria 
com o movimento neopentecostal 
conservador e das forças armadas. 
A tríade comunga em defender a 
autocracia burguesa do governo 
Bolsonaro.

Esse projeto teológico-políti-
co-militar faz parte da missão de fé 
defendida no livro “A profecia das 
Sete Montanhas – Johnny Enlow”, 
louvando a próxima revolução de 
Elias, que terá a missão de preparar 
o mundo inteiro para o retorno de 
Jesus. Portanto, todos os inimigos 
da fé cristã devem ser submetidos e 
colocados sob seus pés, como emis-
sário de um Deus dos últimos tem-
pos, o mesmo Deus que conquistou 
as sete nações (Heteus, Girgaseus, 
Amorreus, Cananeus, Ferizeus, 
Heveus, Jebuseus) correspondendo 
as sete montanhas contemporâneas: 
Sociedade Global, Mídia, Governo, 
Educação, Economia (negócios), 
religião, celebração (arte e entrete-
nimento) e família.

Essa profecia foi amplamente 
disseminadas em universidades 
e igrejas desde 1975, em eventos, 

workshops e treinamentos para 
lideres religiosos no mundo pelos   
pastores americanos Loren Cun-
ningham, fundador do “Juventude 
como uma missão” (YWAM)  e Bill 
Bright.

Essa profecia tem como 
suporte teológico  o trecho do apo-
calipse 5:1-12

1.E vi na destra do 
que estava assentado sobre 
o trono um livro escrito por 
dentro e por fora, selado com 
sete selos.

2.E vi um anjo forte, 
bradando com grande voz: 
Quem é digno de abrir o livro 
e de desatar os seus selos?

3.E ninguém no céu, 
nem na terra, nem debaixo 
da terra, podia abrir o livro, 
nem olhar para ele.

4.E eu chorava muito, 
porque ninguém fora achado 
digno de abrir o livro, nem de 
o ler, nem de olhar para ele.

5.E disse-me um dos 
anciãos: Não chores; eis aqui 
o Leão da tribo de Judá, a raiz 
de Davi, que venceu, para 

URBANO NOBRE NOJOSA

Para Aristóteles o cidadão é aquele 
que assume parte do fato de governar e ser 
governado.

abrir o livro e desatar os seus 
sete selos.

6..E olhei, e eis que 
estava no meio do trono e 
dos quatro animais viventes e 
entre os anciãos um Cordeiro, 
como havendo sido morto, e 
tinha sete pontas e sete olhos, 
que são os sete espíritos de 
Deus enviados a toda a terra.

7.E veio, e tomou o 
livro da destra do que estava 
assentado no trono.

8.E, havendo tomado o 
livro, os quatro animais e os 
vinte e quatro anciãos pros-
traram-se diante do Cordeiro, 
tendo todos eles harpas e sal-
vas de ouro cheias de incenso, 
que são as orações dos santos.

9.E cantavam um novo 
cântico, dizendo: Digno és 
de tomar o livro, e de abrir 
os seus selos; porque foste 
morto, e com o teu sangue 
nos compraste para Deus de 
toda a tribo, e língua, e povo, 
e nação;

10.  E para o nosso 
Deus nos fizeste reis e sacer-
dotes; e reinaremos sobre a 

terra.
11. E olhei, e ouvi a voz 

de muitos anjos ao redor do 
trono, e dos animais, e dos 
anciãos; e era o número deles 
milhões de milhões, e milha-
res de milhares,

12. Que com grande 
voz diziam: Digno é o Cor-
deiro, que foi morto, de rece-
ber o poder, e riquezas, e 
sabedoria, e força, e honra, e 
glória, e ações de graças.

No Brasil, a (YWAM) é cha-
mada “Jovens com uma missão” 
(JOCUM). Entre suas lideranças 
temos a ex-ministra Damares, que 
atuava desde a década de 1990 con-
juntamente com ONGs internacio-
nais junto aos povos indígenas da 
Amazônia, em particular com a 
Tribo Suruwaha. 

A advogada e pastora Dama-
res nesse momento, fazia mediação 
da JOCUM (Jovens com uma mis-
são) com os políticos evangélicos 
de Brasília. O fato marcante nessa 
trajetória foi quando a FUNAI e o 
Ministério Público da Região Norte 
começaram a estabelecer limites 

diante da ocupação evangélicas 
nas tribos amazônicas, em particu-
lar, quando criminalizou o filho do 
fundador da missão JOCUM, David 
Cunningham que produziu o docu-
mentário “Hakani – voz pela vida” 
em resposta às ações judiciais per-
petrada pela FUNAI, revelando que 
o descaso da instituição brasileira 
frente ao infanticídio indígena na 
tribo do povo Suruwaha.

Diante da divulgação desse 
documentário, o Ministério Público 
Federal multou a missão JOCUM 
em três milhões de reais, por não 
ter autorização para filmar crianças 
indígenas. 

Frente a esse acontecimento 
de exposição das crianças indíge-
nas, a pastora Damares que é for-
mada em Direito, foi em defesa do 
documentário e, ao mesmo tempo, 
enfrentou a ação judicial, pois exibia 
o documentário proibido em vários 
templos evangélicos no Brasil, com 
discurso de que os princípios cris-
tãos estavam enfrentando a pseu-
docultura marxista e “gueisista”. A 
partir desse momento, a pastora 
Damares tornou-se a mediação 
desse projeto das sete profecias no 

O QUE HÁ ATRÁS DAS 
MONTANHAS?
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governo bolsonarista ao assumir 
o Ministério da Mulher, Família 
e Direitos Humanos. Portanto, 
os princípios das sete montanhas 
conduziram as pautas políticas, 
revelando a face político-teocrá-
tica do governo, embaralhando 
as posições políticas do espaço 
comum, envolvendo uma core-
ografia de signos odiosos, como 
inautenticidade, ruptura entre o 
pensar dogmático da cultura e 
a vida cotidiana do povo bra-
sileiro, acusando-o de práticas 
demoníacas e deformadas. 

A performance treslou-
cada do discurso da Damares 
criava cortinas de fumaça capa-
zes de obnubilar a real intenção 
das políticas de privatização, 
desmonte social e crise econô-
mica. É importante lembrarmos 
que performance é reconheci-
mento que realiza, concretiza, 
faz passar algo da virtualidade 
à atualidade concreta. As frases 
de Damares tinham impacto 
na mídia social, por exemplo, 
“A gravidez é um problema que 
dura só nove meses”; “Nenhuma 
mulher quer abortar”; “Ninguém 

nasce gay”; “Não é a política que 
vai mudar esta nação, é a igreja”; ‘É 
o momento de a igreja governar; “A 
mulher nasceu para ser mãe”. Essas 
frases nos levavam à cilada de res-
pondê-la denunciando seu cará-
ter de ódio e perseguição de seus 
dogmas conservadores. Enquanto, 
o rolo compressor de desmonte 
econômico e político era aplicado 
nas áreas sociais .

O livro de Délcio Monteiro 
de Lima, “Os demônios descem do 
Norte” já nos chamavam a atenção 
para essa ocupação evangélica neo-
pentecostal na América Latina. Em 
particular, a fusão da fé evangélica 
neopentecostal com ideal econô-
mico neoliberal, configurando uma 
agenda conservadora de costumes 
com os valores neoliberais.

A agenda neoliberal na Amé-
rica Latina implantou a diretriz de 
corte de gastos sociais, a partir do 
Estado mínimo e com medidas 
econômicas de responsabilidade 
fiscal, como adequadas para pos-
síveis saídas das crises monetárias 
e fiscal nos últimos anos .  

Seguir a agenda neoliberal 
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como um diretriz econômica-polí-
tica gerou uma crise social sem pre-
cedentes na América Latina, com 
aumento da população de desem-
pregados, fantasma da fome, preca-
rização do trabalho, inflação, queda 
da renda do trabalhador, juros 
elevados, concentração de renda, 
aumento da pobreza e miséria.

Ao enfrentar a agenda neo-
liberal foi necessário demonstrar a 
relação intrínseca entre neolibera-
lismo e as forças evangélicas neo-
pentecostal na América Latina.

Essa agenda conservadora fez 
ressurgir o fascismo como uma rea-
lidade histórica na América Latina, 
fazendo com que “a forma de fas-
cismo de menor refinamento ideo-
lógico, que envolve menor “orques-
tração de massa” e um aparato de 
propaganda mais rudimentar, mais 
que se baseia fundamentalmente 
na monopolização do poder estatal 
e em uma modalidade de totalita-
rismo de classe.” (Florestan Fernandes 

) 
E m 
q u e 
a 

defesa do retorno das ditaduras 
militares reapareceu como alter-
nativa política para enfrentar os 
trabalhadores, sindicatos, inte-
lectuais, políticos reformistas etc. 
Movimento indígenas. Movimento 
negro. Etc

Nesse território de resistên-
cia, devemos buscar José Carlos 
Mariátegui para quem “a solu-
ção dos problemas do índio tem 
que ser uma solução social. Seus 
realizadores deve ser os próprios 
índios.” Anterior a isso: “a república 
significou para os índios, a ascen-
são da nova classe dominante que 
se apropriou sistematicamente de 
suas terras em  uma raça com cos-
tumes e alma agrárias, com uma 
raça indígena, esse despojo foi a 
causa de uma dissolução material e 
moral. A terra sempre foi toda ale-
gria do índio. O índio desposou a 
terra. Sente que a vida vem da terra 
e volta à terra. Finalmente, o índio 

pode ser indiferente a tudo, menos 
a posse da terra que suas mãos e 
seu alento lavraram e fecundaram 
religiosamente.”

Essa mescla das forças evan-
gélicas neopentecostais na Amé-
rica Latina e agenda conservadora 
neoliberal reconfigura a partilha do 
sensível destruindo as inscrições de 
sentido de comunidade, tornando-
-se negação da política como ativi-
dade leiga e livre, destruindo a tape-
çaria social do território por uma 
planalidade dogmática teológica 
conservadora neopentecostal, em 
que as políticas sociais se tornaram 
caças às bruxas, demonstrando a 
irracionalidade do patriarcalismo, 
negacionismo e genocídio como 
expressões políticas do capita-
lismo. Essa mescla teológica-neoli-
beral transformou a sociedade num 
recinto de cadáveres humanos. Não 
podemos em memória dos 692 mil 
mortos  de COVID-19 deixar de 
denunciar que esse projeto obscu-
rantista e negacionista é um crime 
de lesa humanidade. Enfim, geno-
cídio! O apocalipse é aqui.
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Existe algo intri-
gante, inquietante 
y difícil de expli-
car en el reciente 
y creciente interés 

por la figura, tanto tiempo sombría, 
de Juan Santacruz Pachacuti. Bien 
se dice: Muchos son los misterios, 
más nada es más misterioso que el 
hombre. ¿Es acaso nuestro perso-
naje el precursor de la contestación 
de un mundo sin certezas, donde 
Dios, la Razón y la Ciencia han 
perdido vigencia? ¿No acontecía 
lo mismo durante la hecatombe 
de la Conquista española que hoy 
vemos reconfigurada en el presente 
postmoderno? ¿No es la búsqueda 
de respuestas al actual mundo sin 
certezas que lo ha vuelto vigente? 

Santacruz Pachacuti se ha 
vuelto actual, nuestro tiempo fini-
secular lo ha reconocido y percibe 
en él su concordancia en varios 
puntos esenciales de su audaz 
programa: el sentido de una civi-
lización en peligro, la búsqueda 
fraternal de justicia, el cuidado de 
unos derechos humanos que no se 
funda solamente en lo inmanente, 

la necesidad de reconciliarse con el 
misterio divino, la defensa integral 
de la persona humana y la necesi-
dad imperiosa que lo Legal refleje 
lo moral, mediante un Estado justo 
que se convierta en un dique de 
contención contra los abusos del 
Estado Poder, que en el presente 
se identifica con las actuales mega-
corporaciones privadas del hipe-
rimperialismo mundial que han 
incrementado hasta el delirio la 
desigualdad social. 

No hay duda que todas estas 
circunstancias han acercado más a 
nosotros al cacique collagua. Hoy 
se ha vuelto más célebre que cono-
cido. Es más, su inquietante sombra 
proyecta rayos iridiscentes que agi-
gantan su enigma. Pero no sin riesgo 
tomó parte en el esfuerzo supremo 
intentado por los humanistas indí-
genas y mestizos para salvar una 
civilización ancestral mediante el 
sincretismo. Se muestra profunda-
mente piadoso, no tiene nada de 
tribuno en busca de popularidad, 
su genio no es del conformismo ni 
de la polémica, pero maneja con 
maestría la sutileza de la idea expre-
sada en el sentido supraidiomático 

del arte y el lenguaje subliminal del 
mensaje eufemístico para favorecer 
el diálogo intercultural. 

No creo imitar a un coro de 
ranas al afirmar que el espíritu del 
siglo XVII había sido metafísico, 
había creado una metafísica de la 
naturaleza y una metafísica de la 
moral. Cien años antes el humanista 
Erasmo de Rotterdam en la cúspide 
de su cenit y sostenido por Carlos 
V, Enrique VIII, Francisco I y León 
X, había dicho: “No cambiaría mi 
libertad por el más espléndido de 
los obispados”. Era un siglo “inte-
lectualista” que se estremece con el 
descubrimiento del Nuevo Mundo. 
El primado de la razón teórica sobre 
la razón práctica se mantuvo incó-
lume y no perturbó la separación 
entre la especulación y la vida. No 
obstante esta desarmonía entre teo-
ría y práctica, entre pensamiento y 
vida, se vería desafiada y afectada 
en el Nuevo Mundo ante la reali-
dad injusta del indio. Para el espí-
ritu del siglo el dar respuesta a este 
problema se convirtió de especial 
importancia. Y aunque la Ley de 
Indias fue sancionada por la Corona 
española en 1512, 1542 y 1680, el 
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abuso a la población indígena nunca 
se detuvo. Mientras tanto el Viejo 
Mundo se desangraba en las llama-
das Guerras Italianas (1494-1559) y 
a la que seguirá las Guerras de reli-
gión de Francia (1562-1598) donde 
España toma parte de forma activa.

Si algún rasgo característico 
tiene el comienzo del siglo XVII 
entre los escritores mestizos e indios 
de la América hispana, este es el de 
la valentía intelectual, desafiar la 
autoridad y el poder imperante. 
Esto no significa ningún primado 
del individualismo. Al contrario, 
los pensadores del siglo XVII fue-
ron profundamente comunitaristas 
a diferencia de los del siglo XVIII 
que fueron individualistas decidi-
dos. Dicho comunitarismo hallaba 
una base firme en la doctrina de la 
igualdad de la razón, en cambio el 
individualismo del siglo venidero 
consideró dicha tesis como un 
prejuicio intelectualista y sostuvo 
que la razón práctica y la voluntad 
moral son la cosa peor repartida del 
mundo. Así entendida la cuestión, 
dicha valentía se luce en el Inca Gar-
cilaso de la Vega cuando publica la 

primera parte de Los Comentarios 
reales en 1609, en Guamán Poma 
de Ayala cuando termina de escri-
bír su Primer nueva crónica y buen 
gobierno en 1615 y en Juan San-
tacruz Pachacuti que concluye su 
Relación entre 1620-1630.

Los tres autores tienen dife-
rentes enfoques, pero están unidos 
por un mismo ideal, a saber, res-
taurar al hombre aborígen en su 
dignidad ética. Y para ello oponian 
el modelo del Estado-Justicia inca 
o autóctono al Estado-Poder de la 
Colonia. Otra cosa si ese Estado-
-Justicia precolombino era tan real 
como parecia. Pero después de las 
investigaciones de Favre, Bouys-
se-Cassagne y de Rostworowski, 
todo parece indicar que dicho Esta-
do-Justicia seria muy dudoso para 
los mitimaes o colonos deportados 
-entre los cuales habia muy ricos- y 
los millares de yanas o servidores 
perpetuos de los nobles. El mito del 
imperio socialista de los incas de 
Baudin y John Murra ha quedado 
muy rezagado. Son subscastas que 
no eran parte del sistema de reci-
procidad de los aillus. Aillus que 

estaban sometidos al sistema del 
impuesto- trabajo. El cual era el 
verdadero invento de la economia 
inca. Estos eran la fuerza de trabajo 
forzosa apropiada como capital por 
el Estado teocrático inca. 

Mientras mas crecia el impe-
rio mas servidores debia de tener 
el Estado para satisfacer a nobles, 
jefes militares, panacas sacerdotes, 
huacas. O sea el imperio incaico 
no era el susodicho paraiso de la 
justicia social. Conforme crecia el 
tawantinuyu crecía la desigualdad 
social. Y las panacas acumulaban 
mas tierras y servidores. Las guer-
ras de expansion no podían parar. 
Pero al final las mismas institucio-
nes que crearon el imperio fueron 
las que le dieron muerte -no solo 
los pactos con decenas de curacas, 
como lo muestra Waldemar Espi-
noza Soriano, sino miles de yanas 
apoyaron al conquistador-. 

No está demás recordar la 
crueles palabras de Atahualpa 
capturado, dadas como consejo a 
Pizarro: “si quieres mandar sobre un 
millón de indios, mata a otro mil-
lón para que te obedezca”. La fria 
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y pragmática razón de Estado ya 
estaba descubierta entre los incas, 
y quizá era así porque no eran cus-
queños, no eran un pueblo, sino 
que eran, sobre todo, un clan pri-
vilegiado, divinizado y jerárquico. 
Además, Carlos Araníbar subrayó 
la práctica mágico-ritual-política 
del sacrificio de niños por parejas 
-señalado por Betanzos y Guamán 
Poma- llamado Capacocha. El 
sacrificio era a cambio del cargo de 
cacique. El logos inca no excluía la 
magia.

Aparentemente Santacruz 
Pachacuti no tuvo nunca la inten-
ción de contradecir el dominio 
español ni predicar un nuevo 
evangelio político. Dominio que, 
por lo demás, contó con la colabo-
ración activa de caciques y curacas 
-como lo demuestran lo estudios 
de Karen Spalding-. Esa forma de 
dominación indirecta (encomende-
ros  frailes) y de dominacion directa 
(curacas  señores prehispánicos) 
fue la verdadera invencion del Vir-
rey Toledo, que se dio cuenta que 
las élites indígenas eran claves para 
mantener el dominio español. 

Pe r o  p a r a  S a n t a c r u z 

Pachacuti, la verdad debía prevale-
cer y este era el elemento de la vida 
social y cultural más firme del hom-
bre. Bien se dice que sin valor es 
estéril la sabiduría. ¿Pero él mismo 
se atuvo a este principio o forzó la 
verdad en miras de mejorar la con-
dición de sus hermanos de raza? 
¿Su visión monoteísta de la religión 
incaica es enteramente cierta o puso 
énfasis en este aspecto religioso con 
el fin de detener los abusos de los 
españoles en el proceso de la extir-
pación de idolatrías? 

El efecto que produjo su Rela-
ción en su tiempo nos es descono-
cido. No obstante, no es difícil dedu-
cir que su intención surge desde un 
fondo de ideas que circulaban con 
profusión entre los caciques incas y 
entre la intelectualidad española de 
diversas órdenes religiosas. Así, el 
jesuita José de Acosta, como here-
dero intelectual de la neoescolástica 
renacentista española y del tomismo 
abierto, se erige en defensor de los 
derechos indígenas, la tolerancia 
y el humanismo teológico. Pero 
la política imperial de la Corona 
española transcurría por otros 
caminos. No se trata de presentar la 

obra del imperio peninsular como 
las Actas y Epístolas de la Iglesia 
Española del Anticristo. Esto sería 
exagerado y distorsionador, pues 
no se puede pasar desapercibido 
el elemento cultural positivo de la 
Colonia, pero la Ley de Indias fue 
letra muerta ante la montaña de oro 
y plata que exacerbó una avaricia 
sin límites.

No obstante, cuando Santa-
cruz Pachacuti habla con elocuen-
tes dibujos y en un estilo bárbaro 
de escritura sobre el pasado inca 
poco podía imaginar que estaba 
formulando en sus descripciones el 
comienzo de una nueva revolución. 
Cien años más tarde estas ideas se 
convirtieron en Túpac Amaru II en 
una de las armas más eficaces para 
la lucha política independentista 
indígena y más amenazadoras para 
el dominio español. Naturalmente, 
sería demasiado pedirle a Santa-
cruz Pachacuti que nos diera una 
definición clara de sus verdaderas 
intenciones con su Relación. Pero 
sus dibujos nos hablan con claridad 
intuitiva más que lógica, mitizante 
más que teorizante, sobre la profun-
didad de su espíritu y pensamiento. 

No es que con su mentalidad 
mitocrática se convierta en un Pro-
teo que puede revestir cualquier 
forma, no, de eso no se trata. Su 
estilo es el de un profeta, de un mís-
tico, un poeta, un artista, donde la 
facultad imaginativa y estética pre-
valece sobre la facultad meramente 
lógica y racional. Por ello, Santacruz 
Pachacuti es sincero en cada una 
de sus palabras y dibujos. Siempre 
hay una manera de ser sincero sin 
ser brutal, y en eso Santacruz fue 
un artista consumado. En su libro 
el culto a la Justicia es la verdadera 
vena que se siente latir en su breve 
escrito. A pesar de las exageracio-
nes y contradicciones  busca más 
convencer que persuadir. Por eso 
no caben dudas sobre la finalidad 
última de su intención: política 
antes que religiosa.

Todo esto acontece en Amé-
rica cuando han sido creadas nuevas 
condiciones por el Renacimiento, 
la Reforma y la Contrarreforma, y 
cuando España se presenta como 
la insobornable defensora de la 
verdadera catolicidad. El mundo 
moderno ya ha alumbrado, Gali-
leo y Descartes asentarán la nueva 

época de las ideas claras y distintas, 
Hobbes y Grocio aspiran con lograr 
una ciencia de la política, el raciona-
lismo político avanza. La revolución 
cientifica y su método experimental 
será la gran novedad desde los grie-
gos. La matemática cobra un gran 
impulso con los números arábigos, 
el sistema decimal, la geometría 
analítica y el cálculo infinetisimal 
inventado por el genial Issac New-
ton con apenas veinte años. 

Una nueva astronomía se 
abre paso con el heliocentrismo de 
Copérnico. En la vanguardia inte-
lectual la mentalidad cuantitativa 
va desplazando a la cualitativa. Por 
la experimentación se inventa el 
microscopio y el telescopio. La cul-
minacion de toda esa revolución del 
pensamiento llegará con Newton 
en 1687 al publicar su obra cum-
bre Principia mathematica. Pero 
hasta el siglo dieciseis protestantes 
y católicos se aferraban tenazmente 
a la cosmología de Aristóteles al 
mismo tiempo que denunciaban 
con vigor las teorías copernicanas. 
El triunfo del sistema heliocéntrico 
copernicano en el siglo diecisiete 
-que ya había sido propuesto por 

Aristarco de Samos, además Buri-
dan y Oresme ya habían planteado 
algunos de los postulados de Copér-
nico- fue el primer paso de la revo-
lución científica moderna. 

Pero no serán esas novedades 
las que llegarán a la América del 
siglo XVII por la censura española. 
Será la reivindicación estoica que 
“todos los hombres fueron creados 
iguales, con derechos inalienables, 
con derecho a la vida y a la liber-
tad” llega a los cronistas mestizos 
a través de los Padres de la iglesia 
y la filosofía escolástica y neoesco-
lástica de Salamanca y Coimbra. 
Además, entre la filosofía ancestral 
precolombina y el estoicismo exis-
tían otros puntos en común: vivir 
conforme a la naturaleza, felicidad 
consiste en la aceptación del des-
tino, la teoría de la resignación y el 
ideal del sabio. Devolver al hombre 
su dignidad moral fue realmente el 
gran servicio que prestó la teoría 
del derecho natural y de la cual se 
hicieron eco los cronistas mesti-
zos e indios. Además, el debate del 
probabilismo en el Perú acontece 
en los siglos dieciseis y diecisiete 
en el campo de la filosofía moral, 
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pero en realidad era un retumbo 
tardío del probabilismo epistémico 
de la Europa medieval que generó 
la condena de 1277 y que condujo 
a un lenguaje hipotético y a ver la 
verdad científica como meramente 
probable.

Lo que emprende Juan Santa-
cruz Pachacuti es un nuevo paso de 
gran importancia para el desenvol-
vimiento del pensamiento político 
de la primera mitad del siglo XVII. 
Era algo nuevo y algo monstruoso 
cuando nuestro cacique incorporó 
en un sistema religioso monoteísta 
a la religión inca, tratando de abar-
car sus valores éticos y políticos en 
medio de la imposición hispana de 
un cosmos ético-religioso distinto. 
Su intento podía casi compararse 
a la legitimación de un bastardo. 
Cuánta verdad encierra el adagio: 
Ser sincero no es decir todo lo que 
se piensa, sino no decir nunca lo 
contrario de lo que se piensa. Y 
así actúa en su Relación Santacruz 
Pachacuti.

La cosmogonía andina en 
manos de Juan Santacruz Pacha-
cuti sufre en su base metafísica una 
transformación violenta porque 

el fin último de su interpretación 
religiosa no es metafísica sino éti-
co-política. Después de todo sigue 
pensando bajo el esquema de una 
sociedad divinizada. Se razona 
desde la teocracia. Lo cual se pro-
longa hasta hoy con el mito del Inca 
-véase a Flores Galindo y Manuel 
Burga-. En cambio el español era, 
a la vez, medieval por sus mitos, 
renacentista por su voluntarismo y 
moderno por su emprendorismo. 
Por eso, Tzvetan Todorov habla de 
que la Conquista de América fue 
posible porque los venció el mito y 
el desconocimieno del Otro. 

Ahora bien, la revolución que 
había introducido Tomás de Aquino 
en la teoría política del estado 
haciendo que el orden político 
deje de ser una institución divina 
designada puramente por Dios para 
hacerlo dependiente de nuestros 
actos libres, o sea del orden moral 
y humano, se derivaba de su nueva 
interpretación de las relaciones 
entre Gracia y Naturaleza. Ambas 
no se oponen sino que la Natura-
leza se perfecciona con la ayuda de 
la Gracia, por tanto el orden político 

depende del orden humano, el cual 
no revoca el orden divino. dando 
así una nueva forma a la teoría cris-
tiana de la libertad natural  y de los 
derechos naturales e impulsando 
la defensa de una teoría del Estado 
Legal.

En último término lo que la 
cosmogonía de Santacruz Pachacuti 
defiende es una teoría del Estado 
Legal versus la teoría del Estado 
Poder -de vieja prosapia sofística- 
donde impere la Justicia y no el 
latrocinio, el abuso, ni la ignomi-
nia como acontecía con la invasión 
española. Justicia y Voluntad de 
Poder serán los dos conceptos cla-
ves en que se debatirá el espíritu de 
la filosofía peruana virreinal, como 
dos polos opuestos de la filosofía 
ética y política que vienen desde 
las grandes realizaciones sociales 
del incario y de la revolucionaria 
doctrina tomista que declara legí-
tima el derecho de resistencia ante el 
tirano o de desobediencia ante una 
autoridad injusta. Pedir justicia a 
un imperio que avasalla y despoja 
es tanto como enviar a un buey a la 
escuela. Pero medítese un poco la 
historia para advertir que la razón 

de justicia coincide pocas veces con 
la justicia de la razón.

Para entonces, ya había apa-
recido la teoría política del estado 
de Maquiavelo, la cual justifica de 
facto y de jure el estado secular y 
suprime las ideas e ideales teocrá-
ticos del mismo. Santacruz Pacha-
cuti, en cambio, procede dentro del 
esquema del ideal teocrático, no es 
un moderni, en consecuencia no 
destruye el principio angular de esta 
tradición: el sistema jerárquico. Para 
él la cosmología y la política van de 
la mano y en su nombre sugiere 
un nuevo trato para la población 
andina. Su pensamiento político no 
es revolucionario sino reformista. 
Sigue creyendo en el origen divino 
del estado, sólo pide reconocer la 
presencia del Dios único en la tradi-
ción incaica y en su nombre defen-
der un Estado Legal, o sea donde 
impere la justicia. 

Todo lo contrario sucedía con 
la monarquía absoluta española del 
siglo xvii, en cuya conquista del 
Nuevo Mundo procedió bajo los 
principios políticos del maquiave-
lismo: el fin justifica los medios. 
De facto el mundo político había 

perdido su conexión con la reli-
gión y la metafísica, la ética y la 
cultura. América Precolombina fue 
siempre un hogaño agrario y recién 
con España su economía se volvió 
minero exportadora. La ambición 
por el oro y la plata apenas fue 
disimulada y compensada en la 
vida política, moral e intelectual 
con grandes figuras religiosas que 
defendían al indio bajo la doctrina 
de la libertad natural y los derechos 
naturales. La teoría de los derechos 
naturales y la teoría del derecho 
natural del estado hizo de jure aun-
que no de facto que los indios sean 
considerados súbditos y no siervos, 
aunque en la práctica nunca estu-
vieron libres de la coerción legal sin 
necesidad de que se derrumbase la 
teoría de los derechos naturales. Y 
así toda la Conquista y la Colonia 
transcurrió en medio de toda suerte 
de engaños, perfidias, rapacidades, 
delitos y crueldades contra la pobla-
ción aborígen de América. En este 
contexto la lucha entre el Estado 
Legal versus el Estado Poder era 
favorable siempre al segundo, situ-
ación que para el indio no cambió 
ni con la Independencia de 1821.

La crónica de Santacruz 
Pachacuti tiene un objetivo aparen-
temente religioso, a saber, demos-
trar el carácter monoteísta de la reli-
gión incaica por el vislumbre de la 
sola razón natural y, en consecuen-
cia, reivindicar la condición reli-
giosa y racional del indio perulero. 
Pero todo ello en vista de un obje-
tivo político, a saber, defender la 
autonomía del mundo andino cris-
tianizado. En el fondo lo que trata 
de decir Santacruz Pachacuti es que 
es innecesaria tanta crueldad con-
tra los indios peruleros porque con 
el incario habían alcanzado la reli-
gión monoteísta y con los españoles 
habían aprendido el carácter trini-
tario de dicha deidad. Algo tendrá 
el agua cuando se la bendice. Esto 
nos lleva inmediatamente al centro 
mismo de la crítica santacrucina del 
inconsecuente pensamiento político 
español, a saber, la política imperial 
española no se ajustaba al principio 
de justicia y caridad cristiana, resul-
tando siendo muy inferior al Estado 
Inca como gran administrador de 
la justicia.  

Nuestro cacique se con-
vierte en pensador religioso no por 
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inclinación, sino por deber político 
y sentimiento de estadista. Santa-
cruz Pachacuti se mete a metafí-
sico y dialéctico porque su verda-
dero interés es la política. Su teoría 
y lógica religiosa responde a un 
interés no por la paideia sino por 
la politeia. La paidea la asume que 
ya lo hicieron los conquistadores 
españoles con la evangelización, 
la cuestión decisiva será entonces 
encontrar el verdadero orden polí-
tico para cautelar la vida ética de 
los hombres. Y en esto coincide con 
Platón. Los atropellos y abusos de la 
extirpación de idolatrías impulsada 
por los cronistas toledanos no tiene 
sentido y debe ser detenida. 

Nuestro personaje no es un 
Amauta sino un Cacique, esto es, 
no es un hombre acostumbrado a 
contemplar las esencias del orden 
divino, es más bien una persona 
preocupada por el orden de la 
civitas terrena. Y sin embargo, 
debe proceder como un amauta y 
un pensador porque comprende 
la importancia del tema religioso 
para detener el arrasamiento del 
mundo andino emprendido por los 
conquistadores. En su esperanzado 

esfuerzo no llegará a comprender 
que el conflicto no tiende a resol-
verse en el orden de las ideas porque 
la lógica imperialista de España se 
lo impide. 

Y desaparecerá de la histo-
ria en plena hecatombe del mundo 
andino creyendo en la justicia, es 
decir, en la armonía entre la civitas 
divina y la civitas terrena. Heca-
tombe socio-política y cultural que 
encontró su ayuda en una apoca-
lipsis biológica. Efectivamente, la 
Conquista de América  y la caída 
del imperio de los incas no sólo fue 
gracias al apoyo de las numerosas 
etnias sojuzgadas por los incas, sino 
también por el devastador impacto 
de tres plagas desconocidas y ter-
ribles: la gripe, el sarampión y la 
viruela. Ahora bien, la mente polí-
tica de Santacruz Pachacuti rige su 
mente lógica a la vez que su mente 
mística. Pero en su caso se trata de 
una mente política clásica, no domi-
nada por un pragmatismo sino por 
un ideal, donde la ética y la política 
miran el estado celestial para orde-
nar el estado humano y terrenal. Y 
los desmanes y vejaciones sin límite 
que ve su mente política es a todas 

luces intolerable e insufrible para 
toda conciencia humana honrada. 
Es este imperativo categórico, esta 
exigencia de orden político, lo que 
determina la actitud de Santacruz 
Pachacuti respecto al pensamiento 
religioso.

Lo singular del caso es que 
trata de hacerlo dentro de una 
síntesis personal entre el filosofar 
mitocrático ancestral y el filosofar 
logocrático occidental cristiano. 
Y es que en el siglo XVI la filoso-
fía en América era un verdadero 
campo de batalla en que se enfren-
tan y combaten dos grandes ejérci-
tos. De un lado encontramos a los 
partidarios de lo “Múltiple” (poli-
teísmo), del otro a los partidarios 
de lo “Uno” (monoteísmo). Juan 
Santacruz Pachacuti concentra sus 
esfuerzos en hacer patente que los 
incas son partidarios de lo Múlti-
ple en la forma pero adeptos de lo 
Uno en el fondo. Su interés final 
no es ontológico ni cosmológico 
ni religioso, sino político. Bien se 
dice que cada moneda tiene dos 
caras. El monoteísmo de Santacruz 
Pachacuti está pensado para detener 
la destrucción hispana del mundo 

andino mediante la conversión cris-
tiana y la autonomía política.

Juan de Santacruz Pachacuti 
Yamqui Salcamayhua aparente-
mente no fue un filósofo sino un 
cronista peruano de raza indígena, 
él no elabora una interpretación 
propia ni un ideal de nación, sino 
que rememora la grandeza del 
pasado incaico en un estilo heteró-
clito, primitivo e informe. Lo que 
hizo decir al crítico literario Luis 
Alberto Sánchez que la obra tiene 
validez documental, más no lite-
raria, y al historiador Raúl Porras 
Barrenechea, es «la simple traduc-
ción al español de los cantares his-
tóricos del pueblo incaico sobre las 
hazañas de sus monarcas.» No obs-
tante, fue Markham el que reparó 
en la importancia de los himnos en 
quechua que aparecen en la obra. 
Entre ellos tiene importancia filo-
sófica el “himno de la creación”, o 
“creación del hombre”, y el Retablo 
de la Cosmogonía Andina. 

En estas interpretaciones se 
pasó desapercibido el contenido 
filosófico político de su espíritu. La 
interpretación de Santacruz Pacha-
cuti como mero cronista exige ser 

substituída por la de pensador. 
Como pensador no es un dechado 
de deducción lógica ni del análisis 
pero trasmite sus ideas fundamenta-
les a través de los conceptos-símbo-
los y su apología del incario. Parece 
haber una contradicción entre su 
estilo literario heteróclito y el can-
tar de las hazañas de los incas con 
su interpretación religiosa, filosófica 
y política, pero debemos buscarle 
al problema una mejor explicación 
en vez de negar el valor y la origi-
nalidad de su Relación. Y nosotros 
la encontramos en que tras la letra 
apologética vibra poderosa la exé-
gesis político-religiosa.

El cacique cronista Santacruz 
Pachacuti es un personaje nacido a 
fines del siglo dieciséis y aparente-
mente muere en fecha desconocida 
en la primera mitad del siglo dieci-
siete. Autor de una Relación de las 
antigüedades deste Reyno del Piru, 
de breve extensión pero de valiosa 
información etnohistórica y filosó-
fica. Nació posiblemente en Orco-
suyo, a fines del siglo XVI. Era un 
cacique perteneciente al grupo de 
los collahuas, de la región del Alti-
plano o meseta del Collao.

La Relación de las antigüe-
dades deste Reyno del Piru, está 
escrito en un castellano embriona-
rio, surtido de locuciones en que-
chua y aymara, es una recopilación 
de tradiciones incaicas, acompaña-
das de valiosos dibujos. La obra 
debió ser escrita entre 1620 ó 1630 
(otros dicen en 1613), y fue publi-
cada recién en 1879 por el ameri-
canista y erudito español Marcos 
Jiménez de la Espada, con otras dos 
crónicas, bajo el título de Tres rela-
ciones de antigüedades peruanas... 
El original se halla en la actualidad 
en la Biblioteca Nacional de Madrid 
y existe una edición anterior, en 
inglés, realizada por el historiador 
británico e perseverante trotamun-
dos sir Clements R. Markham en 
1873. 

La Relación en cada capítulo 
es un cantar sobre la vida de un 
Inca. Los collas fueron enemigos de 
los Incas, pero Santa Cruz Pacha-
cuti manifiesta respetuosa rectitud 
en su narración. Esta serena actitud 
suya contrasta notoriamente con la 
afiebrada de Guamán Poma y debió 
estar motivada por la nostalgia del 
pasado incaico ante las desventuras 
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del momento colonial. Su obra en la 
forma es parecida a la de Guamán 
Poma de Ayala, en lo desabrido del 
lenguaje y en lo expresivo de los 
dibujos que ilustran el texto. Pero 
contrasta en el fondo, porque carece 
de una idea propositiva. A lo sumo 
se limita a recrear un pasado per-
dido. Pero en esta recreación del 
pasado vibra latente no sólo la nos-
talgia, sino también la reivindica-
ción de un mundo mítico-poético 
que se sobrepone a la destrucción 
material de la cultura autóctona.

Todo símbolo es un signo, 
pero no todo signo es un símbolo. 
Esto es, que el mundo simbólico 
está cargado de ser, valores y len-
guaje metafórico, de intuición per-
ceptiva, resulta siendo interno a la 
cosa misma. Lo simbólico es capta-
ción primaria del mundo, habla de 
lo eterno en el mundo y en el hom-
bre. Es más, contiene una metafísica 
espiritualista. No hay que olvidar 
que el hombre precolombino es 
profundamente religioso y maneja 
el lenguaje numinoso de los sím-
bolos. Vive en el contexto máximo 
de una metafísica natural, vive lo 
inexpresable en lo expresable, se 

desenvuelve en la dimensión de lo 
inverificable. 

Es muy significativo que 
estos dos cronistas indios recurran 
a los profusos dibujos para trans-
mitir ideas. Es como si la estruc-
tura comunicacional de un pensar 
simbólico ancestral reclamara su 
espacio y derecho de existencia. 
Se trataría de un modo de filoso-
far mitocrático, propio de las civi-
lizaciones ancestrales, unida a la 
mística, lo religioso, metafórico y 
simbólico. La comunicación por 
excelencia para el pensar logocrá-
tico es la idiomática, pero para el 
pensar mitocrático es la no-idio-
mática (ritos, arte, mística). Aquí 
en estas dos obras se pone de mani-
fiesto que el sentido lógico no puede 
decretar la inexistencia de otros sen-
tidos (perceptual, intuitivo, emocio-
nal, estético, ético, religioso y meta-
físico). En todo caso es notorio que 
la lógica norma “cómo se debe pen-
sar” más no “lo que se debe y puede 
pensar”. Esto es que en sus obras 
convive el concepto abstracto de la 
lógica con el concepto artístico del 
símbolo. No en vano el pensar mito-
crático es profundamente estético 

mientras que el pensar logocrático 
es eminentemente lógico.

En otras palabras, los dibujos 
nos colocan ante un problema de 
carácter metalógico, donde conocer 
no es copiar ni conceptualizar sino 
interpretar. Y esto nos lleva hacia 
una dimensión en la que el conocer 
está moldeado sobre la interpreta-
ción de la realidad. La interpreta-
ción alcanza lo real, porque lo real 
tiene que ver no sólo con lo que es 
inmanente a la interpretación, sino 
también a lo que es trascendente a 
ésta. Y lo que se interpreta en los 
dibujos -tanto de Guamán Poma 
como de Santacruz Pachacuti- es 
que para gobernar a otros primero 
hay que aprender a gobernarse a sí 
mismo y esto es justamente lo que 
no demostraban los españoles. El 
pensamiento racional mostraba 
el camino, presente tanto en los 
conceptos identitarios del filosofar 
logocrático occidental como en los 
conceptos metafóricos del filoso-
far mitocrático andino. Sólo que 
la política de España venía domi-
nada por la voluntad de poder que 
contradecía su propio pensamiento 
racional de avanzada, mientras que 

el destruido Estado de la Justicia del 
incario dejaba una estela poderosa 
que incentivaba a su asimilación.

Pero hay algo más. Y es que 
ambos textos demuestran que en 
el pensar andino precolombino 
el pensar simbólico tiene varias 
dimensiones, a saber: estética, mís-
tica, celebrativa, y lógica. Por lo cual 
no hay que exagerar su contenido 
emocional ni su función social, 
como tiende a hacerlo Ernst Cassi-
rer. Por eso es erróneo sostener que 
el andino siente antes que conoce 
o piensa la realidad, porque por 
medio del sentido significativo per-
ceptual también se piensa y conoce 
la realidad. Por eso es de interés 
filosófico uno de los más sugesti-
vos dibujos de una composición de 
imágenes que aparentemente habría 
figurado en la pared principal del 
altar mayor del templo cuzqueño 
del Coricancha y que representa 
la cosmovisión andina o el mapa 
cosmogónico.

El “himno de la creación”, o 
“creación del hombre” en su respec-
tiva traducción dice:

¡Oh, Wiracocha, de todo
Lo existente el poder
Que éste sea hombre, que ésta 

sea mujer!
Sagrado…Señor,
De toda luz naciente
El hacedor.
¿Quién eres?
¿Dónde estás?
¿No podría verte?

Cada uno cuenta de la feria 
como le va en ella. Así, este himno 
ha recibido distintas interpre-
taciones[1] de lo que los indios 
precolombinos entendieron por 
Wiracocha, a saber: (a) Hacedor 
creador (Juan de Betanzos, Pedro 
Cieza de León, Francisco López de 
Gómara, Cristóbal de Molina, Mar-
tín de Murúa, Pedro Sarmiento de 
Gamboa, José de Acosta y Román y 
Zamora); (b) Incomprensible dios 
(Cristóbal de Molina); (c) Movedor 
y causa primera (Miguel Cabello 
Valboa); (d) Primer Principio (Blas 
Valera); (e) Poder y mando de lo 
existente (Polo de Ondegardo); 
(f) Ordenador del mundo (Diego 
González Holguín) y (g) Vivifica-
dor o animador del mundo (Inca 

Garcilaso de la Vega).
Ahora bien, estas clasifica-

ciones podemos agruparlas en dos: 
creacionistas y emanatistas. Las 
creacionistas parecen ser más bien 
una superposición de creencias cris-
tianas para decodificar una religión 
desconocida. Entre éstas estarían: 
(a), (b), (c), (d) y (e). Las emanatis-
tas reflejan una religión no cristiana 
y de distinta base metafísica, entre 
están la (f) y (g). 

Efectivamente, la plataforma 
metafísica de la religión cristiana 
es el Creatum ex nihilo (creación 
desde la nada), que reemplazó el 
nihil ex nihilo (nada viene de la 
nada) griego. Y el Inca Garcilaso 
habla que los indios preincas creye-
ron en Pachacamac y los incas en 
Wiracocha. Pero además nos pro-
porciona una pista muy segura 
cuando concibe a Pachacamac 
como “Vivificador o animador” 
del mundo. Lo mismo acontece 
en otros términos con Holguín al 
hablar de “ordenador”. 

El término “ordenador” del 
más avisado Holguín y el “vivifi-
cador” de Garcilaso coinciden en 
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la negación de una divinidad en 
el sentido cristiano, es decir, de un 
Dios omnipotente que crea desde la 
nada, sino más bien que “ordena” o 
“anima” lo preexistente, lo informe, 
sin vida o la materia. No existiría un 
solo ser primordial sino dos. Esta 
divinidad dadora de vida sobre lo 
inanimado plantea el principio de 
una dualidad metafísica en el ori-
gen de las cosas. Lo cual explicaría 
la pervivencia de la adoración a la 
Pachamama como Madre tierra 
animada.

¿Dónde va Vicente? donde va 
la gente. De este modo, la palabra 
“Hacedor” de Santacruz Pachacuti 
sería parte de su nueva fe cristiana 
o de una estrategia para eludir las 
campañas de persecución de ido-
latrías, y la alusión como “poder” 
de todo lo existente sería una tras-
posición de una referencia más 
primigenia como “ordenador” de 
todo lo existente. Nuestro Cacique 
desesperado ante la hecatombe rei-
nante entre los suyos, violenta la 
esencia metafísica de la religión y 
cosmogonía andina con fines polí-
ticos y pragmáticos. Su objetivo es 
detener a toda costa la campaña de 

extirpación de idolatrías que estaba 
aniquilando el alma andina. Mien-
tras para el Inca Garcilaso es nece-
sario admitir los aciertos pero tam-
bién las supersticiones de la religión 
incaica, y para Guamán Poma de 
Ayala es imprescindible implemen-
tar un buen gobierno con teología 
cristiana, para Santacruz Pachacuti 
el nivel espiritual alcanzado por los 
andinos con el incario hacía innece-
sario escarnecerse con ellos y, más 
bien, hacía imprescindible proceder 
acorde con la fuerza del derecho. 

El susodicho retablo tiene 
todos los visos de ser una reinter-
pretación cristiana de la cosmo-
gonía andina. La interpretación 
de Wiracocha como “Ordenador” 
en vez de “Hacedor” es más con-
cordante con la cosmogonía pre-
colombina profundamente mítica 
y con una concepción cíclica del 
tiempo[2]. Wiracocha es parte de 
la Pacha o Mundo pero no se agota 
en la Pacha. La Pacha es sólo su 
vivificación. Wiracocha no sólo es 
inmanente es también trascendente 
pero no creador. Aquí entendemos 
lo mítico no como lo primitivo y 
antifilosófico por excelencia, sino 

como la forma cultural ancestral 
de hacer filosofía y de trascender la 
condición humana para unirse con 
lo absoluto[3].

Es decir, las interpretaciones 
que insisten en verter Wiracocha 
como “creador” están obviando el 
problema metafísico subyacente: 
el monismo versus el dualismo. El 
monismo metafísico no implica 
necesariamente un teísmo, pero lo 
exige como una de sus alternativas. 
También el idealismo, el panteísmo, 
el deísmo y el materialismo son 
monistas. En cambio el dualismo, 
más conforme con las concepciones 
míticas ancestrales, los maniqueos y 
los zoroastrianos, puede aceptar sin 
problemas un demiurgo del mundo 
sin reducir la existencia de la mate-
ria o lo inanimado a su substancia. 
Y las interpretaciones que aseguran 
que Wiracocha es sólo inmanente y 
no trascendente al mundo o pacha, 
olvidan que el panteísmo imperso-
naliza lo divino y sacraliza todo lo 
existente, mientras que el hombre 
andino precolombino personalizó 
su deidad y sólo determinados luga-
res los tomó como sagrados. Ade-
más, si Wiracocha “ordena” la Pacha 

cómo va a ser su igual. A fortiori 
tiene que ser superior al mundo y 
trascendente a él.

Ahora bien, entre los dibujos 
que presenta la obra de Pachacuti 
Yamqui está la pared principal del 
altar mayor del templo cuzqueño 
del Coricancha y que supuesta-
mente representa la cosmovisión 
andina o el mapa cosmogónico. A 
tal grabado le llamó Chakana, que 
significa puente o escalera y que 
permitía la unión del hombre con 
el cosmos. Es en realidad una figura 
de cuatro puentes unidos en forma 
de cruz cuadrada de doce puntas y 
con la imagen de una deidad en el 
centro. 

Este símbolo es milenario, tan 
antiguo como el hambre. Con razón 
se le ha encontrado en el Complejo 
arqueológico de Ventarrón, distrito 
de Pomalca, en Lambayeque, y tiene 
forma de Chakana, ostentado la sor-
prendente antigüedad de entre cua-
tro a cinco mil años, y demostraría 
la idea de separación cósmica entre 
el Mundo y el Ordenador, lo inma-
nente y lo trascendente. Se ha dicho 
que en su geometría la Chakana 
encierra el concepto de número 

irreal Pi y el número real veintisiete. 
En todo caso no es seguro que tales 
conocimientos hayan sido propios 
del saber precolombino, y aquí lo 
importante es cómo llama Pacha-
cuti Yamqui al grabado. Para él se 
trata de un puente, un nexo comu-
nicante con otra dimensión. 

No es extraño que una civi-
lización agrocéntrica tenga que ser 
cosmocéntrica dentro de su afán 
por dominar la naturaleza. Pero 
tal esfuerzo de dominación no 
tiene la misma connotación ins-
trumental de la dominación de la 
razón moderna, pues en este caso 
está imbuida de espíritu sacral y 
en consecuencia su pensar mítico 
constituye una especie de ciencia 
primitiva -como afirma Frazer en 
La Rama Dorada- pero de carácter 
espiritual. Efectivamente, el filoso-
far mitocrático ancestral es cien-
cia pero primordialmente ciencia 
espiritual y justamente por ello es 
filosofía ancestral -no “filosofía sal-
vaje” como habló Tylor en Cultura 
Primitiva-, porque da respuestas a 
los problemas perennes de la con-
dición humana. 

Todo esto ha llevado a creer 

que es básico el elemento emocional 
e irracional del mito, tanto así que 
Lévy Bruhl (Las funciones mentales 
de las sociedades inferiores) habló 
de la mente prelógica del salvaje, 
mientras que Max Müller (Mitolo-
gía comparada) y Herbert Spencer 
abonaron a favor de la tesis del mito 
como engaño del lenguaje y no de la 
mente humana. Pero Franz Boas y 
Freud (Totem y tabú) insistieron en 
el carácter lógico del pensar mítico 
a pesar de su apariencia incoherente 
e inconsistente. Sin embargo, fue el 
romanticismo en su lucha contra la 
Ilustración la primera que expuso la 
nueva concepción y valoración del 
mito. Así la escuela histórica del 
derecho consideró que la cultura 
humana surge del mito, Schelling 
coloca en un lugar preferencial su 
filosofía del mito, Novalis habla del 
idealismo mágico y Schlegel vio en 
el mito la fuente de la poesía y de 
la filosofía. 

Lo cual demuestra que el 
pensamiento humano siempre es el 
mismo en sus diferentes épocas, sus 
reglas lógicas permanecen homogé-
neas y uniformes, el contenido per-
manece inalterable pero la forma es 
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lo que se modifica, su configuración 
funcional es condicionada por las 
instituciones sociales y el grado de 
desarrollo material. Lo mismo nos 
dice la nueva lógica heterodoxa al 
demostrar que la lógica clásica no 
es la verdadera lógica de la deduc-
ción y no existe una lógica privile-
giada, sino que la razón humana 
en diferentes situaciones emplea 
lógicas diferentes. Para ese viaje 
no se necesitan alforjas. Así el filo-
sofar mitocrático simplemente no 
prioriza el principio de no contra-
dicción, como sí lo hace el pensar 
logocrático occidental. Y Santacruz 
Pachacuti es un ejemplo dramático 
por armonizar ambas formas de 
pensar en un momento crucial y 
apocalíptico para la cultura andina 
que se enfrentaba a su extinción.

En consecuencia, no es 
extraño que Pachacuti Yamqui al 
describir el contenido de la Chakana 
incluya elementos estelares. Pero la 
cosmografía andina no es producto 
de un primordial interés científico, 
sino de un esquema sacral, oracular, 
teúrgico y mántico. En otras pala-
bras, lo cosmográfico se subsume a 
la historia de su religión y a su afán 

por lo numinoso. No hay duda que 
la chakana describe una situación 
límite del hombre, a saber, revelar 
lo sagrado, cósmico y transhistó-
rico, que repite indefinidamente los 
arquetipos celestes. 

En otras palabras, la chakana 
es el registro de lo que el chamán o 
el amauta logran ver o conocer en el 
trance místico o la meditación espe-
culativa. Pero lo que nos va a ofrecer 
el autor es la primera imagen sin-
crética de la religiosidad andina, 
pues mezcla elementos andinos con 
elementos cristianos. El resultado 
es un híbrido, una recomposición 
de la nueva imagen del mundo que 
tienen los hombres andinos después 
de la Conquista.

Efectivamente, el mundo 
está organizado según el principio 
andino de hanan-hurin aplicado en 
dos dimensiones, la horizontal y la 
vertical. Dos ejes, Hanan y Hurin, 
dividen el espacio en cuatro cam-
pos distintos. Los campos inferio-
res están organizados de manera 
inversa con respecto al espacio 
superior. Semejantes estructuras 
cuatripartitas se encuentran en 

otras representaciones espacio-tem-
porales andinas. Encabeza el Orden 
la deidad de Viracocha Pachayacha-
chic o Señor del Universo, ordena-
dor de todo lo que existe, en el que 
la pareja humana es parte armónica 
del todo. 

Es curioso que su nombre 
esté mencionado sobre una figura 
ovoide, que podría hacer alusión al 
huevo cósmico como eje del mundo 
y de todas las regiones celestes. Las 
representaciones del Sol y la Luna, 
así como otras estrellas, no son figu-
raciones astronómicas sino carac-
teres religiosas. El marco y el con-
torno del dibujo de Pachacuti, así 
como la distribución de sus figuras, 
se asemeja al retablo de una igle-
sia cristiana, lo que lleva a pensar 
que lo prefiguró para que pueda ser 
aceptado por un auditorio español.

Que cada palo aguante su 
vela. Se trataría, entonces, del 
Retablo de la Ordenación y no de 
la Creación, donde el Señor Uni-
versal ordena todo hacia la derecha 
y hacia la izquierda, por parejas. 
Llama la atención que no se con-
signe el Ucu Pacha o mundo de 
abajo, especialmente porque los 

incas consideraban que a la muerte 
proseguía una forma de vida similar 
a la experimentada en este mundo. 

Esta omisión hace suponer 
que tal mundo puede estar repre-
sentado ocultamente en el dibujo 
de la mamapacha o de la mama-
cocha, como medios de acceso al 
Ucu Pacha. Cuenta la tradición que 
Manco Cápac había fijado en una 
pared del Coricancha una plancha 
de oro fino la imagen de Wiracocha 
Pachayachachic y que Mayta Cápac 
hizo renovar aquella plancha aña-
diendo varias figuras en torno a ella. 
Según Santacruz Pachacuti el cua-
dro del Coricancha debe enseñar 
a recordar el poder exclusivo de 
Wiracocha en oposición a los pode-
res muy inferiores de todas las cosas 
del mundo, que no eran sino sus 
criaturas y que, por consiguiente, 
hay que abstenerse de adorar a cual-
quiera de sus criaturas, aunque se 
tratase de la más alta, es decir, que 
los peruanos debían despreciar los 
cultos politeístas (por ejemplo, el 
culto al sol).

Si el Inca Garcilaso quiso 
salvar la organización social del 
incario, sobre todo el principio de 

justicia, y los andinos del siglo die-
ciséis organizaron las ceremonias 
mágicas en las huacas del Taqui 
Oncoy para expulsar al invasor, 
Santacruz Pachacuti quiso salvar 
su religión mediante la expurga-
ción del politeísmo. La diferencia 
con Guamán Poma es que éste atri-
buye la introducción de la idolatría 
solar a los mismo incas y libra de ese 
defecto a los indios preincas que, 
según él, adoraban un solo dios. Y 
es que Guamán Poma guarda en su 
corazón el vivo sentimiento antii-
nca que estuvo presente en más de 
200 naciones provincianas con sus 
respectivas noblezas resentidas con 
el sometimiento militar inca. Y por 
ello apoyaron activamente la mar-
cha de las huestes de Pizarro sobre 
el Cusco. Guamán Poma refleja el 
profundo divisionismo entre indios 
en el Tawanbinsuyo que todavía 
se prolonga en la Conquista y la 
Colonia, y que no desaparecerá 
en la República. Tan cierto es esta 
división entre indios que el apresa-
miento de Atahualpa es resultado 
de una conspiracion antiinca ante 
el odiado emperador sanguinario. 

El carácter sanguinario de 

Atahualpa se deja ver cuando 
ordena el envenamiento de Huáscar, 
la matanza de los sabios orejones y 
la sacrílega violación de las Virgenes 
del Sol por los batallones de aguer-
ridos soldados Chancas. Además, 
tan honda era la crisis política del 
imperio inca y el odio entre la pro-
pia aristocracia imperial, que ambos 
bandos (Huáscar y Atahualpa) no 
dejaron de pelear en vez de unirse 
ante el invasor. El imperio inca 
estaba sacudido por una decadencia 
política que lo hundiría sin reme-
dio. El odio y la soberbia fue más 
grande entre los herederos imperia-
les que la sensatez. Pero las naciones 
indígenas provincianas también se 
equivocaron, porque los españoles, 
tanto pizarristas como almagris-
tas, en vez de liberarlos les traerían 
nueva opresión. Incluso si hubiese 
prosperado la alianza entre alma-
gristas y Manco Inca para restaurar 
una nueva dinastía hubiera tenido 
que emprender una nueva guerra 
definitiva e improbable de ganar 
en dos frentes: contra españoles, 
millares de yanas y contra las 200 
naciones andinas. Nuestro cro-
nista indio, Santacruz Pachacuti, 
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aparentemente tuvo la intención de 
probar mediante la interpretación 
del retablo cosmogónico que los 
incas no eran idólatras, adoraban 
a un solo dios y que repugnaban 
el politeísmo. Con ello se mues-
tra adepto a la unidad imperial 
indígena, como el Inca Garcilaso, 
y contrario a la independencia de 
las más de 200 naciones andinas. 
La Conquista española impidió la 
balcanización deseada por los caci-
cazgos andinos.

¿Cuál de todas resultaba ser 
la mejor estrategia? La que sostenía 
el vislumbre del Dios único en los 
incas. Y ésta era la opción tanto del 
Inca Garcilaso como de Santacruz 
Pachacuti. La opción de Guamán 
Poma justificaba la destrucción 
de los incas por los españoles y no 
garantizaba el respeto de la vida de 
las otras etnias andinas. Su falta de 
cálculo político resultaba letal para 
sus propios propósitos de conser-
var a los demás indígenas de la 
tiranía hispana. Quizá pensó que 
muerto Manco Inca y ejecutado 
Túpac Amaru I en 1572 prácti-
camente se había extinguido la 
resistencia incaica en Vilcabamba 

y que resultaba inocuo culparlos 
de idolatría solar. Pero se equivocó 
profundamente porque ni siquiera 
las Leyes de Indias contuvieron el 
pillaje, saqueo y tropelías de los 
españoles durante la Colonia. Ni 
Carlos V ni Felipe II ni sus suceso-
res tuvieron real interés en detener 
la grande impiedad y tirania contra 
los peruleros. Más pudo la codicia 
por el oro y la plata que el temor 
a Dios y la condena eterna. Más, 
volviendo al sentimiento antiinca 
de Guamán Poma de Ayala la his-
toria demostró con la sublevación 
de Túpac Amaru II que los pueblos 
andinos la habían dejado de lado al 
plegarse masivamente a la insur-
rección, aunque hubieron Caciques 
que recelosos no apoyaron al suble-
vado. En otras palabras, la historia 
daría la razón a la estrategia del Inca 
Garcilaso y de Santacruz Pachacuti.

Esta incontinencia española 
por las riquezas americanas las 
pagaría muy caro. El filósofo y 
jurista cristiano Francisco de Vito-
ria denuncia tempranamente en 
1534 el carácter bárbaro, injusti-
ficable y cruel de la guerra con-
tra los peruanos por el grupo de 

aventures y salteadores encabezados 
por Pizarro. La condena de Vitoria 
impactó sobre las cortes europeas 
sobre todo porque venia de un clé-
rigo honrado. Pero el golpe decisivo 
vendría de la Brevísima relación de 
la Conquista de las Indias del Padre 
dominico Bartolomé de las Casas. 
En 1540 Las Casas se presenta ante 
Carlos V para dar su escalofriante 
informe. En 1550 tiene lugar en 
Valladolid su controversia con el 
esclavista Sepúlveda, donde exhibe 
su argumento más fuerte al soste-
ner que la guerra no era cristiana 
ni justa. La crítica lascasiana con-
dena el régimen colonial, cuestiona 
la soberanía española, interroga en 
Las Doce Dudas si se debe dar abso-
lución a encomenderos, expolia-
dores, tiranos, gobernadores y vir-
reyes, quienes merecen, mas bien, 
la excomunión. 

La Inquisición vio en todo ello 
un acento sedicioso que podía pro-
vocar una reacción anticolonialista. 
La Corona emplea a la Inquisición 
como instrumento político para for-
talecer su dominio sobre las Indias y 
sofocar cualquier cuestionamiento 
peligroso. Surgen los extraños 

oráculos del ángel de la histérica 
doña María Pizarro, señalando de 
sublevación a fray Francisco de la 
Cruz en Lima, Luis López en Cusco, 
Fr. Pedro del Toro en Potosi y Fr. 
Alonso Gasco en Quito. Se abre así 
el proceso de los angelistas contra 
los dominicos, no tanto porque se 
advierte el peligro de una subleva-
ción indígena, sino porque emerge 
el peligro de un separatismo criollo. 
Pero la gran hora de la orden domi-
nica había pasado y Las Casas, Soto, 
Vitoria y Carranza habían muerto. 
Para fines de 1569 Fr. Bartolomé de 
la Vega quedó como la voz solitaria 
del derecho de los indios. Mientras 
las utopías dominicas eran más 
directas pidiendo poner fin al régi-
men colonial, las utopías indígenas 
optaban por una estrategia más sin-
crética y prudente. 

No obstante, los abusos de 
encomenderos y conquistadores 
tenían como aliado al propio empe-
rador Carlos V. A pesar de promul-
gar en 1542 las Nuevas Leyes de 
Indias, atendiendo las denuncias 
de Bartolomé de las Casas, la ver-
dad es que las Américas tenían poco 
interés humano para el emperador 

pero enorme interés financiero para 
mantener su política en Europa. De 
ahí que en su sinóptica autobiogra-
fía no mencione a Las Indias. Ni 
siquiera en sus memorias -una espe-
cie de consejos a su hijo Felipe II- se 
deja traslucir una autocrítica a sus 
errores en América. En suma, para 
Carlos V el Nuevo Mundo era sólo 
importante como fuente de riquezas 
para sus campañas europeas (con-
trol de la iglesia, guerrear contra 
Francia, vencer a los turcos otoma-
nos y combatir el protestantismo). 

Y la actitud expoliadora de los 
emperadores castellanos tampoco 
cambiaría con el rey Felipe II. Si 
Carlos V entregó la empresa con-
quistadora a manos de salteadores 
y asesinos encabezados por el por-
querizo Pizarro, Felipe II mantuvo 
en su cargo por un extenso período 
hasta 1581 al Virrey Toledo, respon-
sable de la ejecución del inca Túpac 
Amaru I. Por tanto, cuando Toledo 
le dice en carta del 24 de setiembre 
de 1572 al rey Felipe II que respecto 
al inca se ha hecho su voluntad, ello 
se corresponde plenamente con su 
larga administración del virreinato 
y no con las cínicas palabras que se 

consignan: “Podéis iros a vuestra 
casa, porque yo os enviéis a ser-
vir reyes, no a martalos”. A todas 
luces la política oficial de la política 
imperial española era de genocidio 
y expoliación inmisericorde de las 
riquezas de Las Indias. 

La edición francesa de 1744 
de los Comentarios de los Incas del 
inca Garcilaso de la Vega removía 
las conciencias ilustradas prepa-
rando la Revolución Francesa. La 
consecuencia de todo esto fue que 
América quedó en el ideario colec-
tivo del Viejo Mundo como el lugar 
donde hubieron imperios donde se 
gobernaba con dulzura y justicia, se 
efectuaban prácticas distributivas, 
regulación, planificación y reparti-
ción de tierras. Se revitalizaron las 
utopías sociales.  América quedó 
asociada a las nuevas ideas: 1. Dere-
chos humanos, 2. Independencia 
nacional, 3. Soberanía del pueblo y 
4. felicidad y mejoramiento de las 
condiciones de vida. A todo esto 
contribuyó el espíritu de la obra de 
Santacruz Pachacuti.

Si este es el caso en la práctica 
y a corto plazo no tendría oportu-
nidad de éxito, porque la obra de 
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Santacruz Pachacuti es escrita en 
plena campaña de la extirpación 
de las idolatrías, quedaba la memo-
ria de los cronistas toledanos que 
le atribuían carácter idolátrico a la 
religión inca, y, además, era cono-
cido que existía junto al dios ura-
niano Wiracocha todo un panteón 
de dioses tectónicos o divinidades 
del sustento como el agua o Illapa, 
y la tierra o Pachamama. En el 
momento de la Conquista la divi-
nidad que recibía mayor atención 
era Illapa, y ochenta años después, 
o sea cuando Santacruz escribe su 
crónica, la resistencia de la religiosi-
dad andina se concentraba en Wira-
cocha. Tal estrategia no funcionó, 
con el tiempo dicha divinidad sería 
olvidada y su lugar sería ocupado 
por la divinidad cristiana. Pero a 
largo plazo el espíritu humanista y 
justiciero de Santacruz Pachacuti 
sobrevive a su obra.

Sobre este espíritu humanista 
y justiciero, que no sólo está pre-
sente en Santacruz Pachacuti sino 
también en Guamán Poma de Ayala 
y el Inca Garcilaso, cabe una refle-
xión sobre si las utopías andinas 
eran en definitiva paganas, dado 

que creían firmemente en la gloria 
terrenal a través del Estado perfecto 
de derecho. Ya en el siglo V d. C. 
San Agustín había proporcionado 
una respuesta en su crucial obra La 
Ciudad de Dios. Cuando la ciudad 
de Roma es saqueada por los bár-
baros godos de Alarico en el 410, 
los círculos romanos ilustrados 
partidarios del politeísmo atribuye-
ron la catástrofe a la adopción del 
cristianismo, causante que los anti-
guos dioses protectores del Imperio 
retiraran su protección. San Agustín 
responde la objeción con diversos 
argumentos que culminan en la 
oposición entre la gloria terrena y la 
gloria celestial. El mismo cruce del 
orgullo romano por el pasado glo-
rioso y la conciencia cristiana está 
presente en los ilustrados cronistas 
andinos. Aquí el otrora orgullo por 
el glorioso pasado inca o pre-inca 
busca continuidad con el presente 
cristiano.

Además, está el hecho que 
más de doscientas naciones aborí-
genes no aceptaron el orden incaico 
y sus noblezas locales se sublevaron 
apoyando a los conquistadores. 
Todo lo cual indica que las élites 

nobles andinas, mal o insuficiente-
mente evangelizadas, no superaron 
el horizonte pagano de su fe en la 
gloria terrenal del Estado perfecto 
de derecho. Pero el mismo reproche 
se le puede hacer a la misma Corona 
española. Obviamente la motiva-
ción en ambos bandos era distinto: 
sobrevivir en unos y enriquecerse 
en otros. Ni unos ni otros compren-
dieron que el Estado -y esta incom-
prensión pesa con mayor gravedad 
sobre la cultura cristiana occidental- 
con todo el poder que es capaz de 
desarrollar y proteger la paz externa 
permanece siempre en el ámbito 
de la civitas terrena y nunca jamás 
podrá llegar más allá, porque el 
verdadero último fin no puede ser 
más que la vida eterna en la paz 
eterna de Dios. A pesar de todo, el 
orden político andino alcanzó con 
los incas elevadas alturas de justicia 
social, aunque no fuera del todo del 
gusto de las noblezas locales de las 
más de doscientas naciones andinas.

En otras palabras, la heca-
tombe de la Conquista española 
todavía era vista como un acon-
tecimiento en donde la Provi-
dencia divina se mezclaba con el 

trastocamiento mítico del mundo 
llamado Pachacuti. En la Anti-
güedad dichas catástrofes mun-
diales eran periódicas, cósmicas 
y entrañaban destrucciones del 
mundo para dar paso a un nuevo 
comienzo (Faetón, Deucalión). No 
lucía con claridad la teolología teo-
lógica del cristianismo, la misma 
que falta por completo en la anti-
güedad griega, romana y andina. La 
pregunta por el telos de la historia 
es desconocida por la mentalidad 
mitocrática, porque preponderaba 
el telos del cosmos. En Atenas, 
Roma y en el Cuzco predomina el 
Orbis terrarum, el ideal político del 
orden justo por el orden jurídico del 
Estado. 

Los andinos estaban bien 
capacitados para comprender el 
Estado-justicia dentro del eterno 
retorno de la gloria terrenal, pero 
poco entrenados para captar la 
novedosa idea de la gloria celestial 
en la vida eterna en la paz eterna de 
Dios. En cambio en el cristianismo 
la historia es no sólo lugar central de 
la encarnación divina sino sitio de 
prueba y preparación histórica que 
corre hacia la encarnación de Dios 

hasta el fin definitivo del mundo. 
Se rompe para siempre el ciclo del 
eterno retorno mítico. El fin de la 
historia es también el Apocalipsis y 
el Juicio Final, la entrada de unos en 
la eterna bienaventuranza y de otros 
en la condenación eterna. En esta 
perspectiva el pensamiento andino 
ofrecía importantes puntos de con-
tacto, pero en lo sustancial el cris-
tianismo representaba un cambio 
profundo del orden de ideas.

Ahora bien, que el cristia-
nismo haya ingresado a Las Indias 
en la punta de los arcabuces de 
bestializados capitanes y soldados 
invasores ha contribuido a una 
deficiente evangelización, a un sos-
pechoso sincretismo y a la persis-
tencia del politeísmo precolombino. 
Aunque en verdad hasta en el pro-
pio Viejo Mundo, cuyas prácticas 
políticas hasta hoy distan mucho de 
ser cristianas, el cristianismo estuvo 
siempre llevado a mal traer por una 
racionalidad pragmática que lo ha 
dejado de lado. 

En otras palabras, Santacruz 
intenta hacer una lectura cristiana 
del retablo cosmogónico andino, 
con un solo dios universal y creador, 

que rechaza todo politeísmo y que 
no tiene objeto la persecución 
española al culto a Wiracocha por-
que en el fondo se trata del mismo 
dios cristiano. Enarbola la idea 
incaica del Estado-justicia contra 
la idea hispana del Estado-poder. 
Pero quien tiene boca se equivoca 
y es muy plausible que en el dibujo 
nuestro cronista indio haya omitido 
adrede otras representaciones origi-
nales andinas, como el Ucu Pacha 
o el infierno, y forzado la repre-
sentación religiosa del incario para 
hacerla compatible con la cristiana. 
Pero la constatación etnológica e 
histórica nos lleva, más bien, hacia 
una religión henoteísta, con un 
dios principal y varias divinidades 
secundarias. Santacruz debió cono-
cer aceptablemente el cristianismo, 
porque en su dibujo del retablo no 
hay rastros del mito teogónico del 
caos original que debe acompañar 
a una divinidad ordenadora.

En suma, Santacruz Pachacuti 
define a Viracocha como dios cre-
ador, omnipotente y único frente a 
sus criaturas, como si fuera la com-
prensión propia de aquellos genti-
les, porque esta afirmación tenía el 
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alcance político de defender a los 
suyos con el argumento de que los 
incas alcanzaron tal entendimiento 
por la luz natural de la razón. Por 
consiguiente, sólo les faltó la luz 
de la revelación. Lo que se sigue de 
esta argumentación no lo dijo pero 
se deduce, esto es, una vez alcan-
zada la revelación cristiana serán 
capaces de autogobierno propio. 
Un Imperio cristiano indiano era 
el desideratum de su pensamiento 
político. Y en esto coincidía con el 
Inca Garcilaso. No estoy diciendo 
que el remedio salió peor que la 
enfermedad, pero al menos es reco-
nocible que cuando se pide justicia 
pueden ser amigos perro y gato, en 
vez de emponzoñar el corazón con 
odios y resentimientos.

NOTAS:

[1] En la actualidad prosiguen 
las investigaciones sobre la religio-
sidad del hombre andino actual. 
Entre las más recientes tenemos la 
investigación de Jorge Alberto Mon-
toya Maquín, quien supone que no 
hay diferencia con la religiosidad 
ancestral andina, y en su Pachaya-
chaykunamanta. De los saberes del 
mundo (Lima, Marzo 1996), sos-
tiene que el hombre andino ve el 
mundo vivo, sin comienzo ni final, 
en un permanente fluir que va mez-
clando los ánimos para que surjan 
las formas del mundo. Todo es 
inmanente a la vida inmanente. De 
similar parecido es Mariano Iberico, 
que sostiene que el arte precolom-
bino canta a la vida, a la movilidad 
universal, a una noción de Absoluto 
más vital y dinámico (La Aparición 
histórica, UNMSM, Lima 1971, pp. 
119-131).

[2] Estermann piensa que 
existe una afinidad estructural 
entre la filosofía andina y la filo-
sofía griega en lo concerniente a la 
contingencia y la necesidad. Arguye 
que la concepción cíclica del tiempo 
testimonia el desconocimiento 

prehispánico del concepto de 
“creación” (J. Estermann, Filoso-
fía andina. Estudio intercultural 
de la sabiduría autóctona andina. 
Ediciones Abya-Yala, Ecuador 
1998, p. 122). Y esta carencia de 
la idea de “creación” la asocia a la 
supuesta existencia de una con-
cepción panenteísta o Dios está 
en todo (Ibíd. P. 98, 263). He aquí 
donde surgen las dificultades de su 
planteamiento que derivan hacia la 
negación del antagonismo entre lo 
sagrado y lo profano, lo inmanente 
y lo trascendente.

[3] Esta interpretación exis-
tencialista-mitocrática de la filo-
sofía que considera a la filosofía 
ancestral como afán de trascender 
la condición humana y que remite 
a la estructura ontológica de la exis-
tencia humana, la he desarrollado 
principalmente en mi libro Filosofía 
Mitocrática y Mitocratología, IIP-
CIAL, Lima 2010.
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Os  poetas e filó-
sofos gregos 
deram   nomes 
d i f e r e n t e s 
para a “alma”. 

O mais famoso deles é Psiquê. 
Na mitologia, Psiquê for-

mava um par com Eros, o Amor. 
Em grego, “Eros” também significa 
“asas”. Não as asas de pássaro, mas 
as asas de borboleta. Enquanto os 
pássaros  já nascem com asas, as 
asas da borboleta só nascem após 
uma metamorfose. Pássaros nas-
cem de ovos, borboletas nascem de 
casulos.

O casulo é uma espécie de 
útero no qual a lagarta torna-se a 
artista  que esculpe , pinta e borda 
a si mesma, para assim partejar-se 
outra:  antes ela rastejava, agora ela 
se alça e voa. 

As asas que elevam a alma são 
as do Afeto e das Ideias: poesia  e  
filosofia. Esse Afeto Pensante é um  
dos sentidos de “phylo” em “phylo-
-sofia”: “amor por Sofia”.

Sofia também é um dos 
nomes da alma. Sofia é mais do que 
Razão. Em grego, “Razão” é “Logos”, 
palavra masculina. Enquanto 

“Razão” é raciocínio, teoria e moral, 
Sofia é sensibilidade, criatividade, 
intuição e ética, assim unindo o 
pensar à prática.

Outro nome da alma é  
Pneuma. Em latim, pneuma será 
traduzido por “spiritus”:  “sopro 
quente e úmido”, quente no sen-
tido do calor da vida. Por isso, todo 
sopro de vida “acalenta”: “traz calor” 
que afasta o frio. 

Pneuma  também é a brisa 
úmida que vem do oceano e vivi-
fica o deserto, nele fazendo brotar  
cores, flores, sementes, enfim, múl-
tiplas vidas.

Quando o recém-nascido 
nasce, antes de abrir os olhos ele 
inspira o pneuma , o sopro de vida. 
Não são apenas os pequeninos 
pulmões do recém-nascido que se 
enchem de ar, pois cada célula é aca-
lentada pelo pneuma  , inclusive as 
células do nervo ótico, que assim 
se abrem para receberem a luz do 
mundo.

Esse primeiro pneuma que o 
recém-nascido inspira o umbilica  
ao Sopro Cósmico da respiração da 
Terra, nossa Mãe Ancestral.  Não 
por acaso, meditar é “medicar”: 

prestar atenção na respiração que 
somos, respiração essa que nos des-
perta para a compreensão de que , 
pela respiração, somos partes de um 
todo cujas outras partes são os ani-
mais, as plantas, as florestas, enfim, 
tudo o que vive e respira .

Este é o sentido originário 
de “inspiração” : “ação da vida em 
nós”, potencializando-nos. A cada 
vez que respiramos, trazemos para 
dentro de nós o sopro de vida que 
irá se acrescer ao sopro de vida que 
vive em nós. Quando expiramos, 
parte do pneuma que estava em nós 
retorna ao pulmão  da Terra , para 
assim ser de vida renovado. 

Quando falamos palavras que 
ensinam , o pneuma  que partilha-
mos  enche nossas palavras com ar  
que oxigena as ideias de quem nos 
escuta. Talvez por isso Clarice tenha 
dito: “Escrevo como se fosse para 
salvar a vida de alguém”.

 Mas palavras que ofendem, 
mentem  e saem da boca de igno-
rantes são ocas de vida . São apenas 
“flatus vocis” : voz vazia.

( o livro de Clarice é apenas 
uma sugestão de leitura)

ELTON LUIZ LEITE DE SOUZA

ASAS QUE 
ELEVAM A 

ALMA
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Francisco Soares 
Teixeira é autor da 
mais sólida  for-
mação na matriz 
intelectual referida 

a Karl Marx. 
Entre seus livros de maior 

interesse encontramos Marx,  
Weber e o marxismo weberiano, 
publicado em colaboração com 
Celso Frederico, pela editora Cor-
tez, 2010. Esse  é apenas um motivo 
a mais para valorizar essa  introdu-
ção a teoria social desenvolvida por 
Max Weber. 

Como se sabe, Max Weber 
concebe a sua teoria e seu  método 
em nítida oposição a Hegel e tam-
bém a Marx,  ainda que tenha 
conhecido o “Marx” conforme deli-
neado  no marxismo com intrusão 
positivista que predominava  no 
começo do século XX. 

O livro que aqui se apresenta 
está voltado  particularmente para 
aqueles que se iniciam no estudo  
das ciências da cultura, como qua-
lifica o próprio Weber. 

Ciente de que esse não é 
um autor de fácil digestão, que  é 
um autor importante em todos os 

ramos das Ciências  Sociais, que 
deve ser lido e estudado com o 
afinco devido,  Francisco Teixeira 
oferece um esforço para garantir 
uma  apresentação do pensamento 
de Weber, que auxilie no  estudo 
desse autor clássico. Muito impor-
tante conhecer  um interlocutor do 
nível de Max Weber, cuja obra é um  
marco essencial nas Ciências Sociais

Sempre útil que uma apresen-
tação de livro  antecipe alguma coisa 
do tema abordado a fim de que o  
leitor saiba o que deverá encontrar 
pela frente. Max  Weber é um pen-
sador liberal que segue uma sequ-
ência  teórica iniciada com Montes-
quieu no século XVIII e  avançada 
com Tocqueville no século XIX. 
Todos os três  autores eram admi-
radores das instituições políticas 
da  Inglaterra e as desejavam para 
o seu próprio País.  Tocqueville e 
Weber puderam já observar as pos-
sibilidades da ascensão da América 
tanto na sua condição  democrática 
(que valia apenas para os brancos, 
anglosaxões, protestantes) como na 
sua perspectiva de  burocratização. 

Como Weber observava a sin-
gularidade cultural  de cada País ou 

região, tende a perceber na burgue-
sia o  grupo social mais bem dotado 
da capacidade de  desenvolver a 
liberdade individual (tão cara à filo-
sofia  liberal) e então a civilização. 
De maneira mais especifica  se refere 
a burguesia que havia assimilado os 
valores  puritanos da reforma reli-
giosa. Essa singularidade  indicava 
a superioridade civilizacional do 
mundo angloamericano e também 
da filosofia liberal, a qual deriva, de  
fato, do protestantismo.

Como antes dele Montes-
quieu e Tocqueville, o  desprezo ou 
temor em relação a Rússia e a Ásia 
é notável. 

Por conta das condições natu-
rais ou culturais os povos  dessas 
regiões estariam condenados ao 
atraso e ao  despotismo a menos 
que se submetessem ao núcleo  
anglo-saxão do Ocidente. Assim, 
Weber acaba por ser um  defensor 
do imperialismo, cuja faceta racista 
também  está presente em sua obra. 

Toda a sua concepção ide-
ológica para Weber, seus  valores, 
não vem ao caso dado que para 
ele ideologia e  ciência são coisas 
inteiramente diferentes. Os valores  
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individuais do cientista não podem 
interferir na pesquisa  científica e 
nas suas conclusões: o cientista deve 
ser 

axiologicamente neutro. 
Como se sua obra não fosse uma 

defesa do papel histórico da 
burguesia!

Weber tem um ponto de par-
tida niilista: o mundo  é um caos 
incognoscível. No entanto, a ação 
social dos  homens demanda uma 
compreensão e uma explicação  
cientifica. O livro de Francisco Tei-
xeira mostra precisamente o que 
Weber entende por fazer ciência, 
ciência da  cultura, de modo mais 
preciso, pois que ciência da  natu-
reza e ciência da cultura são coisas 
bem diferentes. 

A obra de Weber está voltada 
ao combate contra o  positivismo, 
o naturalismo, o determinismo 
econômico. 

O conhecimento científico 
da ação social tem  como única 
referência os valores humanos, a 
cultura,  uma ação social que deve 
ter causas e finalidades  objetivas. 
O objeto da pesquisa científica é 
determinado  em última instancia 

pelos valores, pela cultura da qual 
o  pesquisador faz parte, o que faz 
com que a definição do  objeto seja 
subjetiva. O objeto só pode ser uma  
singularidade, um recorte, uma fra-
ção do caos universal. 

Feito o recorte, a partir de 
valores subjetivos, o estudo  ganha 
objetividade e deve então o pes-
quisador se dotar  de neutralidade 
axiológica. O resultado é um tipo 
ideal,  uma construção de fundo 
subjetivo, que não se confunde  com 
a realidade ela mesma. Mas pode ser 
considerado  ciência objetiva por-
quanto possa contar com consenso  
entre os pares, ao modo de um valor 
intersubjetivo.

O recorte tem que se efetuar 
a partir de uma  realidade presu-
mida sobre a qual já se tem um  
conhecimento prévio. Só então é 
que se ingressa na  elucidação de 
relações causais que são definidas 
pela  racionalidade de ações sociais 
voltadas a uma finalidade. 

Com a elucidação dessa 
cadeia causal com suas possíveis  
variáveis é possível alcançar a com-
preensão do fenômeno  histórico 
social em causa e assim explica-lo. 

Essa  atividade do pesquisador é 
bastante complexa, pois não  pode 
descartar outros tipos de causali-
dade e de ações 

sociais, como ações tradicio-
nais ou ações afetivas. O fato 

é que os homens pensam uma 
coisa e fazem outra, o que  pensam 
ser liberdade pode resultar em ser-
vidão. A ética  puritana do trabalho 
visava a liberdade individual e glo-
ria  de deus, mas gerou a acumula-
ção do capital e o capitalismo, que 
criou novas formas de servidão. A  
dessacralização do mundo fez do 
homem um servo do  capital-di-
nheiro e a burocratização racio-
nal-legal criou as  barras de uma 
nova prisão. Os homens de fato não 
sabem  o que fazem! Teixeira apre-
senta as ideias de Weber, mas  tam-
bém as interpretações que sua obra 
suscitou. Como  enfim articular a 
Sociologia compreensiva de Weber, 
uma  apreensão racional possível 
de como se concatenam as  ações 
sociais, com a prática cotidiana do 
cientista? O debate é aguerrido, mas 
uma possibilidade é que a cisão  
entre sujeito e objeto, entre ciência 
e ideologia estampe um homem 
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inevitavelmente cindido. Ou a 
noção de  compreensão pode ofe-
recer uma chave para superar essa  
cisão? Uma resposta que Teixeira 
não aventa é que a  sociologia com-
preensiva seja uma ideologia bur-
guesa  porquanto fundada na ação 
do indivíduo e que se limita  a ana-
lisar o hoje. Apresenta uma pintura 
da realidade,  não uma fotografia 
como pretendeu Durkheim. Marx 
por  sua vez apresenta a realidade 
em movimento, como um  filme. 

A ação social do indivíduo é 
o início do que em  seguida se torna 
relações sociais, uma rede de ações  
sociais dos indivíduos. No entanto, 
para Weber, à rigor  não existe uma 
entidade chamada sociedade, assim 
como  não existe Estado propria-
mente dito. Existem mais  relações 
sociais de caráter comunitário ou 
associativo,  mas as relações sociais 
são sempre relações de  dominação. 

Teixeira lembra junto com 
Weber que poder significa impo-
sição, mas dominação exige o 
consentimento dos dominados 
segundo uma tradição ou uma  
legalidade reconhecida. Segundo 
o autor é exatamente o  tema da 

dominação o cerne da pes-
quisa de Max Weber, a  domi-
nação que incorre em dispo-
sição para a obediência por 
parte dos dominados, uma 
disposição que mais que  legal 
é moral. Weber compõe um 
quadro das formas de  domi-
nação existentes no andar da 
história e os enquadra  em 
tipos ideais. A dominação tra-
dicional é composta por  ações 
sociais que giram em torno do 
respeito sagrado da  tradição. 
Se subdivide em formas que 
dispensam um  quadro admi-
nistrativo burocrático, como 
a gerontocracia  e o patriar-
calismo, e as que necessitam 
de um quadro  administra-
tivo, como são o patrimonia-
lismo patriarcal,  estamental 
ou feudal. A gerontocracia e 
o patriarcalismo  são relações 
domésticas nas quais todos são 
“companheiros”, enquanto o 
patrimonialismo já é um poder 
ao qual  os dominados devem 
se submeter pela força ou pelo  
consentimento, na presença 
de um corpo administrativo  

e de uma força armada. Quando o 
corpo administrativo  alcança certa 
autonomia e direitos se constitui o  
patrimonialismo estamental, que, 
no limite, torna-se um  patrimonia-
lismo feudal, no qual a hierarquia é 
forjada em  torno de um contrato de 
fidelidade entre senhor e vassalo  e 
no qual o senhor feudal é livre den-
tro de seu feudo.

Weber observa que a domi-
nação racional legal  tende a predo-
minar em todas as esferas do capi-
talismo  moderno. O predomínio 
da razão técnica instrumental  leva 
a burocratização da empresa, dos 
partidos políticos,  da esfera pri-
vada e da esfera pública. Os admi-
nistradores  estão desprovidos dos 
meios de administração e  aparecem 
então como assalariados. O tema 
da racionalização é retomado com 
muita ênfase no Lukàcs de  Histó-
ria e Consciência de Classe (1923) 
e depois nos  autores da chamada 
Escola de Frankfurt. O desencanta-
mento do mundo leva a uma nova 
servidão. 

A crise da I guerra e a que a 
sucedeu fez pensar a  Weber que 
uma nova forma de dominação 
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carismática  pudesse se impor. 
Ainda que a dominação carismática 
exista também ao modo tradicional, 
agora se tratava da  emergência de 
um líder carismático que necessa-
riamente teria que contar com a 
reconhecimento das massas como 
alguém capaz de enfrentar a crise. 
A dominação  carismática depende 
sempre da confiança das massas,  
mas a tendencia é que a domina-
ção carismática ao se  reproduzir 
se legalize por dentro dos partidos, 
com  lideranças carismáticas em 
disputa. Ainda que para  Weber não 
caiba à ciência fazer previsões, não 
há dúvida que suas reflexões ante-
ciparam as décadas seguintes que  
viram emergir lideranças carismá-
ticas em número  notável. 

O niilismo de Weber e seu 
acatamento a burguesia como 
agente social que fora capaz de 
emancipar a  individualidade não 
lhe permitia ver alternativa que  res-
gatasse essa obra diante da inexorá-
vel burocratização  e dessacralização 
da vida. Para Weber, o socialismo, 
que  se apresentava e ainda se apre-
senta como alternativa,  não passa-
ria de uma forma de dominação que  

radicalizaria a dominação burocrá-
tica e talvez não tão  racional e legal. 

Mérito enorme de Francisco 
Teixeira ter-se  aventurado a expor 
o núcleo teórico do pensamento de  
Max Weber e ter prestado ênfase nas 
formas de  dominação. Uma esco-
lha, pode-se dizer, mas certamente  
uma escolha útil para apresentar 
Weber e despertar o  interesse para 
a sua leitura. 

Marcos Del Roio
Prof. Titular em Ciências 

Políticas - UNESP-FF
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Qual o signifi-
cado da pala-
vra ‘festa’? De 
acordo com 
o Dicionário 

Aurélio da Língua Portuguesa, o 
termo possui seis conceitos: 

1.Reunião alegre para 
fim de divertimento; 2. O 
conjunto das cerimônias 
com que se celebra qualquer 
acontecimento, solenidade, 
comemoração; 3. Dia santi-
ficado ou consagrado à cele-
bração de um ato religioso; 4. 
Comemoração de uma festa; 
5. Regozijo, alegria, júbilo; 
6. Trabalheira, cuidado, 
barulho.

Para além de uma explicação 
objetiva e direta, a festa é um espaço 
de suspensão da vida cotidiana e, 
consequentemente, provoca a cons-
trução, dentro de um intervalo de 
tempo determinado, de um novo 
ambiente. É nesta extensão que se 
criam outro caráter de comporta-
mento social entre os participantes 
do festejo, o surgimento de uma 

perspectiva singular em relação ao 
local determinado para ocorrer o 
ato e, principalmente, o livre-arbí-
trio para brincar. 

A sociabilidade humana surge 
a partir das festividades. E, como ato 
ritualístico, seja ele em proporções 
macro - eventos grandes como, por 
exemplo, o Carnaval - ou micro - ao 
lado de familiares e/ou amigos -, é 
fundamental para a mente humana, 
pois permite que a pessoa encerre 
um ciclo para começar outro, a par-
tir dessa ruptura com o cotidiano 
repleto de trabalho e deveres do ser. 

A festa não está necessaria-
mente ligada à felicidade e, por 
muitas vezes, pode estar relacionada 
ao encerramento de etapas, como 
o ritual fúnebre. Porém, o cancela-
mento do dia a dia para cultuar a 
morte proporciona a experiência da 
memória afetiva e corporal, coletiva 
e individual do ser com o processo 
do luto, necessário para a compre-
ensão por parte da mente humana. 
Vale ressaltar que as cerimônias são 
diversas, de acordo com a cultura 
do coletivo que pratica o ato ritu-
alístico, podendo adquirir caracte-
rísticas celebrativas, melancólicas, 

alegres e lamentosas. 
O culto religioso segue a 

mesma lógica da festividade. No 
Brasil, principalmente no sertão, 
as celebrações estão associadas, 
mesmo que indiretamente, com o 
cristianismo. Na verdade, a fé cristã 
tem o histórico de se apropriar de 
outras religiões como estratégia 
para manter hegemônicos seu poder 
e cultura; por isso, muitas vezes, 
atos que possuem origem pagã ou 
de outras religiões acabaram sendo 
convertidos para a fé cristã, como, 
por exemplo, o culto ao fogo. 

As manifestações populares 
do Nordeste, particularmente no 
sertão, estão relacionadas à religiosi-
dade e, durante a época de São João, 
mês de junho, há as três principais 
festas para as três entidades: Santo 
Antônio (13/6), São Pedro (29/6) e 
São João (24/6). Um dos principais 
símbolos da temporada junina é 
justamente o fogo, elemento que, 
durante um longo período da His-
tória, foi utilizado pela civilização 
como arma para dominação, des-
truição e guerra. 

Entretanto, em diversas reli-
giões, a chama está relacionada à 

FERNANDA ALBUQUERQUE CEARÁ MAIA
JORNALISTA

OS ESPADEIROS DO SERTÃO: A 
TRADIÇÃO REVIVE QUANDO É 

REINVENTADA
purificação e ao nascer do novo. A 
fogueira é um símbolo de reunião, 
o calor atrai as pessoas para a roda 
e é motivo de encontro para comer, 
conversar, encontrar conforto, 
fazer oferendas e rezar. Todos esses 
aspectos são fundamentais para a 
construção da manifestação popular 
e, consequentemente, da memória 
de uma sociedade. As festividades 
e o ato de brincar são essenciais 
para que o indivíduo cultive o seu 
Eu interior.

Ao suspender o cotidiano, o 
ser humano sai da realidade diária 
e ingressa em um espaço-tempo de 
catarse, crucial para a existência do 
Homo Sapiens. O ato de brincar, 
interagir com outros, sem inter-
venções externas, faz parte das mais 
diversas comunidades, como forma 
de preservar sua cultura, tradição e 
história.

1.1 A Guerra de Espadas em 
Senhor do Bonfim

Senhor do Bonfim – cidade 
localizada no centro norte do estado 
da Bahia, a 375 km da capital, Salva-
dor - é conhecida como a Capital do 

Forró. A cidade também conserva 
forte tradição junina – período 
de festas popularmente chamado 
de o São João -, com quadrilhas, 
músicas e letras, que exploram a 
temática cultural e do cotidiano do 
sertão, seguidas de três principais 
instrumentos do ritmo: o acordeão, 
a zabumba e o triângulo. 

As festividades contemplam 
comidas e bebidas típicas, como, 
por exemplo, milho, amendoim, 
fubá, pamonha, licor, quentão, 
dentre outras iguarias. Vale ressal-
tar que a qualidade e a proporção 
da manifestação popular do São 
João estão diretamente ligadas à 
colheita do ano: desde seu início, a 
celebração acontecia porque a terra 
havia dado muito fruto, o que sig-
nificava garantia de riqueza, fartura 
e comida. Caso o período antece-
dente ao apanhamento das planta-
ções tenha sido de muita chuva ou 
seca, a quantidade de alimentos nas 
mesas impactará a abundância ou 
a escassez de alimentos e iguarias 
para a festividade. 

Por serem as comemorações 
juninas uma festividade católica, 
a religiosidade é presente durante 

todos os dias, inclusive aqueles 
anteriores e posteriores ao dia 23 
de junho, tendo expressão, em rea-
lidade, durante todo o sexto mês 
do ano, com a realização de missas, 
reuniões familiares e agradecimen-
tos pela boa colheita. Outro ele-
mento presente nas festas juninas 
da cidade são as Alvoradas: cami-
nhadas realizadas pelos moradores 
locais pelas ruas do município, guia-
das pela fanfarra. Não há um nome 
de um criador nem uma história 
de qual foi a origem das Alvoradas: 
elas são simplesmente um costume 
dos habitantes e, conforme a maio-
ria reporta, sempre aconteceram de 
forma orgânica e não organizada. 

As andanças começam no 
primeiro dia do mês celebrado, 
antes de o sol nascer, e vão até o dia 
do festejo, sempre com o objetivo 
de convidar os vizinhos a acorda-
rem e se unirem aos caminhantes, 
pois o dia de São João está por vir. 
Uma das principais Alvoradas são 
conhecida como a da Moenda, bar 
tradicional da cidade, e a da Gam-
boa, região com forte herança cultu-
ral, que ocorrem, respectivamente, 
nos dias 22 e 23. Todos os percursos 
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começam nos seus bairros de ori-
gem, atravessam as principais ruas 
do município, realizam uma pausa 
em frente à igreja Catedral de 
Senhor do Bonfim, para cantar o 
hino de Senhor do Bonfim e, após 
o canto, seguir com o trajeto até o 
seu encerramento. 

Ao lado disso, uma das prin-
cipais cerimônias das festividades 
juninas que se destaca no município 
é a Guerra de Espadas. A Bahia pos-
sui 17 municípios que manifestam a 
cultura popular do espetáculo piro-
técnico, desde a região do Recôn-
cavo, Xique-Xique e Campo For-
moso, até o extremo oeste baiano, 
na cidade de Barra do Rio Grande, 
localizada à beira do Rio São Fran-
cisco. Apesar de uma quantidade 
significativa de localidades, Senhor 
do Bonfim e Cruz das Almas são as 
regiões mais tradicionais e que se 
destacam na mídia nacional pela 
celebração da Guerra de Espadas. 

Ambas as cidades apresentam 
caráter festivo forte e são conheci-
das por suas cerimônias juninas, 
inclusive pela fabricação e manu-
seio do artefato espada. Apesar de 
os municípios terem a Guerra, as 

cidades divergem em rela-
ção à produção do artefato, 
às características da festa e ao 
comportamento do espadeiro 
– aquele que solta a espada –, 
do fabricante, do telespecta-
dor e do morador local, que 
reside na área em que se pra-
tica todo o espetáculo.  

 
Figura 1: Guerra de 

Espadas, em Senhor do 
Bonfim.

Crédito: Guto Peixinho 
(2013).

O artefato espada ori-
ginou-se do buscapé, fogo de 
artifício tradicional de festas juni-
nas nordestinas, principalmente na 
região de Pernambuco e Sergipe. A 
principal diferença entre os respec-
tivos produtos é a explosão no final 
da queima do buscapé, enquanto a 
espada tem uma combustão com-
pleta e, quando há o estouro, ela 
é considerada pelos espadeiros e 
telespectadores um artefato de má 
qualidade. Quando isso ocorre, os 
moradores dizem que “deu chabu”, 
ou seja, ocorreu uma falha durante 

a soltura do objeto. 
De acordo com as narrativas 

orais dos locais, há mais de 70 anos, 
um bonfinense chamado de Prexe-
des, apelidado de Prexé, pediu para 
que Manuel da Silva Martins, mais 
conhecido como Neném Fogue-
teiro, fabricasse um artefato capaz 
de espantar os rapazes que ficavam 
em busca da atenção de suas filhas, 
conhecidas por suas belezas úni-
cas. No início, a soltura da espada 
gerava medo nos meninos, entre-
tanto, ao perceber que o artefato 

não era nocivo, surgiu a brincadeira 
de desafiar o senhor Prexé a arre-
messar mais espadas. A partir disso, 
teriam nascido os ditados populares 
da festividade, como, por exemplo 
“galinhou prexéu!”, “solte essa”,  fra-
ses ditas durante a brincadeira para 
desafiar seus oponentes a soltarem 
mais artefatos pirotécnicos contra 
os participantes. 

José Martins da Silva, conhe-
cido como Zé Cabide, filho de 
Neném Fogueteiro, conta que a 
história das expressões nasceu da 

brincadeira de os partici-
pantes jogarem espada uns 
nos outros, enquanto grita-
vam “galinhou prexéu”, ou 
seja, “só tinha essa”, como 
forma de incentivar o desafio. 
Quando uma pessoa soltava 
o artefato em outra, todos 
corriam e alguns contra-ata-
cavam; assim o telespectador 
deixava de ser apenas obser-
vador da festa e devolvia o 
fogo de artifício para o dono, 
como forma de continuar o 
divertimento.

Zé Cabide conta que 
a tradição começou quando 

o seu pai não tinha condição 
de comprar o material necessário 
para a produção de espadas. Era 
um grupo de moradores de bair-
ros nobres da cidade que fornecia 
a verba para que Neném Fogueteiro 
pudesse financiar a fabricação dos 
artefatos e, com isso, ele aproveitava 
as sobras dos materiais para criar as 
suas dúzias de espadas. 

No início, eram dez dúzias de 
um morador, vinte dúzias de outro, 
até que Pedro Amorim, futebolista 
brasileiro e filho de comerciante 

bonfinense, fez a sua fogueira de 
ramo, que tem a base feita a par-
tir do tronco de árvore e lenhas ao 
redor para serem acesas. É um cos-
tume dos habitantes fazerem a sua 
própria fogueira e competir entre si 
sobre qual é a maior ou qual atraiu  
mais moradores. Nesse caso, Pedro 
Amorim foi um dos primeiros a 
chamar atenção para a festividade e, 
desde então, a produção aumentou 
de tamanho. Com o passar das tem-
poradas de São João, mais fogueiras 
surgiram e mais moradores se tor-
naram espadeiros. 

Uma das principais particu-
laridades dessa festividade é que 
ela ocorre apenas em uma noite 
do ano, 23 de junho. Nessa noite, 
grupos de espadeiros, compostos 
por familiares, vizinhos e amigos, 
passeiam pela vizinhança da região 
e são convidados a entrar na casa 
dos moradores para comer, beber, 
dançar e usufruir da hospitalidade 
dos residentes. Inclusive, até mea-
dos dos anos 1980, era costume os 
brincantes passarem de porta em 
porta para perguntar aos moradores 
se o São João havia passado por lá.

A música é essencial durante 
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o festejo. Moradores convidam ami-
gos, familiares e bandas para toca-
rem o Forró Pé de Serra, conhecido 
como forró tradicional. O ritmo é 
composto, na maioria das vezes, 
pelo trio de instrumentos acordeão, 
zabumba e triângulo.

Durante o trajeto, os espa-
deiros buscam as fogueiras de 
ramos, como dito anteriormente, 
são chamadas as grandes árvo-
res postas nas ruas e cercadas de 
lenha, para serem acesas no final 
da tarde. Em seus galhos são presos 
prêmios, como cachaça, sapatos e 
outros objetos, para que, ao final da 
queima da fogueira, a madeira caia 
e os moradores possam pegar seus 
presentes. Entretanto, para pegar os 
melhores brindes, as pessoas ten-
tam derrubar a árvore antes de o 
fogo consumi-la, ou seja, comê-la 
crua, e é o dever dos espadeiros 
defender a fogueira de ramos dos 
cidadãos.

 
Figura 2: Espadeiros defen-

dendo a fogueira de ramos.
Crédito: Guto Peixinho 

(2013).

A Guerra de Espadas ini-
cia-se após o escurecer do dia e se 
encerra após o último artefato ser 
aceso. Antigamente, a festividade 
e e as fogueiras estavam presentes 
em todas as avenidas, mas sempre 
houve os principais circuitos, com 
as maiores concentrações, que 

continuam sendo nas ruas Barão 
de Cotegipe, Doutor Costa Pinto e 
Júlio Silva.

 
Figura 3: Guerra de Espadas, 

em Senhor do Bonfim.
Crédito: Guto Peixinho (sem 

data).

É importante res-
saltar que, por ser uma 
manifestação popular 
de curto período de 
tempo e centralizada 
em uma área, há uma 
concentração da mani-
pulação dos fogos de 
artifícios, o que intensi-
fica ainda mais o brilho 
e a quantidade de arte-
fatos soltos. Além disso, 
da perspectiva das pes-
soas que não querem 
participar do festejo, o 
fato de o divertimento 
ter hora para começar e 
finalizar dava aos mora-
dores a oportunidade 

de se deslocarem de suas casas 
ou evitarem as ruas específicas da 
Guerra, para não se envolverem 
nas comemorações, tendo assim, o 
livre-arbítrio para ir e vir. 

Durante um período da 
história de Senhor do Bonfim, na 
década de 1980, havia a fogueira 
do prefeito, feita pelo órgão público 
local, que também disponibilizava 
as espadas, de forma gratuita, para 
incentivar os espadeiros a irem 
para as ruas, para o divertimento. 
Além de ser uma forma de apoiar os 
fabricantes locais, a iniciativa tam-
bém tornou-se uma estratégia para 
aumentar as proporções do diverti-
mento e, consequentemente, a che-
gada de visitantes de cidades vizi-
nhas e o aumento da lucratividade 

de pequenos e 
médios comer-
ciantes, durante a 
temporada junina.

Com o pas-
sar das décadas, 
Senhor do Bonfim 
tornou-se cada vez 
mais uma cidade 
turística, durante 
o São João, com 

empresas e grandes marcas pas-
sando a patrocinar festas privatiza-
das, com grandes atrações de outros 
estados. Essa intervenção de empre-
sários e prefeitura impactou na 
forma de organizar as celebrações, 
antes feita por moradores, e houve 
uma perda de foco nas tradições 
da região, para dar espaço ao lucro 
do entretenimento. Entretanto, 
a Guerra de Espadas, na cidade, 
ainda permanece um festejo exclu-
sivamente local e feito apenas por 
seus habitantes, sem intervenção 
externa.

Vale destacar que tanto 
a organização da festa como as 
regras determinadas pela comuni-
dade ocorreram de forma consen-
sual, espontânea e sem nenhuma 
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imposição normativa do Estado. A 
festividade e todas as suas caracte-
rísticas foram se constituindo cul-
turalmente e sem intervenção de 
terceiros, como forma de aumentar 
a beleza estética do espetáculo piro-
técnico e continuar com o respeito 
pelos vizinhos, sejam eles partici-
pantes da festividade ou não. 

1.2 A ciência da espada

É preciso lembrar que, para 
além da noite do dia 23 de junho, 
quando ocorre a Guerra de Espa-
das, há todo um ritual do fabrico 
do artefato, antecedendo o período 
junino. Em Senhor do Bonfim, 
existem quatro modelos do pro-
duto, com base no tamanho, bri-
lho e potência, sendo do menor ao 
maior petrecho: o corisco, a limaita, 
a limalha e a cruz das almas - este 
último chegou na década de 1980, 
com a ascensão das espadas da 
cidade de Cruz das Almas, as quais, 
por possuírem outras característi-
cas químicas, impactam bastante, 
consequentemente, na soltura do 
produto.

 Todas as etapas da produção 

são tradicionais e até consideradas 
“arcaicas” pelos novos fabricantes, 
principalmente devido ao fato de o 
processo ser inteiramente feito de 
forma manual e detalhada. Caso 
haja alguma fase mal feita, a maior 
probabilidade é de “dar chabu”, ou 
seja, ocorrer a explosão do artefato, 
o que pode gerar ferimento ou quei-
madura no espadeiro. Como conta 
Matheus (nome fictício), fogueteiro 
da nova geração:

A espada boa é aquela que 
qualquer pessoa pode soltar e não 
vai ferir ninguém. A partir disso, 
a gente avalia a questão do brilho 
do artefato e potência. A minha 
prioridade é segurança e para ter 
isso há protocolos que têm que ser 
seguidos, todo passo a passo precisa 
ser bem executado, não pode dei-
xar passar um detalhe, porque caso 
faça errado em uma fase, a seguinte 
já não dá mais certo. 

O ritual da fabricação de 
espadas começa em novembro, 
com a extração da taboca, espécie 
de bambu típico do sertão. Há todo 
um misticismo em volta da extração 
da vegetação, cuja colheita deve ser 
feita em noite de lua cheia, assim 

não “dando bicho” na planta, como, 
por exemplo, o cupim, e o mate-
rial não sendo danificado para as 
próximas etapas. Após a coleta do 
bambu, é realizado um cozimento 
e tratamento com vermicidas, para 
que não haja furos na taboca e ela 
seja mantida com qualidade até o 
fim do processo. No mesmo perí-
odo, também é necessário ence-
rar com parafina o cordão de sisal 
que será utilizado para amarrar o 
bambu.

 
Figura 4: Fogueteiro prepa-

rando o bambu.
Crédito: Guto Peixinho 

(2016).

Nos três meses anteriores ao 
período de junho, realiza-se, efeti-
vamente, a fabricação do artefato, 
preenchendo-se o bambu com barro 
- tipo de argila -, enxofre, carvão, e 
salitre - adubo que pode ser com-
prado em lojas de fertilizantes -, 
além de pólvora negra e limalha 
- pedaços de ferro. Vale ressaltar 
que, antigamente, até o adubo era 
preparado pelos fogueteiros, com 
uma certa alquimia e receita de 

cozimento particular de cada um 
dos fabricantes. Já a pólvora negra 
é umedecida com álcool, para se 
diminuir sua potência explosiva e 

para a espada por estar molhada, 
não entrar em combustão: quanto 
mais seco o artefato fica, maior sua 
potência. 

Há ainda que se observar uma 
das principais particularidades da 
espada de Senhor do Bonfim: o uso 
da limalha. A festividade local tem a 
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cultura de prezar pelo brilho e não 
pela força do objeto. E isso está 
diretamente relacionado à quanti-
dade de pedaços de ferro que são 
adicionados ao aparato, visto que, 
havendo um aumento da porção da 
limalha, a potência é reduzida, pois 
não é apenas a pólvora fazendo a 
combustão. Vale destacar que, para 
introduzir todos os componentes 
na taboca, é preciso bater, diversas 
vezes, com um macete, ferramenta 
similar ao martelo, com maiores 
proporções, e que serve para gol-
pear, até que todo o volume pre-
encha todos os espaços de forma 
compacta, para que não tenha ar 
naquele recinto, caso contrário, o 
artefato pode explodir.

 
Figura 5: Fogueteiros adicio-

nando pólvora na espada.
Crédito: Guto Peixinho 

(2016).

Por fim, são feitos os furos 
nos artefatos, orifícios por onde 
sairá o fogo. Essa é uma das prin-
cipais etapas do processo de artesa-
nato. É fundamental que o buraco 
seja feito de forma proporcional ao 

diâmetro do bambu e à potência 
da espada (que pode ser alterada, 
devido ao tempo de secura e da 
força da pólvora), para que não haja 
a soltura do fundo ou da frente do 
bambu, ou seja, uma má fabricação 
capaz de gerar a explosão do pro-
duto. Para muitos, o furo equivale 
a 20% do diâmetro da taboca.

 
Figura 6: Fogueteiro reali-

zando o furo na espada.

Crédito: Guto 
Peixinho (2016).

Caso o fogueteiro 
queira fabricar uma 
espada mais potente, ele 
reduz a pólvora, mas, 
se almeja uma espada 
com caráter mais bri-
lhante e de chama alta, 
é aumentada a quanti-
dade de limalha. Por ser 
um ritual de fabricação 
intenso e longo, o pre-
paro do fabrico não é 
feito de um por um e, 
sim, é idealizada uma 
quantidade, que pode 

variar entre pou-
cas ou dezenas de 
dúzias de espadas 
a serem prepara-
das, passo a passo, 
sendo todo o lote 
finalizado junto. 
Anteriormente, 
um dos principais 
fogueteiros  da 
cidade, Reinaldo 
Joaquim,  mais 
conhecido como 

Coelho, chegou a 
fabricar uma média de três mil 
dúzias de corisco, 1.200 dúzias de 
limaita, 1.200 dúzias de limalha e, 
aproximadamente, 400 dúzias de 
cruz das almas.

Fabricadas de maneira total-
mente artesanal, o preparo das 
espadas é feito de forma individual e 
cada uma possui suas particularida-
des, de acordo com o seu fabricante. 
As etapas são meticulosamente cal-
culadas, variando a proporção dos 
materiais, o brilho, a velocidade e 
a potência. O fato de ser artesanal 
faz com que muitos fogueteiros não 
queiram compartilhar seus segredos 
e formas de produção com outros 

espadeiros, pois há uma competição 
sobre qual artefato é mais bonito ou 
mais potente. 

Em Senhor do Bonfim, há 
uma cultura de poucos fogue-
teiros e são eles que transmitem 
seus conhecimentos para os filhos 
e, assim, são passados os ensina-
mentos de geração em geração da 
família. Outro elemento relevante 
é que há etapas que podem ser 
padronizadas e, dessa forma, feitas 
em larga escala, com o auxílio de 
uma equipe, como, por exemplo, o 
cortar e cozer o bambu ou encerar 
seu cordão. Entretanto, processos 
como o furo são feitos pelo próprio 
fogueteiro, como forma de se certifi-
car que sua espada não perca a qua-
lidade e, também, para preservar 
os segredos do artefato.   Matheus 
(nome fictício), fogueteiro da nova 
geração, revela:

Todo dia 13 de junho, 
antigamente, existia uma 
disputa dos fabricantes, que 
era na data de aniversário de 
um deles. Os fogueteiros se 
reuniam em um local e era 
cultural deles chegarem com 
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algum segredo no seu arte-
fato para ter uma novidade 
no processo de fabrico e uma 
competição de qual espada 
seria a melhor para soltar. 

Mas, apesar de toda a tradi-
ção, o artesanato também inclui ino-
var e evoluir, a partir do momento 
em que o fabricante percebe um 
aumento na demanda. Coelho con-
vidava todos seus entes queridos, 
sobrinhos e irmãos para que pudes-
sem auxiliar no fabrico. De acordo 
com ele, era fundamental sua pró-
pria participação apenas durante o 
furo e na pesagem da pólvora.

Era um costume o fabri-
cante contratar mais pessoas para 
uma produção capaz de suprir a 
demanda da festa, entretanto, por 
serem poucos os artesãos locais, era 
necessário encomendar espadas de 
cidades vizinhas, para prover todo 
o consumo. 

Há uma alquimia durante o 
ritual de fabricação, que, como se 
disse, dura de novembro até junho. 
Apesar de a maioria dos fogue-
teiros da antiga geração não ter 
ensino superior ou, até mesmo, a 

escolaridade básica completa, eles 
detêm um conhecimento único, na 
forma de calcular a pesagem dos 
produtos, na manipulação da pól-
vora, na medição do tamanho do 
furo, no corte do bambu e em outras 
variáveis, para que haja uma espada 
de boa qualidade. 

Zé Cabide comenta o início 
da sua participação no fabrico de 
espadas, ao lado do pai, Neném 
Figueiredo:

Desde quando nasci, 
já fui ali junto com o coroa. 
Dona Everaldina, minha mãe, 
também ajudava no fabrico, 
pisava em pólvora e tudo. Eu 
deixei de estudar. Meu pai 
nunca entrou na escola e, 
quando ele já era um pouco 
maior, começou a trabalhar 
na tenda de fogos de artifícios 
do seu cunhado, Ciro. Depois 
disso, não quis saber mais de 
escola. O negócio dele sem-
pre foi esse e depois eu entrei 
junto, sempre ajudando em 
algo. 

 E Zé Cabide conclui:

Era a coisa mais linda 
que existia. Meu pai, ele não 
visava lucro, ele só queria 
mesmo ver quando era o dia 
de São João. Ele se vestia todo 
de branco… Até saiu em uma 
reportagem, há muitos anos 
atrás, de um jornalista que 
tinha aqui, sobre a brinca-
deira e a tradição. Meu pai 
estava lá todo de branco, 
sapato branco, chapeuzinho: 
“Neném Fogueteiro mais 
parece um sambista da escola 
de samba”. É, mas ele gostava 
de ver o brilho mesmo. O 
homem era exigente. Só tra-
balhava quem tinha consci-
ência do negócio. Para fazer 
uma espada dura muito 
tempo. Tem todo o processo 
de começar a serragem da 
taboca, depois tem que cozi-
nhar e deixar secar no sol o 
bambu, enrolar, adicionar o 
barro, a pólvora, um pouco 
mais de barro, tirar a parte, 
ou seja, o furo. É demorado.

Dos cinco fogueteiros 

entrevistados, todos concordam 
haver paixão pelo fabrico e pela 
ciência da espada. João (nome fic-
tício), fogueteiro da nova geração, 
personifica bem esse sentimento:

O trabalho de fazer 
espada é muito árduo e 
sofrido mesmo. Não existe 
uma parte em que eles digam 
que a produção não é árdua. 
É tudo muito arcaico e arte-
sanal. A nova geração não 
tem a coragem que o povo 
tinha. A gente brinca que, 
quando uma espada estoura 
ou quando falta alguma 
coisa, a gente diz que faltou 
amor porque é o amor que 
faz a gente fabricar. Quando o 
artefato fica feio, faltou amor, 
se você adicionar um pouco 
mais de limalha fica mais 
bonita. Ficou fraca? Faltou 
amor. Eu, particularmente, 
prezo pela tradição do cozi-
mento do bambu, do ence-
ramento, porque tudo é uma 
espécie de ritual. A gente faz 
com alegria, com licor e tudo. 
Tem lugares, em Sergipe, que 

os fogueteiros adicionam até 
cachaça na pólvora, a cultura 
lá é muito forte, é de arrepiar.
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Introdução

Diante do conte-
údo desenvol-
vido nas aulas 
da disciplina 
de Oficina de 

Formação Profissional II ao longo 
do segundo período da graduação 
em Serviço Social, que propôs uma 
leitura, análise e pesquisa das múl-
tiplas dimensões que compõem a 
vida social, escolhemos abordar a 
relação dessa temática com o estudo 
da população em situação de rua 
neste trabalho acadêmico. 

Um estudo realizado, conhe-
cido como: “Estimativa da Popula-
ção em Situação de Rua no Brasil”,  
utilizou dados de 2019 do censo 
anual do Sistema Único de Assis-
tência Social, contando com infor-
mações das secretarias municipais, 
e do CadÚnico do governo federal, 
totaliza que a população em situ-
ação de rua cresceu 140% a partir 
de 2012, chegando a quase 222 mil 
brasileiros em março deste ano, 
2020. Partindo dessa análise, per-
cebemos o quão importante é esta-
belecer novas e eficientes políticas 

públicas voltadas a essa população, 
juntamente com balanceamentos 
e buscas que nos mostrarão dados 
concretos e precisos a respeito das 
localidades em que essa população 
vive e dos cuidados necessários para 
que tenham a recuperação digna de 
sua vida, bem como meios elabo-
rados para sua inserção na socie-
dade para que possam usufruir 
da maneira correta daquilo que o 
Estado tem como dever de distri-
buir e criar.

Para a contribuição deste 
exercício acadêmico, utilizamos 
textos, anotações, vídeos, notí-
cias, aulas e também uma pesquisa 
presencial com cinco pessoas do 
sexo masculino que frequentam 
uma organização social, em um 
bairro do centro da cidade de São 
Paulo. A entrevista feita por uma 
integrante do grupo, buscou rela-
tar como viviam em relação a ali-
mentação, preconceito, segurança, 
saúde, empregabilidade e o acesso 
às políticas sociais.

Tendo em vista todos os 
problemas enfrentados por essa 
população, tivemos como objetivo 
compreender essa expressão da 

questão social que é tão presente 
em nossa sociedade e de contextu-
alizar suas trajetórias, perfis, modos 
de sobrevivência e motivos que os 
levaram às ruas e de entender e  
conscientizar-se de que cada vida 
há uma história. Escolhemos tratar 
desse assunto, também, de forma 
que conseguíssemos alcançar mais 
conhecimento e o reconhecimento 
verdadeiro, para que assim pudésse-
mos acrescentar e enriquecer nossos 
estudos para futuramente sabermos 
lidar e trabalhar com eficiência na 
inserção dessas pessoas na socie-
dade e fazê-los conhecidos por 
intermédio de movimentos, políti-
cas públicas e do trabalho compro-
metido do assistente social.

Perfil da população em situ-
ação de rua

Para começarmos a falar sobre 
o perfil da população em situação 
de rua é importante ressaltar que há 
pouca produção de dados oficiais a 
respeito do perfil dessa população, 
que acaba dificultando a visibilidade 
e planejamento de políticas públi-
cas. Porém alguns trabalhos foram 

POPULAÇÃO DE RUA
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feitos em 
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2007/2008 pelo ministério de 
desenvolvimento social e combate 
à fome - MDS, originando ”Rua: 
Aprendendo a contar. Nessa pes-
quisa foi apresentado um panorama 
nacional identificando 31.922 adul-
tos em 71 municípios pesquisados, 
mais as cidades de Belo Horizonte, 
São Paulo, Recife, Porto Alegre e 
São Leopoldo, chegando a 50.000 
pessoas. 

Com a Pesquisa Nacional 
sobre a População em Situação de 
Rua, foi possível obter dados sobre 
essa população no país inteiro – e 
apesar de ser de 2008, é a pesquisa 
mais abrangente e completa que há 
até 2017, que leva em conta todo o 
país. Dessa forma, foi possível traçar 
um perfil das pessoas que vivem nas 
ruas em relação ao gênero, idade, 
sua cor de pele, sua situação eco-
nômica e motivos que os levaram 
às ruas.

Em relação ao gênero, a 
imensa maioria de quem vive nas 
ruas são homens. Do total dessa 
população, 82% é masculina. De 
toda a população masculina, a 
maioria é jovem: 15,3% são homens 
na faixa etária dos 18 aos 25 anos. A 

faixa da idade com o maior número 
de homens em situação de rua é a 
dos 26 aos 35 anos, com 27,1%.

Já a população feminina 
representa os outros 18% do total de 
pessoas que vivem em situação de 
rua. A maioria das mulheres tam-
bém é jovem e está nas ruas com 
idade menor do que a dos homens: 
21,17% delas têm entre 18 e 25 anos 
e 31,06% têm entre 26 e 35 anos.

Em relação a cor da pele,  
todas as pessoas que vivem nas 
ruas, 39,1% se autodeclararam par-
dos na pesquisa; 29,5% se declara-
ram brancos e 27,9% se declararam 
pretos. No censo do IBGE – que 
junta negros e pardos –, contabiliza 
a população brasileira em 53% de 
negros e 46% de brancos. 

A situação de rua facilmente 
passa de temporária para perma-
nente no Brasil. Quase metade da 
população de rua, 48,5%, está há 
mais de dois anos dormindo nas 
ruas ou em albergues. Além disso, 
um terço da população total (30%) 
está nessa condição há 5 anos.

Ao contrário do que se 
pode acreditar no senso comum, 
a maioria dos moradores de rua 

são trabalhadores e grande parte 
deles, 70,9%, exerce uma atividade 
com remuneração e 58,6% afirma 
ter alguma profissão, mesmo que 
fazendo parte da chamada “econo-
mia informal”, na qual não há um 
trabalho fixo, contratação oficial ou 
carteira assinada. As atividades mais 
praticadas por eles são as de: cata-
dor de materiais recicláveis (27,5%), 
“flanelinha” (14,1%), trabalhos na 
construção civil, “pedreiro” (6,3%), 
entre outras.

Em relação aos motivos que 
os levam às ruas, estão: O aban-
dono familiar, uso de drogas e 
álcool, desemprego, violência, perda 
de autoestima, a não aceitação de 
fazer parte do grupo lgbt, a perda 
de algum ente, perda de moradia, 
conflito familiar, entre outros.

Segundo a pesquisa do MDS, 
cerca de 58,7% cursou integral ou 
parcial o primeiro grau; cerca de 
7% cursou parte ou terminou o 
segundo grau e 1,4% possui ensino 
superior incompleto ou completo.

Nota-se então, que o perfil 
dessa população é heterogênea e se 
transforma com o passar do tempo 
com influências dos momentos 

históricos, econômicos e políticos.
Modos de vida da população 

em situação de rua
A pessoa que se encontra em 

situação de rua, possui um pro-
blema muito grande quando se 
refere em ter uma vida digna, e este 
problema pode se encontrar desde a 
simples emissão de um documento 
(RG, CPF ou título eleitoral). Mui-
tos advogados utilizam o termo 
“mínimo existencial”, que reúne 
aspectos e direitos que possibilitam 
aos cidadãos uma vida digna. Fazem 
parte: o direito geral da liberdade, 
educação, saúde, moradia, assistên-
cia social, alimentação e segurança. 
Porém, sabemos que isso não reflete 
na vida daqueles que estão nas ruas, 
cabendo a eles se adaptarem a situ-
ações desumanas.

Como citado, essas pessoas 
encontram dificuldade em possu-
írem algum documento que pos-
sibilite sua entrada no mercado de 
trabalho, tirando-lhes uma oportu-
nidade de renda, uma possível saída 
das ruas e a negação de um direito, 
que é o trabalho. Já que isto não lhe 
é garantido, os mesmos encontram 

alguma maneira de sobreviver atra-
vés do trabalho informal, por exem-
plo: ambulantes, vendedores que 
vão de porta em porta oferecendo 
algo, catadores de materiais reciclá-
veis, ou aqueles que fazem “bicos”, 
porém são submetidos a uma carga 
horária exaustiva, com pouca remu-
neração talvez por não terem uma 
especialização na área, mas é atra-
vés disso que conseguem um ganho 
para sua subsistência.

Nas entrevistas realizadas 
para a complementação deste tra-
balho, conversamos com 5 pessoas 
em relação ao sustento através do 
trabalho informal, que mostra:

Pessoa A Trabalha com reciclagem
Pessoa B Trabalha com reciclagem
  
Pessoa C Trabalha com reciclagem
Pessoa D Não trabalha 
Pessoa E Trabalha como pintorpes
P soa F Vende bala no farol

Outro problema notório é a 
questão da moradia, pois não tendo 
um lugar para morar, acabam se 

acomodando embaixo de marqui-
ses, portas de lojas, terrenos deso-
cupados e em espaços públicos 
—geralmente nos centros das cida-
des— fazendo dali o seu cantinho 
de barracas montadas com suas cai-
xas de papelão. 

Por permanecerem nesses 
lugares e principalmente por esta-
rem nas ruas, eles estão expostos a 
um sentimento de desprezo, pre-
conceitos, frio, doenças, violências e 
violações de seus direitos. O Minis-
tério da Saúde registrou ao menos 
17 mil casos de violência entre 2015 
a 2017. 

Dados mais atuais do Minis-
tério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos, registram ao 
todo 449 denúncias de violência 
físicas e morais contra a população 
em situação de rua no primeiro 
semestre de 2019, em todo o país.

De acordo com Robson Men-
donça, coordenador do Movimento 
Estadual da População em Situação 
de Rua, a falta de amparo do Estado 
somada à visão higienista das pes-
soas são as principais causas das 
agressões. “Por exemplo, com falta 
de banheiros públicos a população 
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de rua termina usando as calçadas, 
causando um certo transtorno. 
Isso faz os higienistas tratarem os 
outros com violência e aumenta 
esses dados contra a população de 
rua”, relata.

A agressão física é a mais 
comum e acontece em 92% dos 
casos, sendo que, em 19% deles, 
os ataques se repetiram. Apesar 
de os homens serem maioria nas 
ruas, a taxa de violência contra as 
mulheres é maior, principalmente 
entre as mais jovens e de pele negra. 
Moças entre 15 e 24 anos de idade 
somam 38% dos casos. No geral, as 
mulheres são mais agredidas que os 
homens: 50,8% frente a 49,2%.

Encontra-se diversos tipos 
de violência contra a população de 
rua, como: violência física, psico-
lógica, sexual, institucional, abusos 
financeiros, violações relacionados a 
direitos humanos, homicídios e ten-
tativas de homicídios e negligências.

Há um enorme estigma social 
que os culpabilizam de estarem nas 
ruas e exigem uma ação rápida e 
individual de sua saída.

A maneira como vivem a 

respeito da alimentação é escasso, 
pois muitos dependem da boa von-
tade de alguém para fornecer algum 
tipo de comida, outros preferem 
dar dinheiro, porém, encontram 
dificuldade ao entrar em um esta-
belecimento e comprar algo, pois as 
pessoas infelizmente, sentem nojo 
e medo. Outros optam por encon-
trarem restos em lixeiras, mas há 
também, instituições que oferecem 
comida gratuita ou com preços 
simbólicos.

Pessoa A - Utiliza o bom prato 
e recebe doação  

Pessoa B - Através do ganho 
da reciclagem compra ou recebe 
doação

Pessoa C  - Pede às pessoas
Pessoa D  - Recebe doação das 

pessoas e igreja
Pessoa E - Utiliza o bom prato 

e recebe doação

Ao que se refere a higieniza-
ção corporal, muitos alegam não ter 
onde tomar banho e a opção que 
lhes restam são os lagos e praças 
que possuem chafarizes e fontes. Há 
pouquíssimos lugares que oferecem 

este tipo de atendimento, sendo um 
deles os albergues, mas que muitas 
vezes são denominados precários.

Em relação a segurança, a 
maioria dos que estão na rua dizem 
não se sentirem seguros e temem 
todos aqueles que estão por perto, 
não podendo confiar em nada nem 
em ninguém. Eles possuem muito 
medo e ressaltam que precisam 
saber viver na rua para não serem 
roubados e mortos.

Pode-se notar que há uma 
queixa recorrente entre eles refe-
rente a violência, que atrapalha 
a população de rua na busca por 
sobreviver com dignidade e persis-
tência. Dessa forma, verifica-se que 
cada pessoa de rua cria suas pró-
prias estratégias de sobrevivência, 
permitindo que eles possam viver 
na rua, enfrentando diariamente 
dificuldades em todos os aspectos 
que envolvam sua subjetividade. 
As necessidades básicas são quase 
sempre supridas por estranhos ou 
instituições que oferecem serviços 
assistencialistas, e a violência é o 
fator de maior predominância na 
vida de quem mora nas ruas. Sem 
contar que muitas vezes, de forma 

sigilosa, pes-
soas que estão 
no poder do 
governo man-
dam prender 
essa população 
para não fica-
rem ocupando 
e  tornando 
feia a imagem 
das respectivas 
cidades.

A soma-
tória de todos 
os problemas, 
faz com que 
o homem se 
depare com 
inúmeros sen-
timentos, como 
sendo alguém desprovido do lar, do 
trabalho regular, da família, algo no 
qual ele possa ver-se retratado e vai 
perdendo sua própria identidade, 
fazendo com que gradativamente o 
indivíduo se socialize com o mundo 
da rua.

Ao andar pelas ruas, carrega 
consigo uma sacola com seus per-
tences, objetos de uso pessoal, rou-
pas e uma garrafa de plástico com 

bebida alcoólica.
Normalmente, anda sozi-

nho, ou com companheiros oca-
sionais, mas, atualmente é comum 
ver, acompanhados por cachorros, 
talvez, por medida de segurança, 
ou como uma forma de diminuir 
a solidão da vida nas ruas. Outros 
por um lado acabam recorrendo 
às bebidas, que serve como um 
analgésico que libera o indivíduo 
do mundo real e os remete a um 

mundo imaginário, afastado das 
pressões sociais, dos compromis-
sos e obrigações comuns, dores e 
decepções do cotidiano, como tam-
bém da sensação do fracasso. 

Para o senso comum, a forma 
de sobrevivência na rua dessa popu-
lação incomoda a sociedade, viola a 
regra social de uso do espaço. São 
tidos como vagabundos, que não 
querem trabalhar, porque dentro 
dos valores de reprodução dessa 
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sociedade capitalista, o trabalho é 
visto como sendo uma forma legí-
tima de garantir sustento, quem não 
se enquadra nesses padrões, é afas-
tado, excluído, como acontece com 
o morador de  rua. Diante dessa 
situação de exclusão, o morador 
de rua se sente um perdedor, um 
fracassado, um caído, aquele indi-
víduo, que já está um longo período 
na rua, sendo sua inserção social 
muito mais difícil, porque ele já é 
identificado como um homem de 
rua.

Como já dito anteriormente, 
as pessoas que se encontram em 
situação de rua enfrentam inúme-
ros problemas e situações cotidia-
nas, sendo a violência a mais temida 
entre eles e para exemplificar, des-
taco o “Massacre da Sé”.

Foram nos dias 17 e 18 de 
agosto de 2004, na praça da Sé, 
região central da cidade que ocor-
reu o chamado “Massacre da Sé”, 
resultando na morte de 7 morado-
res de rua. Cinco policiais militares 
e um segurança foram apontados, 
na época, como responsáveis pelas 
execuções. Contudo, o processo 
parou porque a única testemunha 

dos fatos, também moradora de rua 
da região, identificada como Pris-
cila, foi morta.

Um dos líderes da Pastoral 
do Povo de Rua, padre Julio Lan-
cellotti atuou no episódio e destaca 
o enrosco no processo, que chegou 
até ao Superior Tribunal de Justiça 
e a motivação do indiciamento de 
apenas dois policiais. “Toda a his-
toria desse massacre é surreal. Os 
únicos dois réus condenados não 
responderam pelos assassinatos 
dos sete. Responderam apenas pelo 
assassinato da Priscila, a testemu-
nha. Mas tem um detalhe: o pro-
cesso dizia respeito a um suposto 
roubo de celular. Ficou a história de 
que a Priscila havia tentado roubar 
os policiais e eles teriam matado ela. 
Mas a gente sabe que isso não é ver-
dade. Ela foi morta porque era teste-
munha das execuções daquelas duas 
madrugadas”, explica Lancellotti. 
“Por isso eu digo que a chacina em 
si segue impune e a marcha fúnebre 
continua nos dias de hoje, afirmou, 
fazendo alusão à música do Facção 
Central. 

Nas datas dos aconteci-
mentos, Lancellotti conta que os 

médicos do Hospital Vergueiro 
entraram em pânico. “Todos mor-
reram com golpes únicos e certei-
ros na cabeça. Começaram a che-
gar várias pessoas na emergência 
do hospital, todas com o mesmo 
ferimento e com alta complexidade 
neurológica. Mas eles não tinham 
equipe neurológica suficiente para 
atender todos os casos. E foi cau-
sando uma espécie de pânico: como 
que foi chegando tanta gente com o 
mesmo quadro?”, lembra o padre. 
Além dos sete mortos, outras seis 
pessoas foram vítimas dos golpes 
e sobreviveram, mas com sequelas 
irreversíveis.

Esse episódio foi um exem-
plo de violência contra a população 
em situação de rua, gerando uma 
enorme repercussão até criarem o 
Movimento Nacional da População 
de Rua - MNPR, lançado durante o 
4° festival do lixo e cidadania, reali-
zado pela associação dos catadores 
de materiais recicláveis - ASMARE, 
em Belo Horizonte, 2005. 

O movimento surge através 
do sofrimento da violação de seus 
direitos e fazem parte: pessoas que 
lutam por seus direitos, visibilidade 

e que lutam pelas práticas das políti-
cas públicas para que possam reco-
nhecer a dívida histórica que pos-
suem com a população de rua. Essa 
luta não é para a criação de espaços 
para eles, mas para a inserção nos 
espaços que lhes são garantidos. É 
a luta pela saúde, educação, alimen-
tação, moradia, reconhecimento, 
emprego… As pessoas de rua tem 
seu histórico baseado na desigual-
dade e exclusão social, produto 
das relações de desigualdade do 
capitalismo.

A contribuição desse movi-
mento é organizar a população de 
rua do Brasil inteiro para a mobi-
lização e conscientização de toda 
sociedade a respeito da vida dessas 
pessoas; é mostrar que não preci-
sam de assistencialismo, mas sim 
de políticas públicas funcionais. O 
movimento contribui também para 
a realização da busca de dados e 
contagens da população de rua 
para que haja um mapeamento em 
diferentes cidades. O CIAMP-RUA, 
exige a inclusão da população no 
censo promovido pelo IBGE. Atra-
vés dos protestos, muitos outros 
irão surgindo tomando grandes 

proporções e gerando ações de 
governos para implementações de 
leis a favor dessa população. No dia 
19 de agosto é comemorado como o 
dia nacional da população em situ-
ação de rua.

Acesso às políticas sociais

Segundo o relatório do Con-
selho dos Direitos Humanos da 
Organização das Nações Unidas 
– ONU, “a situação de rua é uma 
crise global de direitos humanos 
que requer uma resposta global 
e urgente”...  “Ao mesmo tempo, a 
situação de rua é uma experiência 
individual de alguns dos membros 
mais vulneráveis da sociedade, 
caracterizada pelo abandono, deses-
pero, baixa autoestima e negação 
da dignidade, consequências gra-
ves para a saúde e para a vida. O 
termo ‘situação de rua’ não só des-
creve a carência de moradia, como 
também identifica um grupo social. 
O estreito vínculo entre a negação 
de direitos e uma identidade social 
distingue a falta de moradia da pri-
vação de outros direitos socioeco-
nômicos. ”.

A situação de rua acontece 
como uma expressão da questão 
social, deixando em uma clara evi-
dência como é desigual a sociedade 
capitalista atual e enquanto há pes-
soas ganhando milhões, há gente 
passando fome e morando nas 
ruas. . “A questão social expressa, 
portanto, desigualdades econômi-
cas, políticas e culturais das classes 
sociais, mediatizadas por disparida-
des nas relações de gênero, caracte-
rísticas étnico-raciais e formações 
regionais...” (IAMAMOTO, 2012, 
p. 47). 

Na cidade de São Paulo ao 
longo dos anos e das diferentes 
gestões que ocuparam tanto a pre-
feitura, como também o governo 
do estado, tiveram diferentes tipos 
de propostas e projetos em relação 
à população em situação de rua. 
Em muitas das gestões existia um 
olhar higienista e que não tinha 
como proposta de governo ajudar 
e levar políticas sociais para essa 
população, mas sim tinham um 
olhar elitista onde as propostas de 
governo tendiam a ajudar somente 
quem possuía poder e jogam para 
debaixo do tapete os problemas 
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que as populações mais pobres 
enfrentam. 

Ao longo dos anos na cidade 
de São Paulo, as gestões que dirigi-
ram a cidade foram muitas, e com 
propostas e visões políticas dife-
rentes. Voltando anos atrás tive-
mos a gestão de Luiza Erundina 
(1989-1992), uma assistente social 
que teve uma das primeiras ges-
tões que colocaram o problema da 
população em situação de rua em 
evidência e atuou para melhorar 
as condições de vida dessa popu-
lação. Foram criadas diversas leis e 
políticas voltadas para essa popu-
lação, como também foram criadas 
diversas casas de convivência, res-
taurantes comunitários, albergues 
e casas abandonadas passaram a ser 
utilizadas como moradias comuni-
tárias. Em seguida, tivemos Maluf 
(1993-1996) e Pitta (1997-2000) 
onde houve um retrocesso, já que 
a gestão tinha um olhar higienista 
sobre essa população, querendo 
“limpar as ruas”, assim deixaram 
de investir em projetos e políticas 
ligadas à assistência, muitas vezes 
utilizando violência para lidar com 
essa população.

Depois dos anos 2000, a pre-
feita de São Paulo foi Marta Suplicy 
(2001-2004) e a cidade voltou a ter 
uma política ligada mais direta-
mente com a população, havendo 
regulamentação e aprovação de 
novos projetos para população em 
situação de rua como “A gente na 
rua” e também um aumento na 
rede de serviços de atendimento 
que eram prestadas diretamente 
para essa população. Logo após José 
Serra assumiu em 2005, mas aban-
donou a prefeitura um ano depois 
e o cargo foi assumido por Gilberto 
Kassab (2006-2012) que retornou 
com o olhar higienista para a cidade 
e voltou a agir com violência e 
muitas vezes usando a guarda civil 
metropolitana (GCM) para agredir 
e retirar moradores em situação de 
rua das calçadas, praças e etc.

Logo, Fernando Haddad 
(2013-2016) assume a prefeitura e 
encontra a cidade abandonada, faz 
um governo com uma visão mais 
humanizada para a população e cria 
e intensifica projetos para popula-
ção em situação de rua como  estra-
tégia a realização de cursos pro-
fissionalizantes, o fortalecimento 

do Programa Operação Trabalho 
(POT) e do Centro de Apoio ao Tra-
balho e Empreendedorismo (CATe) 
e ações de incentivo à economia 
solidária. A proposta prevê ainda 
introduzir a temática da população 
em situação de rua no ambiente 
escolar para o debate sobre inclu-
são social e direitos humanos, tam-
bém houve criação de banheiros 
públicos, fontes de água potável e 
unidade odontológica móvel, além 
de campanhas de visibilidade para 
sensibilizar a população da cidade. 
Então, em 2017 João Dória assume 
a prefeitura e abandonou após um 
ano de gestão, deixando seu vice 
Bruno Covas no cargo, os dois 
negligenciaram São Paulo e deixa-
ram a população mais vulnerável 
desamparada.

Muitos programas sociais 
acabam por falta de investimento 
e descaso das gestões,  foi o que 
ocorreu por exemplo com o pro-
grama Braços Abertos, que inves-
tiu em hotéis sociais articulados a 
ações de saúde mental e trabalho, 
interrompido no governo Dória, 
que anunciou a construção de 20 
CTAs (Centros Temporários de 

Acolhimento), considerando a ini-
ciativa como uma “porta de entrada 
para uma nova vida”. Entretanto 
os CTAs são rejeitados por várias 
razões. Além das denúncias que 
expuseram as péssimas condições 
desses equipamentos, com acomo-
dações insalubres, limpeza precária 
e comida estragada, pesam outras 
questões. A grande maioria deles 
não realiza atendimentos para 
famílias ou casais, aceitando apenas 
homens. Mulheres e crianças, por-
tanto, ficam de fora. O atendimento 
de caráter temporário não contribui 
para o desenvolvimento da auto-
nomia dessas pessoas, a porta de 
entrada se transforma em porta de 
saída no dia seguinte. Os assistentes 
sociais lidam diariamente com uma 
população em situação de pobreza 
e muitas das vezes não recebem os 
recursos necessários para atuarem 
efetivamente na solução dos pro-
blemas que enfrentam, com o jogo 
político entre os mais poderosos, os 
serviços que deveriam ser prestados 
e financiados pelo estado, acabam 
sendo privatizados e terceirizados, 
ficando assim uma política e uma 
assistência restrita para poucos.

A população de rua na cidade 
de São Paulo saltou de 15.905, 
em 2015, para 24.344 em 2019, 
um aumento de 53% no período, 
segundo um censo realizado pela 
Prefeitura de São Paulo, agora em 
2020 com a crise do covid-19 esse 
número só cresce e está diretamente 
relacionado ao contexto atual de 
recessão econômica, o crescimento 
do desemprego e a crise da moradia. 
Para piorar, num momento como 
esse, em que claramente há uma 
necessidade de intervenções públi-
cas voltadas à proteção dessa popu-
lação, o orçamento da cidade não 
contempla um maior investimento 
nessa direção. Pelo contrário, veri-
fica-se que pelo menos nos últimos 
seis anos os recursos voltados para 
as políticas de assistência social, e 
em especial aos programas dirigi-
dos à população em situação de rua, 
permanecem estáveis mesmo que 
o orçamento geral da cidade tenha 
aumentado um pouco.

Precisamos que as políti-
cas sociais sejam levadas a sério e 
colocadas em prática, não se pode 
deixar que o jogo entre políticos e o 

jogo partidário faça esse vai e volta 
com a população, precisa-se de leis 
regulares para que de 4 em 4 anos 
as leis e políticas não mudem dras-
ticamente, deixando a população no 
escuro e sim é necessário que haja 
uma política de atendimento contí-
nuo com a população.

Considerações Finais

Através do desenvolvimento 
do trabalho, concluímos que é de 
suma importância estudar e com-
preender as expressões sociais que 
definem as desigualdades sociais 
presentes na sociedade brasileira, 
bem como elas se reproduzem. 
Investigando e entendendo mais a 
fundo quando se refere a popula-
ção em situação de rua sobre suas 
respectivas histórias e particulari-
dades, fugindo e quebrando todos 
e quaisquer estigmas sociais sobre 
essa população.

O conteúdo do estudo sobre a 
população de rua nos trouxe infor-
mações, dados atuais e relatos a res-
peito da realidade vivida por aque-
les que são esquecidos pela grande 
maioria da população brasileira, 
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fazendo com que nossa indignação 
viesse a tona e nos mostrasse como 
nós, assistentes sociais podemos 
trabalhar para a eficiência, com-
prometimento, ética e responsabi-
lidade dessa população, para que 
sejam reconhecidas e seus direitos 
sejam recuperados e garantidos, 
mostrando que eles não precisam de 
espaços para ficarem, mas que pre-
cisam da sua inserção na  sociedade.

A perspectiva principal foi 
usar como objeto de estudo o perfil, 
as maneiras que utilizam para sua 
sobrevivência e o acesso às políticas 
sociais, tornando possível a sensi-
bilização ao assunto e contribuição  
para nossa formação profissional.
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Rio - A primeira Margem

“O rio só é rio se ele corre. Se ele 
está parado ele não é rio”

Rio. Curso natural de água que 
corre, em geral, nas montanhas, e 
deságua no mar, a um lago, ou a 
outro rio. 

Rio Pinheiros, o rio que não é rio,
Que já nem consegue mais desa-
guar.
Que não pode se transformar em 
mar. 

O rio que não pode ser mais nada 
além de um rio, parado. 
Como os automóveis mais moder-
nos e tecnológicos.
Parados na Marginal às 18 horas 
de uma tarde em São Paulo.

Em busca do Rio Pinheiros, o 
percebi distante. 
Desci na estação Berrini, e ali esta-
va, à minha frente. 
Com cor, cheiro e textura. Tudo 
menos movimento. E pouca vida.

Então o que pensei que estava em 

minha frente, estava mais longe do 
que imaginara. 
Era preciso atravessar até a outra 
margem para acessá-lo.
De carro, sozinha, condenada a 
minha solidão.
Ou de ônibus, condenada a mul-
tidão. 
16 horas da tarde, São Paulo, São 
Paulo. 

Grades o cercam. Como animais 
em circo. 
Que não podem se movimentar, 
caçar, correr, comer, amar, cruzar. 
O Rio, que não pode passar suas 
fronteiras de Rio.
Grades de ferro, grades de árvores 
que impedem a visão daquilo que 
não deveria ser visto. 

Ele estava à minha frente. E ainda 
sim, eu precisaria dar uma volta 
nas enormes marginais que ilha-
ram o rio.
Desde quando o projeto de Prestes 
Maia, em 1970, tomou conta da 
cidade 
Dos rios navegáveis, dos clubes 
de regata, das várzeas vivas e das 
águas limpas 

Há um rio que sequer tem acesso.

Como pode estar tão longe?
A vista de meus olhos parece tão 
perto. 
Como posso não escutar seu som? 
a 10 passos de mim.

Ou menos do que isso. 

O rio é distante. Ainda que per-
tença de forma tão relevante
No meio do caos da população

De um lado a marginal. 
Veículos a 80 quilômetros por 
hora. Movimento.
Por outro lado, a vida. Ou a falta 
dela. Inércia. 
Um rio que tem dificuldades de 
fluir. 
Mecânico. Onde controla-se a 
água que entra e o que sai.
Mas sobrevive. 
Não vive, sobrevive. 

Um rio vivo e morto. 
Deixado às margens 

Vivo pois sobrevive. Existe. 
De longe, pude ver um patinho. 

RIO - A PRIMEIRA MARGEM
BIANCA PAOLESCHI

FOTOGRÁFA E JORNALISTA

Depois, alguns outros nas duas 
cercas que o cercam. 

Uma linda garça branca que so-
brevoou. 

Morto, pois não consegue ser ativo 
de si mesmo. 
Morto, pois para estar vivo não 
basta existir. 

De difícil acesso, quase não vi um 
pedestre. Só do outro lado

O rio é perto. 
O rio é longe. 
Um sonho concreto com cores e 
cheiros
Um sonho inalcançável. 
Um lugar que não importa
Para além de um grande lixão a 
céu aberto da cidade.
Na grande cidade desenvolvida de 
São Paulo.
Desenvolvida sem vida. 

Um não lugar
E assim nos acostumamos, a não 
olhá-lo
O rio precisa ser visto
E eu quero honrar sua existência

Sua origem. Seus antepassados. 
A vida passada, e a vida presente.
E o que existe em seu meio (vida 
após a sua morte)

Fui até a Berrini em busca do Rio. 
Mas entendi que não seria tão fácil 
assim

Senti a distância
Uma distância impossível de 
medir
O que pareciam ser 10 passos de 
tornaram infinitos quilômetros
Uma distância intangível. 
“Do outro lado da margem, talvez 
você consiga"
Me disse o guarda do metrô. 
Talvez. 

Olho para marginal. 
Lembro do passado que visitei nas 
antigas fotografias
Um grande gramado
Árvores e animais de todos os 
tipos, ativos em seu lugar
O Rio Pinheiros. 
Pessoas conversando, rindo, na-
dando. 
Se movimentando. Exercendo suas 
funções do corpo, da vida. 

Volto ao presente.
E me questionei
Diante aos passarinhos, garças e 
aves que ali restaram
“Como vivem, no meio (literal-
mente) daquele barulho cansativo 
da cidade,
No meio daquele movimento de 
máquinas que jogam fumaça em 
seus lares
Que poluem suas vidas. 
Como vivem?”
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o conservadorismo não é um lugar assim tão longe 
 
- 
 
...nesse dia,  
os conservadores do amor nasceram, 
com a ideia de um sentimento puro e inalcançável. 
Viveram bastante. 
Mas não amaram ninguém,  
senão a ideia de um amor moral e alienado. 
Morreram dizendo que as mulheres eram difíceis de entender.  
E outras coisas parecidas.  
 
Após, vieram os radicais, 
que o amor era a democracia estendida às coisas. 
Pensaram demais no amor, 
escreveram muito.  
Viveram demais. 
Mas se esqueceram das coisas. 
 
aí chegaram eles, 
os sedentos por uma terceira via, 
pálidos e cadavéricos, mas sorridentes 
e cheios de boas vontades. 
Se tinham mais medo do amor ou da vida, 
não saberemos. 
O que sabemos é que eles apenas amaram a esperança de amar.  
No final, ninguém amou ou sentiu-se amado. 
E foram enterrados entre os conservadores  
e os radicais, com a frase: 
aqui jaz o medo ou o eterno. 

O CONSERVADORISMO NÃO É 
UM LUGAR ASSIM TÃO LONGE

VITO ANTONIO ANTICO WIRGUES
Jornalista e escrito

 
Em outras épocas mais futuras  
pingaram os solitários do nada.  
Amaram pouco,  
mas não podemos dizer que de nada tentaram.  
Muito. 
No começo, pregavam o nada e a solidão, 
de modo redundante, no nada e na solidão. 
Depois inventaram novos sentimentos. Paradoxos.  
Novas eras. Tudo o que podem imaginar. 
Estima-se que chegaram perto do que todos os outros procuravam. 
Mas ninguém ficou sabendo, calados, 
íntimos de uma solidez tumular, 
não falaram para ninguém. 
Ao menos, foram felizes.  
É o que dizem os amigos. 
Morreram sozinhos, obviamente,  
com as esposas ou maridos ao lado. 
 
Amar... 
 
Outros apenas transaram,  
e fizeram dos assuntos do coração  
rodoviária e palco itinerante. 
Entre corpos púlpitos em prateleiras 
e fluidos onomatopéicos da vontade... 
Viraram motéis e camas. 
O mundo ficou mais safado. 
Chãos e cadeiras.  
Transaram até a quase morte. 
Mesas e sofás. 
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Chegaram perto, não se sabe do que;  
perto.  
Lugares públicos. 
Mas, infelizmente,  
esqueceram-se de gozar. 
Chocaram alguns; não todos, como pensavam. 
E castos como eram; lotados de orgasmos. 
Morreram iludidos. Coitados. 
 
Tiveram aqueles que, cansados dos outros,  
começaram a cultivar o amor em si. 
Deram até nome: amor-próprio. 
Compravam-se presentes e mimos.  
Dirigiam carros populares, tomavam ansiolíticos,  
domesticavam pets e, normalmente,  
trabalhavam de segunda a sábado. 
Eram frutos de um sistema falido. 
Prima filosofia, o para si era infinito e nele tudo bastava.  
Em tudo, e para si, eram cada vez melhores para os outros. 
Eram os corajosos e dissidentes que escaparam da terceira via, 
abandonaram a espera e quase fizeram gol; 
E por pouco, para si, não ficaram milionários. 
Esses não morreram, apenas faliram. 
 
Também cogitaram aqueles que, ressentidos e inseguros, 
em um mundo onde ninguém sabia muito bem o que era o amor,  
justamente,  
quiseram acabar com a ideia de um amor que não existia.  
Colocaram o amor inexistente em alguns seletos de maioria. E disseram.  
Vocês agora amarão de nosso amor! 
E perseguiram e mataram.  

Depois mataram e perseguiram. 
Ao contrário dos que esmerilavam o amor-próprio,  
esses relutavam o si, e os outros. 
Caldeiravam, mas negavam a mescla a todo custo. 
Lamentavelmente, eles estão no meio de nós.  
 
E a linha histórica arrolhou-se ao mundo.  
O inacabamento tomou forma.  
E a vida ganhou devidamente  
um caos a mais. 
Sempre. 
 
Até que os olhos se voltaram para outra fresta.  
E surgiram umas gentes que disseram coisas para um outro punhado de gentes que tam-
bém procuravam lugar. 
Que o amor era detalhe,  
como sossego em roupa de linho e solidão de cascalho. 
Que o amor era esparso, raro, e por isso não tomava tento, 
nem rumo.  
...que nos preocupávamos em vão.  
E que a salvação era única, apenas: a festa.  
 
E todos rebolaram, beijaram e beberam.  
Alguns choraram livres enquanto faziam todo o resto. 
carnavais, orgias de formas, atabaques e quermesses. 
Mas daí, alguns sentiram-se longe de casa, em uma rua estranha. 
Era uma rua normal, com esquina, postes, concreto e cultura.  
 
nesse dia,  
os conservadores da festa nasceram,
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Al e s s a n d r o 
d e s c e u  n o 
porto de San-
tos, vindo de 
Gênova,  em 

1894. Veio com a mãe, uma irmã-
zinha e um gajo mais velhinho. 
Foi artista e construtor. Conheceu 
Joventina. Casou. Em 1927 nasceu 
seu quinto filho, Leonardo da Vinci, 
meu pai. 

A memória afetiva no futebol 
começa aos 10 anos. Lembro perfei-
tamente da atmosfera e das partidas 
finais do Paulistão de 1977. Basílio 
que o diga. 

O italianinho ( meu pai) nas-
ceu e morava em Itapetininga. Apai-
xonou-se pelo time da colônia: o 
Palestra Itália, lá por 1937, quando 
plantou-se no coração gigante a 
memória afetiva. Privilegiado,  não 
viu apenas os 5 primeiros títulos 
Paulista do time.  Quase um obser-
vador de toda a história.

Nasci aos 40 anos de meu pai 
em 1967. Criança ouvia as histórias 
da Academia de futebol. Vesti a 
camisa verde e branca pela primeira 
vez em 1976. Mamãe costurou o 
número 9 nas costas e o escudo da 
Sociedade Esportiva Palmeiras. 

Essa foi uma das histórias que 
ele me contou: Durante a Segunda 
Guerra a perseguição aos italia-
nos, japoneses e alemães foi brutal. 
Getúlio confiscava os bens conquis-
tados pelos imigrantes  para supos-
tamente combater os nazi-fascistas. 
Pessoas batiam nos filhos-do-eixo, 
como o italianinho.  Véspera da 
final do Paulista 1943 e o São Paulo 
denuncia o Palestra Itália e pede 
sua exclusão do futebol brasileiro. 
Na correria, no desespero,  em três 
dias a agremiação se salvou. Virou 
Palmeiras, abandonou o verme-
lho da velha Itália. Foi obrigado a 
esconder-se para não morrer. Ele 
sempre me ensinou que o Corin-
thians era o adversário necessário,  
como dois amantes que se precisam 
mas são incapazes de conviver. O 
Yin Yang do nosso futebol. Agora 
o São Paulo é rival, deseja nossa 
morte. Meu pai sempre teve o cora-
ção dividido entre o Palmeiras e o 
Palestra. Jamais aceitou a brutali-
dade do outro. 

Foi dele que ouvi  que técnico 
brasileiro era medroso. Quando 
tinha um jogador expulso, tirava um 
atacante e colocava um zagueiro. 
“ porque não reorganizam o time 

com 10?”.
Depois de um jogo que durou 

7 dias, meu pai me deu esperanças.  
Semana passada jogamos contra a 
torcida do melhor time brasileiro. O 
Atlético Mineiro ganhou os 4 cam-
peonatos de 2021 ( não ganhou ape-
nas a Libertadores,  derrotados por 
nós,  é claro). Um time que inves-
tiu $ 300 milhões na contratação de 
jogadores. Contando com o maior 
artilheiro do Brasil na temporada. 
Aos 5 minutos do segundo tempo 
estava 2 a 0 para o Galo. Já era, pen-
sei. Vamos tomar de 4 hoje. Mas 
esse Palmeiras de Abel é incansá-
vel, é imponderável, é infalível.  Teve 
calma, se reorganizou e o zagueiro 
Murilo se redimiu do pecado come-
tido no gol contra e fez 1 a 2. Como 
um Muhammad Ali dos gramados, 
o Palmeiras começa a dançar sobre 
o adversário. Toca a bola, gira, apro-
funda, passa com precisão,  vai can-
sando as linhas inimigas e quando 
encontra uma brecha nas frontei-
ras,  verticaliza o ataque e fulmina 
o adversário. Aos 47 do segundo 
Danilo empata o match.  Decisão 
em aberto para a semana seguinte 
no Parque Antártica ( também 
conhecido como Allianz Parque).

CABEÇA FRIA, CORAÇÃO 
QUENTE

MARTINHO CAMARGO MILANI

Jogo tenso. Estádio lotado 
pela torcida que canta  e vibra. 
Não tive coragem de assistir  ( tive 
a excelente ideia de não ligar a tv). 
Mas aos 26 do primeiro tempo, ou 
seja, 65 minutos antes de acabar a 
partida, numa butinada  inexpli-
cável para a qualidade de  Danilo, 
o jovem foi expulso.  Derrotar o 
melhor elenco do Brasil com 11 já 
é difícil,  com 10 quase impossível. 

Mas Abel  é corajoso e inte-
ligente como meu pai.  Não tirou 
ninguém.  Reorganizou o time. 
Reposicionou as linhas. Empur-
rou o Poderoso  Galo de Reinaldo, 
Toninho Cerezo, Ângelo e tantos 
craques, para as laterais,  matando a 
principal jogada do time, pelo cen-
tro, para alimentar o Incrível  Hulk. 
Afunilou e não abdicou de atacar. 
Com um a menos, aproximou-se 
do gol mais do que o  adversário.    
Veio o segundo tempo e aos 36, 
portanto a 14  minutos do final, o 
maior craque alviverde, leitor incan-
sável,  Gustavo Scarpa é expulso de 
campo pelo apitador, numa decisão 
tão vexatória quanto a de Crime e 
Castigo, obra preferida do atacante 
palestrino. Pela milésima quinta vez 
pensei “ agora já era”.   Mas estava 

em campo o Sobrenatural Futebol 
Clube. O Galo não ameaçava,  no 
máximo tirou uma casquinha da 
trave. Aos 51 minutos, para se dizer 
isento, a Arbitragem de penitenci-
ária,  expulsou um do Atlético. . 
Fim de . jogo. A decisão será por 
pênaltis.

E agora? Assisto ou não 
assisto,  déti  is  de cuéstion.  Não 
fui. Pra não dar azar ao time. A tor-
cida cantava a 90 minutos, apoiando  
time. Dois batedores estavam fora:  
Scarpa e  Dudu. 

Galo 1 a 0. Palmeiras 1 a 1. 
Estou desesperado.  O gênio louco  
Abel nunca vencera  uma decisão 
por pênaltis. Resolvi jogar com 
o time. Na cama, travesseiro em 
mãos, proferia o mantra do técnico 
português “ Cabeça Fria, Coração 
Quente”!!  Cinco vezes e daí olhava 
para o celular...1 a 2, 2 a 2, 2 a 3, 
3 a 3, coração quente, cabeça fria!! 
Assoprava,  pedia aos céus ...3 a 4, 
4 a 4, 4 a 5. Rony Rústico na bola. 
..quente, frio,  quente , frio e  o 
celular travou por minutos...per-
deu!  Não!!! 5 a 5....e de repente, 
no.apagar das horas, Weverton 
pega o sexto pênalti.  Choro. Cabia a 
Murilo bater o último do Palmeiras.  

Murilo que quase botara tudo a per-
der, foi aos céus. Depois assisti o 
repeteco do jogo. Sofri como se esti-
vesse ocorrendo às duas da manhã. 

Acordei e perguntei a Luana 
se ouvira meus gritos...” do quê?”...
ufa.

Sim era hora de ligar ao pai. 
- Pai, viu o jogo? 
- Que jogo? 
Não interessou a distância 

decorrente dos quase 95 anos. Con-
tei-lhe detalhes. Narrei os pênaltis. 
Falei que nosso goleiro negava uma 
máxima dele “ Pra ser jogador de 
futebol, tem de ter nome. Não pode 
chamar Darinta, Osmir, Tonigato.  
Tem  de ser  Ademir, Luis Pereira, 
Dudu.”

- Pai, o  goleiro heroi chama 
Weverton. Isso lá é nome?

Contei-lhe tudo da mais trá-
gica vitória da minha história de 
44 anos com o Palestra/ Palmeiras. 
Deliciei-me como ele dezenas de 
vezes fez comigo, um menino de 
coração verde e memórias de flores 
e espinhos.



170 171

ALCIDES HECTOR RODRIGUEZ 
BENOIT (02/09/1951 – 05/12/2022)
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 Faleceu na madru-
gada desta segunda-feira, 
aos 71 anos, o professor, filó-
sofo e revolucionário Alcides 
Hector Rodriguez Benoit 
(02/09/1951 – 05/12/2022). 
O texto abaixo foi escrito em 
2017, após diversas conversas 
com o professor. Nosso pro-
pósito aqui é apenas tratar 
(brevemente) das experiên-
cias políticas/militantes de 
Benoit (e não de sua riquís-
sima herança teórica).

Além do reco-
nhecido tra-
balho teórico 
sobre Platão e 
Marx, o profes-

sor Hector Benoit tem uma impor-
tante trajetória dentro do movi-
mento socialista como militante 
revolucionário.

Benoit começou sua mili-
tância com cerca de 16 anos, entre 
1968 e 1969, na Rua Maria Antônia, 
no centro da cidade de São Paulo, 
onde se localizava a Faculdade de 
Filosofia da Universidade de São 
Paulo. Ele era estudante secunda-
rista, mas em sua escola não havia 
ativismo político. Por isso, frequen-
tava assembleias e passeatas dos 
estudantes universitários. Contou-
-nos Benoit diversas vezes como o 
impressionaram, à época, os discur-
sos de José Dirceu, Luis Travassos e 
Vladimir Palmeira, graças à verve e 
à radicalidade daquele movimento 
estudantil, em tudo superior ao 
atual. Travassos, por exemplo, subia 
nos automóveis para discursar e, 
ao final, jogava seu microfone no 
chão. O movimento da Rua Maria 
Antônia em 1968 não era só um 

fenômeno político, mas também 
estético, com uma simbologia de 
negação do capitalismo que atraía 
a juventude.

Era a época de conflito com o 
Comando de Caça aos Comunistas 
(CCC), que tinha uma base no colé-
gio Mackenzie. Contou-nos Benoit 
sobre a morte do estudante secun-
darista José Guimarães, assassinado 
pelos bandos do CCC, e sobre a 
passeata em protesto dirigida pelas 
lideranças estudantis, com a camisa 
do jovem, ensanguentada, em suas 
mãos. Na ocasião, os manifestantes 
percorreram a Avenida São João, a 
Avenida Ipiranga e todo o centro de 
São Paulo, travando batalhas com as 
forças da repressão. Amoníaco era 
usado para afugentar os cães poli-
ciais. Perto da Rua Barão de Itape-
tininga, jovens jogavam bolinhas de 
gude para derrubar a cavalaria.

Benoit tinha grande interesse 
por cinema. Todos esses aconteci-
mentos políticos, todavia, fizeram 
com que optasse por estudar na 
Faculdade de Filosofia da USP, na 
qual ingressou em 1971 (e se gra-
duou em 1974). Nesse período a 
faculdade era, diz ele, “território 

HECTOR BENOIT
RAFAEL PADIAL[1]

https://transicao.org/negacaodanegacao/sobre-a-trajetoria-militante-de-
-hector-benoit/

Mestre e doutor em filosofia pela Unicamp, sob orientação de H. Benoit.

morto”: parte politizada dos seus 
professores estava cassada, como 
Florestan Fernandes, Bento Prado 
Júnior, Fernando Henrique Cardoso 
e outros; ou estava presa, foi tortu-
rada e depois solta, como o profes-
sor Luiz Roberto Salinas (que, aliás, 
morreu posteriormente de enfarto, 
por volta dos 50 anos, graças aos 
traumas que as torturas lhe causa-
ram). A situação era deprimente.

Ao final de 1973, com o iní-
cio das suas investigações sobre Pla-
tão, Benoit iniciou também estudos 
sobre Marx. A princípio, intentava 
estudar Platão como forma de 
esconder seus estudos políticos 
sobre Marx, devido à perseguição 
política da Ditadura Militar. Assim 
poderia desenvolver pesquisas no 
campo do pensamento dialético. 
Entretanto, aos poucos, Benoit se 
surpreendeu cada vez mais com a 
radicalidade da dialética platônica, 
o que o levou, inclusive, futura-
mente, a ressignificar sua leitura de 
Marx.

Com o golpe de Estado na 
Argentina, em março de 1976, 
diversos militantes políticos desse 
país se refugiaram no Brasil. Alguns 

se esconderam no pequeno aparta-
mento de Benoit, na Rua Martim 
Francisco, no centro de São Paulo, 
com os quais seguiu diariamente 
estudos sobre o O capital. Os mili-
tantes argentinos desse período 
representavam a elite intelectual do 
marxismo da América Latina.

Na graduação da Faculdade 
de Filosofia, Benoit não participava 
organicamente de nenhum grupo 
político do movimento estudantil, 
pois, disse ele, os alunos do Centro 
Acadêmico eram muito fechados, 
muito desconfiados; na prática, 
impediam o processo de participa-
ção dos estudantes. Todavia, Benoit 
participava das assembleias e passe-
atas, sobretudo após 1975.

Na segunda metade da década 
de 1970, Benoit, já trotskista, era 
amigo próximo de membros da 
Organização Socialista Internacio-
nalista (OSI), conhecida no meio 
estudantil por Liberdade e Luta, ou 
simplesmente Libelu. A OSI era, na 
época, vinculada à corrente inter-
nacional chamada “lambertista” da 
Quarta Internacional, pois dirigida 
pela seção francesa comandada 
por Pierre Lambert. Benoit não 

participava da OSI pois, segundo 
ele, considerava baixo o nível teó-
rico dos seus quadros.

Foi somente em 1979, pouco 
antes de se mudar para Ribeirão 
Preto (para lecionar na FFCLRP-
-USP), que Benoit resolveu ingres-
sar na OSI. Um dos motivos que 
pesaram na decisão e tornaram-na 
resoluta foi a vinda ao Brasil do 
intelectual e historiador trotskista 
francês Pierre Broué, vinculado 
internacionalmente à OSI. Broué 
era já o principal historiador do 
trotskismo em todo o mundo e o 
primeiro pesquisador a ter acesso 
aos arquivos Leon Trotsky. Broué 
defendeu que os trotskistas brasi-
leiros da OSI estavam corretos ao 
serem contra a entrada no novo 
partido político que estava sendo 
gestado, o Partido dos Trabalha-
dores (PT). Argumentava Broué 
que os militantes da Convergên-
cia Socialista (grupo trotskista 
brasileiro, vinculado ao argentino 
Nahuel Moreno) estavam errados 
ao defender a criação do PT; que 
não se poderia construir um partido 
de tipo social-democrata no século 
XX; que era preciso construir um 
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partido revolucionário próprio, pois 
o ascenso do movimento operário 
poderia desembocar na abertura 
da dualidade de poder nas fábricas 
e mesmo em conselhos populares. 
Benoit aderiu a essas teses de Broué.

Qual não foi a sua surpresa 
quando, no início do ano de 1980, 
recebeu em reunião de célula parti-
dária a informação de que sua dire-
ção política orientava a entrada no 
Partido dos Trabalhadores. A pró-
pria OSI, até 1979, na revista teórica 
de seu Comitê Central – chamada 
A luta de classe –, defendia contra 
a proposta de construção do PT 
e argumentava que esse partido 
seria controlado por um “sindi-
calismo similar ao dos gângsteres 
peronistas”. Benoit protestou desde 
o início contra a nova orientação, 
desenvolvida no primeiro semestre 
de 1980, de entrada no PT (tais pro-
testos podem ser encontrados em 
documentos internos à OSI, como 
relatos de célula e atas do comitê 
central, presentes no Centro de 
Estudos Mário Pedrosa, da UNESP). 
Segundo Benoit, a entrada no PT 
apenas bloquearia a construção de 
uma organização revolucionária no 

Brasil.
A proposta de entrismo no 

PT surgiu por influência de Luis 
Favre e anuência do secretário-ge-
ral da organização, G. A. (codinome 
“Xuxu”). Favre, trotskista argentino 
(irmão do conhecido trotskista 
Jorge Altamira), agia em nome de 
Pierre Lambert, dirigente máximo 
da organização internacional. A 
liderança de Lambert passava, nesse 
período, por um processo de dege-
neração e adaptação política. Na 
França, ele dirigia há alguns anos 
um entrismo no Partido Socialista, 
que estava prestes a eleger o presi-
dente François Mitterrand. A tática 
de Lambert – que depois muito o 
caracterizou – consistia em entrar 
secretamente em organizações polí-
ticas e sindicais e buscar influenciar 
seu corpo dirigente. Curiosamente, 
graças à generalização dessa “tática” 
(tornando-a quase uma estratégia), 
posteriormente a organização de 
Lambert adaptou-se às burocracias 
partidárias e sindicais francesas, 
fornecendo grandes quadros ao 
próprio governo burguês francês 
(como Lionel Jospin, que tornou-
-se Primeiro Ministro entre 1997 e 

2002). Deu-se o mesmo no Brasil, 
onde Luis Favre, dirigido por Lam-
bert, aplicava a “tática”, o suposto 
atalho para a construção partidária.

Favre e o secretário-geral da 
OSI argumentavam que dentro do 
PT ela chegaria rapidamente a dois 
mil militantes. Na época, a orga-
nização tinha cerca de mil mili-
tantes, mas graças à sua forte cor-
rente estudantil, a Libelu, crescia 
quase 100 pessoas por mês. Como 
se sabe, após entrar no PT a OSI 
liquidou-se em poucos anos e seus 
principais dirigentes tornaram-se 
importantes quadros da entourage 
lulista (como Antonio Palocci, 
Clara Ant, Glauco Arbix, Luiz 
Gushiken e outros). Curiosamente 
(e talvez tragicamente), os respon-
sáveis principais pela construção 
do corpo militante/partidário do 
PT, na base, os que mantiveram os 
diversos núcleos pelo país, foram 
sobretudo militantes trotskistas da 
OSI, da Convergência Socialista e 
da Democracia Socialista. Estes, 
entretanto, nunca conquistaram a 
direção do PT, sempre nas mãos 
do grupo de Lula; jamais consegui-
ram imprimir ao partido uma linha 

política revolucionária.
Em julho de 1980 ocorreu 

o congresso da OSI para apro-
var a entrada no PT. Benoit, diri-
gindo outros camaradas, escreveu, 
durante quatro dias, praticamente 
sem dormir, uma tese política de 45 
páginas, na qual retomou as posi-
ções de Broué; defendeu contra a 
entrada no PT; afirmou que o PT, 
na melhor das hipóteses, seria um 
partido centrista que bloquearia a 
construção de um partido revolu-
cionário trotskista no Brasil; que o 
PT tenderia a se tornar um pilar da 
dominação burguesa e poderia até 
dar base a um processo autoritário 
(bonapartista); defendeu a criação 
de um partido revolucionário com 
programa e organização próprios, 
bem delimitados em relação ao PT; 
defendeu a retomada do Programa 
de Transição de Trotsky, o programa 
de fundação da IV Internacional; 
defendeu a caracterização de que o 
Brasil não seria um país atrasado, 
colonial ou semi-colonial, e estaria 
pronto para uma estratégia pura-
mente socialista. Tal texto pode 
ser encontrado, quase na íntegra, 
na revista Maisvalia número 2, 

publicada em 2008. A tese de seu 
grupo foi sabotada pela direção da 
OSI e não circulou entre a organi-
zação. Com argumentos burocráti-
cos – acusada de violar a segurança 
partidária ao enviar uma carta 
por correio –, a tendência política 
de Benoit, chamada Oposição de 
Esquerda, foi expulsa pouco antes 
do congresso.

Graças à sabotagem da dis-
cussão política pela direção, pou-
cos militantes saíram da OSI com 
a expulsão do grupo de Benoit. 
Todavia, estes conseguiram agregar 
militantes dissidentes da OSI e for-
maram, após seis meses, um grupo 
político com cerca de 100 pessoas, 
chamado Transição, focado sobre-
tudo em São Paulo, Ribeirão Preto, 
Campinas e Uberlândia. O novo 
grupo foi formado em geral por 
gente nova e inexperiente; carecia 
de quadros para a sua direção e cen-
tralização; e ainda tinha fragilidade 
na aplicação da teoria leninista de 
partido. Benoit lembra que era obri-
gado a viajar com frequência entre 
as várias cidades e mesmo estados 
onde se localizam os militantes. 
Toda essa fragilidade levou ele e 

seus camaradas a fecharem o grupo 
em pouco tempo. Na verdade, rea-
lizaram uma aparente extinção: o 
grupo foi restringido a cerca de 20 
pessoas e se manteve apenas como 
organização clandestina, voltada a 
realizar um trabalho de proletari-
zação e inserção de militantes em 
fábricas. Nos anos que se seguiram, 
Benoit ajudou a formar esses mili-
tantes, sobretudo os operários, com 
aulas sobre O capital de Marx.

Após dois anos, graças à for-
mação dos militantes e com certo 
fortalecimento interno à organiza-
ção, o grupo iniciou certa agitação 
de reivindicações básicas do Pro-
grama de Transição de Trotsky, lan-
çando a “Frente Pró-Escala Móvel”. 
O intuito era esclarecer, em reu-
niões públicas, a importância das 
reivindicações contidas no texto 
de Trotsky, na luta pela manuten-
ção das condições de vida da classe 
trabalhadora. Data de 1983/84 o 
início da aproximação do grupo de 
Benoit com o Comitê Internacional 
da Quarta Internacional (CI-QI), 
corrente trotskista internacional à 
época dirigida pelo inglês Workers 
Revolutionary Party, de Gerry 
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Healy. O CI-QI tinha uma longa 
tradição de combate ao chamado 
“pablismo”, corrente política dentro 
da Quarta Internacional que efeti-
vou uma adaptação ao stalinismo, à 
social-democracia e a movimentos 
pequeno-burgueses nacionalistas. 
Sob pressão do Comitê Internacio-
nal, o grupo de Benoit, em 1985, 
legalizou publicamente a seção bra-
sileira do CI, denominada Partido 
Revolucionário dos Trabalhadores 
do Brasil, e iniciou a publicação de 
uma revista teórica, chamada Con-
tra corrente (da qual duas edições 
podem ser encontradas).

Pouco antes dessa fundação 
pública, o grupo de Benoit come-
çou a colher os frutos do paciente 
trabalho de inserção em fábricas 
metalúrgicas na Zona Oeste de São 
Paulo, realizando reuniões nas casas 
de vários operários. Também em 
1985, graças a um militante profis-
sional, inserido numa metalúrgica 
de autopeças – chamada Colúm-
bia, com cerca de 500 operários, 
que produzia buzinas para carros 
–, o grupo conseguiu dirigir uma 
greve com ocupação da fábrica. A 
luta durou um mês e resistiu contra 

a ameaça de reintegração policial. 
Ao final, obteve uma grande vitó-
ria, com a criação de uma comissão 
de fábrica com estabilidade. Nessa 
época, as comissões de fábrica não 
eram como as atuais, as chamadas 
Comissões Sindicais de Fábrica, que 
são um braço dos sindicatos buro-
cratizados dentro das fábricas. Elas 
eram um organismo independente 
e de base dos operários no próprio 
local de trabalho. Com a greve, o 
grupo de Benoit cresceu, com a 
entrada de vários operários. Na 
própria greve iniciou-se a publica-
ção de um boletim interno à fábrica, 
chamado inicialmente A Corneta 
(em referência às buzinas ali pro-
duzidas). Em seguida seu nome 
mudou-se para O Corneta. Da 
distribuição do boletim por várias 
fábricas da região e sua extensão, O 
Corneta tornou-se um jornal ope-
rário, influente entre metalúrgicos 
de São Paulo. O foco de O Corneta 
era cobrir a realidade e o dia a dia 
do operário. O coração do jornal 
eram as diversas cartas e denúncias 
de operários sobre os seus locais de 
trabalho, sobre os abusos e a dita-
dura permanente da direção e dos 

capatazes nas fábricas. O jornal 
dava, de forma ampla e não sectária, 
o “ponto de vista do peão”. Ainda 
em 1985, o grupo de Benoit abriu 
uma sede para o jornal na região 
operária da Vila Leopoldina.

Entre 1985 e 1986, entretanto, 
estourou uma crise internacional no 
CI-QI, organização em nome da 
qual Benoit e seus camaradas aca-
bavam de publicizar a “seção bra-
sileira”. A divisão internacional do 
CI-QI desorientou o jovem grupo 
de Benoit. Ele e seus camaradas 
receberam a visita de trotskistas 
norte-americanos do CI-QI, dissi-
dentes do grupo de Gerry Healy. 
São os dirigentes da seção dos EUA, 
a Workers League: David North e 
Bill Van Auken. Estes evidencia-
ram diversos elementos da degene-
ração da liderança de Gerry Healy. 
Em maio de 1986, Benoit viajou à 
Inglaterra para um congresso da 
Quarta Internacional healysta e 
para entender melhor o que se pas-
sava. Lá, travou contato com o pró-
prio Gerry Healy, mas também Alex 
Mitchell, Savas Matsas, Vanessa 
Redgrave e outros. A reunião com 
as demais seções internacionais foi 

um desastre. Segundo Benoit, era 
notória a degeneração e desintegra-
ção da organização internacional 
sob a liderança de Healy no perí-
odo, bem como a total ignorância 
deles sobre a realidade da América 
Latina. O único que se interessava 
pelo trabalho brasileiro e defen-
dia as posições de Benoit era Alex 
Mitchell, dirigente do jornal diário 
NewsLine – mas este também pare-
cia cada vez mais sem esperanças 
quanto ao futuro da organização. O 
trabalho do grupo brasileiro com O 
Corneta foi condenado pela maioria 
dos ingleses. Benoit voltou da via-
gem convencido de que essa não 
era uma alternativa política inter-
nacional. Ao chegar ao Brasil e dar 
seus informes, grande desânimo se 
abateu sobre os militantes da jovem 
organização.

Apesar de toda essa crise, 
internacional e interna à própria 
organização, seguia com grandes 
avanços o trabalho de O Corneta, 
cada vez com maior participação e 
contribuição de operários. O grupo 
fez uma séria autocrítica em rela-
ção ao período anterior, sobretudo 
em relação ao avanço precipitado 

à publicização, que desorientou e 
minou as bases do paciente traba-
lho clandestino que realizavam. O 
trabalho propriamente disciplinado 
teria sido trocado por uma mera 
agitação impaciente e esquerdista. A 
seção brasileira do CI-QI foi dissol-
vida em 1987, mas o trabalho com 
o jornal operário seguiu.

Em 1987, novamente, retor-
naram ao Brasil os dirigentes norte-
-americanos do CI-QI, David North 
e Bill Van Auken, para novos con-
tatos. As suas críticas anteriores a 
Healy e à degeneração de seu grupo 
haviam sido confirmadas. Todavia, 
tão logo iniciaram-se as discussões, 
evidenciou-se sua crítica ao jornal 
O Corneta, que seria “sindical de 
mais”, supostamente adaptado ao 
“atraso” dos operários. Os norte-a-
mericanos acreditavam que o mais 
necessário seria ter um jornal com 
a totalidade do pensamento socia-
lista, com análises sobre a conjun-
tura mundial, ou seja, era preciso ter 
“o jornal do Comitê Central” para 
doutrinar operários com “opiniões” 
sobre socialismo. Além disso, defen-
diam que o Brasil estava sob o risco 
iminente de um golpe militar (sob o 

governo Sarney), e que o grupo bra-
sileiro deveria logo se filiar, o quanto 
antes, à direção internacional dos 
norte-americanos. O prognóstico, 
evidentemente, estava errado. Se 
levado adiante, resultaria na des-
truição do paciente jornal operário 
e levaria à liquidação total do grupo. 
Um internacionalismo abstrato bus-
cava então se impor sobre o grupo 
brasileiro. O pequeno grupo ficou 
dividido sobre o que fazer e a crise 
interna se acentuou.

Em 1987 e 1988 O Corneta já 
era bastante conhecido em fábricas 
metalúrgicas; chegava a ter contri-
buições de mil operários em fábri-
cas como a Braseixos, Cobrasma e 
Ford do Ipiranga. O grupo carecia 
de militantes para as distribuições, 
mas a força operária, as contribui-
ções crescentes e a participação 
direta dos trabalhadores manti-
nham o jornal vivo. Havia caso 
de operários que saíam do turno 
da noite, às 5h, e iam diretamente 
ajudar na distribuição do jornal no 
turno da manhã, às 6h e 7h. Toda-
via, com a fragilidade interna e com 
a ausência de uma perspectiva inter-
nacional, o grupo de Benoit estava 
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cada vez mais fragilizado. Nesse 
período deu-se um importante 
fato para o movimento operário, 
fato que Benoit diversas vezes nos 
comentou, e que O Corneta acom-
panhou diretamente: a eleição para 
o Sindicato dos Metalúrgicos de São 
Paulo e Região, em 1987.

Essa eleição, diz Benoit, divi-
diu as águas do movimento operá-
rio brasileiro até hoje. Havia a possi-
bilidade real de a Central Única dos 
Trabalhadores ganhar o Sindicato 
dos Metalúrgicos de São Paulo e 
Região, e, assim, ter em suas mãos 
os sindicatos do ABCD e o de São 
Paulo (o maior sindicato, metalúr-
gico, da América Latina). Isso teria, 
sem dúvida, permitido um forta-
lecimento unificado das lutas do 
movimento operário e uma ascen-
são deste. O candidato com chan-
ces reais de vitória em São Paulo 
era Lúcio Belantani, representando 
a CUT. Belantani era o principal 
dirigente da Comissão de Fábrica 
da Ford do Ipiranga, portanto, diri-
gia diretamente cerca de mil ope-
rários. Benoit comentou, diversas 
vezes, que aprendeu muito sobre 
movimento operário com Lúcio 

Belantani. Este contou a Benoit 
em detalhes como haviam patroci-
nado entre os operários, primeiro 
clandestinamente, a Comissão de 
Fábrica da Ford, e como, depois, 
a impuseram à empresa (que não 
teve opção, senão a de aceitá-la). 
Lúcio era partidário de um “sindica-
lismo pelas bases”, das comissões de 
fábrica, e admirava O Corneta pois, 
segundo ele, era “o único jornal 
que não cagava regras na cabeça da 
classe operária”. Realmente, esse era 
o segredo de O Corneta: primeiro e 
antes de tudo, ouvir a classe; ganhar 
a confiança antes de pretender diri-
gir. Nesse período, Benoit conheceu 
o movimento sindical operário e 
metalúrgico paulistano por dentro 
e travou relações com as suas prin-
cipais lideranças.

Lúcio e Benoit foram próxi-
mos e a Comissão de Fábrica da 
Ford começou a mandar represen-
tantes às reuniões de O Corneta. 
Todavia, em 1987, a eleição de Lúcio 
para presidência do sindicato foi 
sabotada pelo grupo da CUT vin-
culado a Lula. Este e seus sindicalis-
tas do ABCD temiam que a eleição 
de Lúcio e o controle do Sindicato 

dos Metalúrgicos de São Paulo por 
ele dariam-lhe poder demais, pos-
sivelmente enfraquecendo o grupo 
dos sindicalistas do ABCD dentro 
da CUT e do PT. A CUT correria o 
risco de ser dominada pelo grupo de 
Belantani, com tradição mais com-
bativa, que valorizava comissões 
de fábrica e participação direta dos 
operários. Lula e os seus resolveram 
lançar uma segunda chapa da pró-
pria CUT na eleição em São Paulo, 
para concorrer com Belantani. Lan-
çaram, assim, a chapa encabeçada 
por Chico Gordo, da Democracia 
Socialista (grupo de origem trot-
skista-pablista, que controlava a 
comissão de fábrica da Asama, ao 
lado da Colúmbia). Chico Gordo, 
recentemente, em entrevista, reve-
lou que esse foi um dos principais 
erros de sua vida. A divisão dentro 
da própria CUT permitiu a vitória 
do candidato oficial, o Medeiros, da 
Força Sindical. Assim foi por água 
abaixo a única chance real que a 
CUT teve de dirigir o Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Paulo e Região. 
Até hoje, por isso, a Força Sindical 
controla esse sindicato. Aliás, pouco 
após a eleição, todo o longo trabalho 

clandestino, de mais de uma década, 
da Oposição Metalúrgica de São 
Paulo, entrou em decadência e se 
desarticulou. Essa situação lasti-
mável dura até hoje.

O Corneta seguiu recebendo 
contribuições de muitos operários, 
bem como trabalhava com a parti-
cipação de importantes intelectuais, 
como Florestan Fernandes, Maurí-
cio Tragtenberg, Valentim Facioli e 
outros, com os quais Benoit se rela-
cionava. Data desse período a aber-
tura da sede de O Corneta na Barra 
Funda, em espaço dividido com um 
núcleo do PT (que Benoit soube 
depois ser vinculado a Zé Dirceu). 
Enquanto muitos núcleos petistas 
na cidade de São Paulo estavam em 
franca decadência (porque os trot-
skistas, que na prática construíram 
os núcleos e as bases do PT, eram 
agora perseguidos ou expulsos do 
partido), o núcleo da Barra Funda 
ascendia. Operários frequentavam 
o espaço para acompanhar a pro-
dução de O Corneta. Em 1988, O 
Corneta foi discutido em seminá-
rios operários da CUT, no Instituto 
Cajamar, e iniciaram-se promessas, 
em 1989, por parte do próprio José 

Dirceu, de que O Corneta poderia 
tornar-se um jornal diário do PT, 
por ser um jornal operário. Flo-
restan Fernandes, sobretudo, teria 
pressionado nesse sentido e agen-
dou uma reunião entre Benoit, 
Perseu Abramo (então Secretário 
de Comunicação da Cidade de São 
Paulo, na prefeitura de Luiza Erun-
dina) e Marilena Chauí (Secretária 
de Cultura no mesmo governo). 
Todavia, comenta Benoit critica-
mente depois, essa situação demar-
cou um período de desorientação 
política do jornal, devido à ausên-
cia de leninismo no grupo polí-
tico e certa adaptação ao petismo. 
Segundo ele, tratou-se apenas de 
promessas vazias dos petistas, que 
serviram para enfraquecer o grupo 
e afastar o jornal da realidade dos 
operários. Assim, O Corneta perdia 
seu motivo de existência.

Devido, portanto, a todos 
esses elementos – fragilidade 
interna do grupo, desorientação 
internacional, afastamento do leni-
nismo, decadência do movimento 
operário paulistano após a eleição 
de 1987 e aproximação em relação 
ao PT (afugentando operários de 

base) –, Benoit e seu grupo resol-
veram fechar O Corneta em 1990 e 
paralisar o próprio funcionamento 
do grupo político. Apenas um 
pequeno núcleo foi mantido, para 
estudos e à procura de um novo 
caminho.

A década de 1990 marcou um 
período de reflexão de Benoit sobre 
essa trajetória política, que começou 
com o combate à adaptação lam-
bertista da OSI ao PT. O problema 
central nesse longo período, argu-
mentou tantas vezes Benoit, teria 
sido, acima de tudo, o afastamento 
da teoria leninista de partido; a 
dissolução ou enfraquecimento, 
por diversos motivos (internos e 
internacionais) do sério e sólido 
trabalho clandestino, paciente, 
que o grupo realizava no início da 
década de 1980 com a classe ope-
rária. Foram essas fragilidades que 
terminaram por quebrar o grupo, o 
jornal O Corneta e resultaram em 
certa aproximação com o PT. Data 
da década de 1990 também a princi-
pal publicação de artigos de Benoit 
(muitos elaborados na década de 
1980, mas voltados apenas à for-
mação interna de militantes), com 
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sua leitura do marxismo (dialética 
expositiva de O Capital, dialética do 
Programa de Transição, dialética da 
teoria leninista de partido). Data daí 
também a publicação de importan-
tes artigos sobre a radicalidade da 
dialética platônica. Benoit partici-
pou, no período, do Comitê Edi-
torial da revista Crítica Marxista e 
ajudou a fundar a Revista Outubro. 
Todavia, restava-lhe a questão: para 
além da produção intelectual, como 
reiniciar a construção de um grupo 
propriamente leninista e superar a 
fragilidade teórica do chamado 
marxismo?

Em 2000, Benoit resolveu 
reiniciar um trabalho político para 
reconstrução de um grupo mar-
xista em bases leninistas e interna-
cionalistas; iniciou, assim, grupos 
sistemáticos de estudos da teoria 
de Marx, grupos de leitura de O 
Capital, grupos de estudos sobre 
a dialética marxista e grupos de 
discussão sobre a aplicação de O 
Programa de Transição de Trotsky 
à realidade brasileira. Esses gru-
pos começaram a reaglutinar um 
número razoável de intelectuais e 
jovens, visando à retomada de um 

projeto organizacional. As primei-
ras reuniões propriamente políticas 
desse grupo ocorreram, de forma 
relativamente frágil, em 2002. 
Pouco depois se deu a fundação 
pública da nova organização, deno-
minada Negação da Negação, em 
homenagem à dialética. Em 2005, 
quando do estouro do escândalo 
de corrupção petista do mensalão, 
o grupo ampliou suas intervenções 
de rua, considerando que a queda 
do PT significaria a reabertura da 
possibilidade de construção de 
uma organização revolucionária. 
Em 2006 foi retomada a publicação 
do jornal O Corneta e sua distribui-
ção em fábricas da grande São Paulo 
(que dura até hoje). Benoit fundou 
a revista teórica marxista Maisvalia, 
que foi publicada entre 2007 e 2011, 
contando com 10 números. A orga-
nização Negação da Negação, criada 
por Benoit, existiu até 2016.
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Resenha:
CARVALHO, José Murilo de. 

A Formação das Almas: O Imaginá-
rio da República no Brasil. 2 ed. São 
Paulo. Companhia das Letras: 2017.

A C o mp a n h i a 
d a s  L e t r a s 
trouxe uma 
i m p o r t a n t e 
contribuição, a 

publicação do livro A Formação das 
Almas: O imaginário da República 
no Brasil, publicado em 2017 na 
segunda edição. A primeira edição 
do livro é de 1990. A obra é fruto 
de um minucioso trabalho de pes-
quisa do historiador e pesquisador 
José Murilo de Carvalho.

São abordadas a formação da 
república, as formas de governos 
possíveis para o Brasil e as linhas 
de pensamento dos intelectuais, 
dos atores sociais, os símbolos e o 
peso que eles têm quando vincula-
dos a história que se molda para a 
construção do que seria a República 
Federativa do Brasil.

O livro foi dividido em oito 
capítulos. São eles a Introdução, os 

capítulos Utopias Republicanas, As 
proclamações da República, Tira-
dentes: um herói para a República, 
República-mulher: entre Maria 
e Marianne, Bandeira e hino: o 
peso da tradição, Os positivistas e 
a manipulação do imaginário, e a 
Conclusão.

Na Introdução José Murilo 
de Carvalho apresenta o contexto 
histórico, aborda e explica termos 
de cunho político. São apresentadas 
a implantação e o desenvolvimento 
da República, que não teve a par-
ticipação popular no Brasil. São 
abordados os tipos de regimes que 
o Brasil naquele momento poderia 
vir a ter, o liberalismo, jacobinismo 
e positivismo, que seriam modelos 
para se organizar e desenvolver a 
sociedade. As ideias desses campos 
políticos foram passadas à socie-
dade de forma simples, por símbo-
los – para a construção de valores 
– feito isso ao jacobinismo e posi-
tivismo. O novo regime, a Repú-
blica, deveria atingir o imaginário 
das pessoas, a cabeça, o coração e 
a identidade. A França fez dessa 
forma e foi um exemplo. Os libe-
rais tinham inspiração americana, 

não queriam a participação do 
povo. O herói deveria ser fruto de 
uma transformação. Os positivistas 
ortodoxos aproveitaram melhor a 
manipulação de símbolos e tinham 
plano político.

Em Utopias Republicanas 
o autor trata da disputa política 
para a definição do futuro do país. 
Os jacobinos queriam resolver os 
problemas em praça pública, por 
inspiração francesa, mas Benjamin 
Constant – uma das lideranças da 
proclamação da República – era 
contra os jacobinos, defendia a par-
ticipação por representatividade. As 
repúblicas na Europa e na América 
eram as inspirações do Brasil. Os 
sentidos que eram dados à repú-
blica eram governo livre, governo 
da lei ou governo popular. A ideia 
de federalismo foi apontada como 
uma nação sem patriotas que bus-
cavam os interesses individuais. Os 
positivistas buscavam em síntese 
fazer da república um sistema viável 
de governo. Os comtianos chegaram 
a defender o ditador republicano, 
que seria aquele que conduzirias as 
massas. A pátria está entre a família 
e a humanidade, é uma comunidade 

A CONSTRUÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL: O EXTE-
RIOR NO IMAGINÁRIO NACIONAL

ARTHUR GUILHERME ARAGUES SERRA ALMEIDA1 

de convivência, para Comte. Os 
três modelos de regime visavam o 
seguinte, o americano e o positivista 
focavam em questões organizacio-
nais, o terceiro buscava colocar o 
povo no centro da situação de deci-
são do regime. Até o Império em 
suas estruturas tinha inspirações 
internacionais. A primeira vertente 
da República eram os proprietários 
rurais, que não queriam a participa-
ção popular, queriam duas câmaras, 
eram liberais. Um pequeno grupo, 
formado por diversas classes via que 
a escravidão delimitava o mercado 
de trabalho, queriam um país com-
petitivo. Os mais radicais queriam o 
povo na rua, mas viam as dificulda-
des. Os positivistas queriam a con-
denação da monarquia, separação 
da igreja e do Estado, um executivo 
forte, o proletariado na sociedade e 
políticas sócias. Na proclamação da 
República não se tinha preocupação 
com bem público. O império era 
visto como autoridade, e a mistifi-
cação da república foi se quebrando 
conforme o tempo passou. Os brasi-
leiros tinham já um espirito coletivo 
muito fraco, e uma dependência do 
Estado. O que estava se buscando 

era uma identidade para a república 
que vinha surgindo.

O segundo capítulo, As Pro-
clamações da República, trata das 
lideranças na proclamação da repú-
blica no Brasil. Aqueles que procla-
maram a república queriam cons-
truir a versão oficial do ocorrido, 
que poderia entrar para a história e 
consolidar o mito da origem, que é 
comum nos grandes acontecimen-
tos. Deodoro, Benjamin, Quintino 
e outros eram lideranças, correli-
gionários. Deodoro fez a deposi-
ção de ministério, Benjamin era 
representante da Escola Militar, 
houve discussão entre deodoristas 
e benjaministas. Deodoro se desta-
cou, mas para ele faltou a comoção 
republicana, que não teve. Era o 
representante da corporação. Para 
alguns a paz na proclamação se 
devia a Floriano, visto por alguns 
um republicano. Houve briga pela 
identidade do papel de cada um. 
Deodoro era defendido por setores 
militares e republicanos, oficiais 
da Guerra do Paraguai. Para estes 
foi um ato militar, sem visão de 
república. Benjamin Constant foi 
colocado como a mente pensante, 

o professor, o patrão da república, 
junto a Tiradentes e Bonifácio. Para 
Benjamin a república era a salvação 
da pátria. Quintino de Bocaiuva era 
representante da República Liberal, 
chefe do Partido Republicano. Em 
sua visão o movimento tinha que 
ser legitimo indo além da ação mili-
tar, deveria ser uma militarização 
republicana, ou seja, as pessoas irem 
as ruas seguras por militares. O des-
taque histórico se coloca aos mili-
tares, pois não houve a participação 
efetiva de populares. Assim houve 
dificuldades para construir o mito 
da república.

Em Tiradentes: um herói 
para a república, é apontado que 
a república surgia e procurava um 
herói, um símbolo que atingisse 
a sociedade, que fosse o rosto da 
nação, que tivesse valor. Deodoro, 
Benjamin Constant, Floriano, eram 
postulantes à herói. Deodoro pela 
sua liderança, por realizar a pro-
clamação doente. Já Benjamin não 
tinha tanta liderança, pois atingia 
apenas a juventude militar. Flo-
riano era postulante porque resis-
tiu a revoltas. A figura que melhor 
representou o herói foi Tiradentes, 
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que dominou o imaginário, foi cap-
turado, executado, foi um mártir. 
Construíram um monumento em 
sua homenagem. Ele como herói 
foi uma idealização dos positivistas. 
Escritores republicanos que exalta-
ram Tiradentes, outros monarquis-
tas que quiseram denegrir sua ima-
gem, tentando justificar a sua morte. 
Foi feita analogia, uma aproximação 
de Tiradentes à Cristo, buscando 
uma semelhança de dramas, há 
um apelo ao cristianismo. Houve 
um embate sobre as memorias de 
Dom Pedro e Tiradentes, governo 
e republicanos, império e república, 
pois eram memorias expressivas. Os 
monarquistas fizeram antagonismo 
ao herói republicano que agradava 
várias classes como herói cívico-re-
ligioso, mártir, integrador que fazia 
a síntese da imagem da população. 
Ele foi representado sob diversas 
visões.

No quarto capítulo, Repúbli-
ca-mulher: entre Maria e Marianne, 
o autor aponta a mulher como um 
símbolo forte na formação republi-
cana do Velho Mundo. Na França 
o símbolo da monarquia era o rei, 
que foi derrubado. Assim surgiram 

novos símbolos, entre eles o femi-
nino, que representava liberdade, 
revolução e república. Era realidade 
e símbolo. Aristas desenhavam qua-
dros, faziam estátuas de mulheres. 
Essa representação só fez crescer. 
Em 1848, a figura feminina deixa de 
ser usada como símbolo. A França 
e o Brasil foram monarquias, na 
França masculina, e no Brasil che-
gou a ser feminina, sob Isabel, que 
os republicanos foram diminuindo 
a imagem. A própria república na 
figura de mulher no século XX foi 
ridicularizada. Pintores positivis-
tas ignoravam as mulheres, outros 
colocavam as repúblicas do Brasil e 
Argentina como mulheres, iguais, 
diferenciando apenas a bandeira. 
Para os positivistas a mulher repre-
sentava a humanidade, a pátria, uma 
protetora, mãe, e não guerreira. A 
república brasileira nesse ponto não 
fez uma ideia própria, o que resul-
tou em um fracasso. Quando estava 
para ser consolidada a república, na 
figura de mulher jovem e bela foi 
idealizada, posteriormente passou a 
imagem foi de uma mulher corrom-
pida, com vícios, ou seja, a república 
ficou mal vista. Tentaram fazer da 

mulher no Brasil um mito forjado. 
Em alegoria ganhou Nossa Senhora 
de Aparecida, uma derrota para a 
República. As pinturas no Brasil – 
como o pensamento positivista – 
viam a mulher como sendo de casa, 
sem atitude política, nesse aspecto 
a França estava à frente.

Em Bandeira e hino: o peso 
da tradição, se compreende que a 
República do Brasil foi composta 
por outros símbolos.  O país tinha 
a França como seu espelho, mas a 
escolha da bandeira nacional foi 
uma surpresa, pois seus moldes 
eram americanos, para o Brasil isso 
foi uma opção e não submissão. Na 
bandeira houve a alusão positivista, 
“Ordem e Progresso”, adotada qua-
tro dias após a proclamação da repú-
blica. A bandeira trouxe passado 
(monarquia) presente e futuro na 
visão dos idealizadores. O verde da 
bandeira fez conexão com a França, 
representaria a esperança e paz 
que houve na revolução Francesa. 
“Ordem e Progresso” foi vista como 
uma aspiração universal. Houve a 
oposição religiosa. Tinham projetos 
para se tirar os moldes positivistas, 
mas logo isso foi perdendo força. Ao 

fim a bandeira com alusão positi-
vista foi aceita e respeitada, passou 
a símbolo oficial. Protestos aconte-
ceram. O hino monárquico estava 
enraizado no Brasil, dava o espirito 
patriótico, sentimento coletivo, e foi 
oficializado como hino nacional.

No sexto capítulo, Os posi-
tivistas e a manipulação do ima-
ginário, o positivismo é tratado, 
aprofundado. Comte, através do 
comtismo defende uma evolução 
da humanidade e uma Idade Posi-
tivista. Na questão religiosa sacer-
dotes eram positivistas, o altru-
ísmo substituiria a caridade e a 
base religiosa seria família, pátria 
e humanidade. O culto à figuras 
da humanidade. É uma releitura 
do catolicismo. Comte posiciona 
a mulher como sendo superior ao 
homem, e também afetiva e altru-
ísta, ou seja, mudou a visão. Coloca 
também negros superiores a bran-
cos em sentimentos, e opostos em 
razão. Os ortodoxos entraram na 
religião, como o próprio Comte, 
mas para fins políticos. O positi-
vismo brasileiro é estruturalmente 
diferente do francês. Na França, 
os operários tinham a utopia 

revolucionária, no Brasil os tra-
balhadores rurais não existiam na 
política, segundo Comte.

No capítulo final, Conclu-
são, José Murilo de Carvalho faz 
um apanhado geral de sua obra e 
da visão de república no Brasil. O 
imaginário republicano é o não 
popular, ou seja, não tem suas raí-
zes no povo. Os republicanos tive-
ram êxito com religião e império. 
A falta de identidade com a repú-
blica faz o herói, Tiradentes, que é 
ambíguo, cívico, Cristo, libertador, 
militar, absolve tudo e assim agrada 
a todos. Nossa Senhora de Apare-
cida faz a comunhão nacional. São 
a união cívico-religiosa. Ainda há 
debates sobre o mito de origem da 
república.

O autor descreve de forma 
clara e simples de como foi estru-
turada a república brasileira junto 
de sua singularidade em relação a 
França e os americanos, o que fez 
a mentalidade do povo na repú-
blica. Esse papel foi cumprido bem 
pela elite que dominava leitura e 
escrita, passou a simbologia ao 
povo, aos sem conhecimento, como 
o proletário. O ser um republicano 

entrava na questão de identificar 
as simbologias, assim formando o 
imaginário através da manipulação 
dele, formando a mentalidade. São 
apresentados pontos de transforma-
ção do imaginário brasileiro através 
de símbolos, do conhecimento. Isso 
se aplicava de duas formas, para os 
letrados pelo estudo, livros, jor-
nais, e para os não letrados através 
de símbolos construídos sob a base 
positivista. A república se fez em 
uma cópia de valores e símbolos 
para a construção do imaginário 
do país.

A Formação das Almas: O 
imaginário da República no Brasil 
é um livro que aborda o início da 
história republicana do país. Seu 
conteúdo é interessante para alunos 
de graduação e pós-graduação em 
História pois ambos compreendem 
previamente o contexto histórico e 
toda a sua complexidade, e também 
pode ser utilizado em aulas para o 
Ensino Médio, dado como leitura 
para esses alunos pois o livro é claro 
e explicativo em tudo que aborda.

O historiador José Murilo de 
Carvalho é graduado em Sociologia 
e Política pela Universidade Federal 
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de Minas Gerais (1965), tem mes-
trado em Ciência Política - Stanford 
University (1969) e doutorado em 
Ciência Política - Stanford Uni-
versity (1975), pós-doutorado em 
História da América Latina na Uni-
versity of London (1977). Foi pro-
fessor da Universidade Federal de 
Minas Gerais. É professor emérito 
da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, pesquisador emérito do 
CNPq, membro da Academia Bra-
sileira de Letras. Suas pesquisas tra-
tam da história do Brasil Império e 
da Primeira República, com ênfase 
em cidadania, republicanismo e 
história intelectual. Publicou dez 
livros, entre eles Cidadania no Bra-
sil: o longo caminho (2001) e Os 
bestializados: o Rio de Janeiro e a 
república que não foi (2019)2. 

NOTA:

1. Mestrando em História 
Social pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP) e 
graduado em História pela mesma 
universidade.

Contato: arthurguilherme-
serra@gmail.com

2. As informações sobre 
o autor foram retiradas de seu 
Currículo Lattes. Disponível 
em: http://buscatextual.cnpq.
br/buscatextual/visual izacv.
do?id=K4781510A7&token-
Captchar=03AGdBq25ZZoHr-
-kvfRy9PfhToWInLNJlnbjVwWc-
NJBq9kaRLgl7069HXGe97Nh-
Jxvq5AzoOgLaSBYXsvZVSLZ-
SiqVL9jGqChTS5PL8GA_UdG-
dr2ZQUEuP0GdqoZmVv-Cl-
p B c 2 b Z k C C l S 6 4 7 2 o b L x z V-
jPpNfz_0yW5hwAAZs-UeWEs-
qUbV-O60OxADNO8XqP7iir-
95QRytDGDlHs22sKtsTTuh-
QsW1UkwCCZdRmR2H-Dwb-
gHmm8S77CGN2iqFQksxaSChb-
2-Qg_R6dT9_oav_kpTEUtaOj-
-bbpblxYjFgK4nOGbH0hNSY-
jYfg7ejyELUBkv84fyg8OFc-AK-
PoAJ1gaoQuk8PDGGHNl-Bkmu-
DmtzNo7aat-kxF46R6tblY3RC-
GTFWO22eHHgwpVzl5_ImPw-
2C7f7TNgHUpQ4xbzp48RSbq-
zlmaZrYH8OTTZUmKu_vy2y-
cPadoLKBzoidnomFwy29Crmp-
Vwir54H-97vtYWU8INMLb6fWA-
N8WY0pEDTacbhqdXiL93nnsV-
qS0VWxrEqf_Vcxgr0SfzBP7A. 
Acesso em: 10 jan. 2022.
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O Br ut a l i s mo 
foi um estilo 
arquitetônico 
d e s e n v o l -
vido a partir 

de 1947 reconhecido pela “franca 
exposição dos materiais; vigas e 
detalhes como brises em concreto 
aparente ...”, como define Banham, 
citado por Ruth Verde Zein (ZEIN, 
Ruth. 2015)1. Já Maria Luiza Adams 
(2013) diz que “Na arquitetura, de 
uma maneira geral, o Brutalismo 
está ligado à expressão dos mate-
riais utilizados em seu estado natu-
ral” (ADAMS, 2013, p.6)2.  O nome 
Brutalismo vem do francês, béton 
brut, que significa concreto bruto. 

A estética tem como princí-
pio a verdade estrutural, a ideia de 
evidenciar a estrutura do edifício, 
sua função e circulação, sem segre-
dos. Olha para outras arquiteturas, 
como o Barroco, a Art nouveau, a 
Art Deco ..., em tom de crítica pelo 
abuso de ornamento que são vistos 
pelos brutalistas como forma de dis-
simular a verdade da edificação. “A 
ideia de beleza (no Brutalismo) está 
associada à verdade construtiva.” 
(ADAMS, 2013)3.

O surgimento dessa estética 
começa a aparecer em alguns ele-
mentos no Pavilhão Suíço (1930-
1932), de Le Corbusier, assumindo 
predominância em 1947, na cons-
trução da Unidade de Habitação em 
Marselha. A inovação está em usar 
o concreto como massa escultórica, 
evidenciando vigas e as marcas do 
processo construtivo.

               

Imagem 1 – Le Corbusier, 
Marselha (1947). Primeira obra 
Brutalista.

É em 1955 que teremos as 
primeiras obras brutalistas “englo-
bando um conjunto não muito 

extenso, mas significativo, de obras 
realizadas em várias partes do 
mundo por diferentes arquitetos.” 
(ZEIN, 2015)⁴, sendo assim, o Bru-
talismo só se solidifica enquanto 
tendência estética a partir dessa 
data.

A Biblioteca Nacional de 
Buenos Aires (1961 – 1993), de 
Clorindo Testa, Francisco Bullrich 
e Alicia Cazzaniga, o Palmas 555 

(1975), na Cidade do 
México, de Juan Sordo 
Madaleno, o Complexo 
Habitat 67 (1967), em 
Montreal, de Moshe 
Safdie, e o Centro de 
Exposições do Cen-
tro Administrativo da 
Bahía (1974), de João 
Figueiras Lima, são 
todas obras brutalistas 
que apresentam suas 

individualidades, mas todas exibem 
as formas rígidas e prismáticas, os 
volumes pesados, e a valorização do 
concreto bruto, obras que emitem 
força e, de certa forma, agridem a 
paisagem na qual estão localizadas. 

 

BRUTALISMO,VERDADE 
ESTRUTURAL

CAROLINA LIS FERNANDES 
Historiadora da PUC-SP

                        Carolina Lis carolinalisfernandes@gmail.com

Imagem 2 – Biblioteca Nacio-
nal de Buenos Aires, de Clorindo 
Testa, Francisco Bullrich e Alicia 
Cazzaniga.
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A onda de obras brutalistas 
foi impulsionada por uma série de 
“inovações tecnológicas no campo 
da construção em concreto, [...] e o 
aperfeiçoamento das normas de cál-
culo, permitindo ousadias até então 
impensáveis”. (ZEIN, 2015)⁵. Seu 
desenvolvimento no Brasil foi tam-
bém sustentado pelo baixo custo do 
concreto, num momento de crise 
econômica, e pelo fortalecimento 
de movimentos de esquerda nos 
anos 60. “Essa castidade moral, esse 
estândares rigorosos de conduta em 
face do mundo; essa coragem e espí-
rito revolucionário podem trazer de 
volta o verdadeiro sentido da rela-
ção entre arquitetura e sociedade, 
atualmente obscurecido por um 
revivalismo nostálgico” (ZEIN, 
2015)⁶, com seus pesados volumes é 
usado como um novo símbolo para 
esse mundo, um mundo integrado 
e generoso.

O Brutalismo Paulista se 
desenvolveu na década de 60 “como 
uma tendência que partia de um 
discurso defendendo uma postura 
ética para a sociedade.” (ADAMS, 
2013)⁷. E segundo Guilherme 
Wisnik:

Suas características 
principais são a adoção de 
um partido estrutural ousado 
como definidor da forma, o 
largo emprego do concreto 
armado ou protendido, a 
volumetria compacta enci-
mada por uma cobertura 
iluminante, e predominância 
de empenas cegas obstruindo 
uma relação mais franca entre 
o interior e o exterior do edi-
fício, e a ênfase na criação da 
uma espacialidade interna 
contínua. (WISNIK, 2015)⁸ 

 Considerado uma das mais 

importantes realizações do Bruta-
lismo Paulista, o edifício da Facul-
dade de Arquitetura e Urbanismo 

Imagem 3 – Palmas 555, de Juan Sordo 
Madaleno Imagem 4 - Complexo Habitat 67, de Moshe Safdie

da Universidade de São Paulo, foi 
projetado por Artigas em 1961. 
“Um edifício que expressa não 

apenas uma determinada visão 
da arquitetura, como tam-
bém uma firma concepção de 
ensino, entendido como um 
saber partilhado entre mui-
tos, e necessariamente inter-
disciplinar” (WISNIK, 2015)⁹  
O edifício apresenta espaços 
amplos, abertos, de múltiplos 
usos, paredes em vidro que 
permitem ver seu interior, e, 
incialmente, sem portas para 
que não houvesse limitação da 
circulação. 

 
Imagem 6 – FAU, Vila-

nova Artigas 

 Outro importante 
edifício brutalista na cidade de 
São Paulo é o MASP (1968), de 

Lina Bo Bardi, que também traba-
lha com o concreto bruto e o vidro, 

suas colunas hoje em vermelho 
fogem um pouco da estética bru-
talista, porém a cor não estava no 
projeto original, e só foi incorpo-
rada em 1990, por conta da neces-
sidade de impermeabilizar as vigas 
por conta de infiltrações que esta-
vam ocorrendo. Um aspecto que 
chama atenção dentro do edifício, 
são os cavaletes, projetados também 
por Lina, de vidro e concreto, que 
criam um novo conceito de circula-
ridade para o espaço, geralmente os 
museus exibem seus quadros pen-
durados na parede, o que faz com 
que o visitante siga determinado 
percurso, os cavaletes de Lina que-
bram essa lógica, fazendo com que 
as pessoas circulem entre os qua-
dros e se tornem parte da exposição. 
Por serem de vidro também possibi-
litam ver atrás das obras, coisa que 
na maior parte dos museus não é 
possível.

Imagem 5 - Centro de Exposições do Centro Administrativo da Bahía, 
de João      Figueiras Lima
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Imagem 7 – Cavalete de Lina 

Bo Bardi

 O MUBE (1995) de Paulo 
Mendes da Rocha é também um 
icónico edifício brutalista, que 
apresenta diversas características 
da estética, a imagem unificada 
construída em concreto bruto, no 
entanto, sua funcionalidade está 
em grande parte oculta, abaixo no 
nível da rua, criando uma obscu-
ridade que não é usual ao Bruta-
lismo, porém sua área externa, no 
vão criado entre as colunas, apre-
senta uma espécie de anfiteatro, 
onde a escadaria dá lugar a plateia, 
e os holofotes posicionados dentro 
da estrutura de concreto iluminam 
possíveis apresentações, o que cria 
inúmeras possibilidades de uso para 

o espaço.  
 
Imagem 8 – MUBE, Paulo 

Mendes da Rocha

 O Brutalismo é constante-
mente questionado por seu lado 
ético, onde é alegado que ele não é 
apenas um estilo estético, mas sim 
uma estética justificada pela ética, e 
principalmente o Brutalismo Pau-
lista, possuía fortes vínculos com 
princípios socialistas.

  “O Brutalismo Pau-
lista foi uma tendência que 
partia de um discurso defen-
dendo uma postura ética para 
a sociedade. Foi messiânica e 
salvadora na medida em que 
propagou novas ideias em 
busca de um mundo melhor. 

Acreditava na verdade, na 
correção, na virtude e na 
igualdade dos homens. Esta 
ideologia conduzia soluções 
arquitetônicas nas quais nada 
havia a esconder. Sugeria a 
vida comunitária decorrente 

da utilização do espaço único. 
As segregações não eram bem 
aceitas, assim como as com-
partimentações evitadas.” 
(ADAMS, 2013)10.

Os espaços abertos, comuni-
tários, com diversos usos, a falta 

de divisões e de portas para 
priorizar a livre circulação, o 
uso de matérias no seu estado 
bruto, sem ornamentos (...) 
todos esses elementos embora 
ao primeiro olhar possam 
parecer apenas escolhas arqui-
tetônicas, na verdade estavam 
acompanhados de um ideal 
de vida, espaços pensados 
para uma sociedade estimada, 
que não apresentava nenhum 
tipo de segregação. É possível 
observar o comprometimento 
do Brutalismo com a ética atra-
vés da seguinte citação de Arti-
gas, ao falar sobre a FAU:

“Pensei que este espaço 
fosse a expressão da demo-
cracia. Pensei que o homem 
na Faculdade de Arquitetura 
teria o viço e que nenhuma 
atividade aqui seria ilícita, 

que não teria de ser vista por 
ninguém, e que os espaços 
teriam uma dignidade de tal 
ordem que eu não podia pôr 
uma porta de entrada, porque 
era para mim um crime.”

Se estabelece que o Bruta-
lismo é um estilo arquitetônico 
comprometido com uma ética. 
Sua imagem, provinda de esco-
lhas arquitetônicas, cria um dis-
curso visual de verdade, coragem, 
humanidade e comunidade. Ao 
optar por deixar o concreto em seu 
estado bruto ele expõe as marcas 
do processo construtivo, criando, 
segundo Guilherme Wisnik11   uma 
imagem provida de história e tra-
balho humano. Ao evidenciar vigas 
e colunas, ele torna cada vez mais 
explícita a estrutura do edifício e o 
comportamento dos materiais. 

“Oscar (Niemeyer) e 
eu temos as mesmas pre-
ocupações e encontramos 
os mesmos problemas”, 
mas “enquanto ele sempre 
se esforça para resolver as 
contradições numa síntese 
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harmoniosa, eu as exponho 
claramente. Em minha opi-
nião, o papel do arquiteto não 
consiste numa acomodação; 
não se deve cobrir com uma 
máscara elegante as lutas 
existentes, é preciso revelá-
-las sem temor.” (ARTIGAS, 
apud WISNIK, 2015)12 

De forma oposta a diversos 
outros movimentos arquitetônicos 
que abusam do adorno e outras 
soluções com a intenção de mas-
carar possíveis imperfeições, o 
que acaba também mascarando a 
história construtiva daquele edi-
fício, o Brutalismo expõe, criando 
assim uma arquitetura muito mais 
humana e franca. E talvez por isso 
ele, de certa forma, agride e choca, 
não existem máscaras para suavizar 
a agressividade da edificação.

Referências Bibliográficas

ADAMS, Maria Luiza. BRU-
TALISMO PAULISTA: Uma esté-
tica justificada por uma ética? Porto 
Alegre, out 2013

ARTIGAS, apud WISNIK, 
Guilherme. Artigas e a dialética 
dos esforços. São Paulo, p.153-169, 
jun 2015

FERRO, 1986, p.68 apud 
ADAMS, Maria Luiza. BRUTA-
LISMO PAULISTA: Uma estética 
justificada por uma ética? Porto 
Alegre, out 2013

WISNIK, Guilherme. Novos 
Estudos. Artigas e a dialética dos 
esforços. São Paulo, p.153-169, jun 
2015.

ZEIN, Ruth Verde. A Arqui-
tetura da Escola Paulista Brutalista 
1953-1973. São Paulo, set 2015.

Tr a d u ç ã o  c o n s u l t a d a 
:BANHAM, Reyner. EL Brutalismo 
em Arquitectura: Etica o Estética? 
Barcelona: Gustavo Gili, 1966, 
BANHAM, 1966, p.10

Lista de Imagens

Imagem 1 - https://casacor.
abril.com.br/arquitetura/projeto-le-
-corbusier-patrimonio-mundial-u-
nesco-airbnb/

Imagem 2 - https://aguiarbue-
nosaires.com/biblioteca-nacional-
-de-buenos-aires/

Imagem 3 - https://www.
archdaily.cl/cl/764632/clasicos-de-
-arquitectura-palmas-555-sordo-
-madaleno-arquitectos

Imagem 4 - https://arquis-
copio.com/archivo/2012/04/19/
habitat-67/?lang=pt

Imagem 5 - https://www.
archdaily.com.br/br/761623/classi-
cos-da-arquitetura-centro-de-ex-
poscoes-do-centro-administrativo-
-da-bahia-joao-filgueiras-lima-le-
le/54d4c626e58eceb344000087-via_
arcoweb-com-br-jpeg

Imagem 6 - https://www.atla-
sofplaces.com/architecture/fau-usp/

Imagem 7 - https://www.
deviante.com.br/noticias/quem-foi-
-lina-bo-bardi-e-a-sua-importan-
cia-para-a-arquitetura-brasileira/

Imagem 8 - http://www.nel-
sonkon.com.br/mube 

NOTAS

1. ZEIN, Ruth Verde. A Arquite-
tura da Escola Paulista Brutalista 
1953-1973. São Paulo, set 2015.
 2. ADAMS, Maria Luiza. Bruta-
lismo Paulista Porto Alegre, out 
2013
 3. ADAMS, Maria Luiza. Bruta-
lismo Paulista Porto Alegre, out 
2013
 4. ZEIN, Ruth Verde. A Arquite-
tura da Escola Paulista Brutalista 
1953-1973. São Paulo, set 2015.
 5. ZEIN, Ruth Verde. A Arquite-
tura da Escola Paulista Brutalista 
1953-1973. São Paulo, set 2015.
  Idem.
 6. ADAMS, Maria Luiza. Bruta-
lismo Paulista Porto Alegre, out. 
2013.
7.  WISNIK, Guilherme. Artigas e 
a dialética dos esforços. São Paulo, 
p.153-169, jun. 2015.
 8. WISNIK, Guilherme. Artigas e 
a dialética dos esforços. São Paulo, 
p.153-169, jun. 2015.
 9. ADAMS, Maria Luiza. Bruta-
lismo Paulista Porto Alegre, out 
2013
11.  WISNIK, Guilherme. Artigas 

e a dialética dos esforços. São Pau-
lo, p.153-169, jun 2015

12.  ARTIGAS, apud WISNIK, 
Guilherme. Artigas e a dialética 
dos esforços. São Paulo, p.153-169, 
jun 2015

 



202 203

“O comunismo não é para 
nós um estado de coisas que deva 
ser estabelecido, um ideal pelo qual 
a realidade terá de se regular. Cha-
mamos comunismo ao movimento 
real que supera o actual estado de 
coisas. As condições deste movi-
mento resultam dos pressupostos 
actualmente existentes.”

Karl Marx, Friedrich Engels, 
A Ideologia Alemã1

 

Há uma pre-
missa fun-
d a m e n t a l 
da  prát ica 
emancipató-

ria no desenrolar da crise mundial 
do capital que simplesmente não 
pode ser abandonada. É necessá-
rio dizer às pessoas o que está em 
causa. O que a maioria das pessoas 
suspeita ou sente vagamente tem de 
ser claramente afirmado e tornar-
-se a base dos movimentos e lutas 
sociais: O capitalismo está no fim2 

– e na sua agonia ameaça arrastar a 
humanidade para o abismo com ele, 
privando-a dos fundamentos sociais 
e ecológicos da vida. O sistema 
mundial capitalista está a atingir 
os seus limites internos3 e externos 
de desenvolvimento.4 As crises eco-
nómica e climática⁵ são apenas dois 
momentos do mesmo processo de 
crise, em que a compulsão do capi-
tal ao crescimento sem limites – o 
esforço para ganhar mais dinheiro 
com a exploração da mão-de-obra 
na produção de mercadorias – pro-
duz um mundo ecologicamente 
devastado e uma humanidade eco-
nomicamente supérflua.

É portanto necessário procu-
rar conscientemente formas de sair 
do capitalismo de crise e catástrofe 
na luta e no discurso sociais, pois o 
mundo ameaça afundar-se na bar-
bárie. A ultrapassagem da relação de 
capital é assim o princípio orienta-
dor de todos os esforços práticos de 
esquerda. As lutas sociais, protestos 
e movimentos têm de ser entendidos 
e liderados como momentos par-
ciais de uma luta de transformação 
para uma sociedade pós-capitalista. 
Esta ultrapassagem da compulsão 
do capital à valorização em amo-
que por todo o mundo é o mínimo 
absoluto, a condição sine qua non 
de qualquer desenvolvimento da 
civilização no século XXI. Dizer o 
que está em causa significa assim 
claramente nomear a ultrapassa-
gem do capital em colapso como 
uma necessidade civilizacional para 
a sobrevivência. Toda a prática pro-
gressista tem de ser orientada para 
esta realidade de transformação do 
sistema. E é precisamente esta insis-
tência na necessidade de transfor-
mação emancipatória do sistema⁶ 
que também representa a clara linha 
de demarcação do oportunismo de 
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TOMASZ KONICZ
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esquerda, do esforço de fazer car-
reira rápida como administrador da 
crise através da demagogia.⁷

A passagem do capital à 
história representa o último cons-
trangimento material capitalista. 
Qualquer grupo ou partido que 
se autodenomina de esquerda que 
pregue uma mudança gradual sem 
abordar a crise sistémica nem enfa-
tizar a necessidade da transforma-
ção sistémica é de facto oportunista, 
se não reaccionário.⁸ Na escalada da 
crise sistémica, já não há qualquer 
possibilidade de fazer políticas de 
reforma “bem sucedidas”, uma vez 
que as distorções de crise em cres-
cente intensidade simplesmente 
impedem este empreendimento. A 
prática progressista só pode desen-
volver-se com base nos esforços 
para alcançar um curso progres-
sista da inevitável transformação 
sistémica. Isto não é “radicalismo” 
de esquerda, mas um realismo 
ganho com a percepção do carácter 
da crise. A crise atravessa a socie-
dade como um processo fetichista 
e incontrolável,⁹ que se desenvolve 
mediado pela concorrência e pelo 
mercado, sem prestar atenção aos 

pontos de vista e cálculos dos tri-
pulantes do moinho de degraus 
capitalista.

Mesmo que os assalariados 
não o quisessem admitir, mesmo 
que todos os estratos relevantes da 
população se apegassem ao capi-
talismo, o sistema quebrar-se-ia 
devido às suas contradições inter-
nas. O que está em aberto, porém, 
é o que vem depois – e é precisa-
mente por isso que a luta, a luta de 
transformação, deve ser travada. 
Esta agonia do capital é evidente 
nas montanhas da dívida global, 
sob as quais muitas economias 
ameaçam entrar em colapso, bem 
como no constante aumento das 
emissões de CO2, produzidas por 
uma economia mundial capitalista 
apanhada na compulsão irracio-
nal ao crescimento.10 Contudo um 
movimento emancipatório só pode 
evitar um mergulho na barbárie no 
processo de transformação pen-
dente em aberto se reflectir sobre 
ele socialmente, se o compreender e 
o moldar conscientemente no qua-
dro da luta de transformação igual-
mente inevitável. Para o conseguir, a 
esquerda, com base na teoria radical 

da crise, tem de dizer às pessoas o 
que está em causa. Caso contrário, 
o impulso fetichista do capital tor-
nará o mundo inabitável. Estas teses 
introdutórias serão elaboradas e jus-
tificadas de seguida.

NATUREZA NÃO DOMINADA

O contraditório modo de 
produção capitalista não é apenas 
a força motriz11 da crescente dívida 
e das crises económicas,12 é tam-
bém a causa do desenvolvimento 
da catástrofe climática. E, na reali-
dade, é evidente que as alterações 
climáticas “feitas pelo ser humano” 
são essencialmente causadas pelo 
sistema social – pela forma como 
a sociedade está organizada e se 
reproduz – no qual as pessoas são 
forçadas a viver. Este facto é óbvio. 
A crise climática é uma crise climá-
tica capitalista, é uma “mudança 
climática feita pelo capital”. Que 
mesmo assim pareça algo mons-
truoso falar esta verdade simples e 
desconfortável deve-se à tremenda 
pressão ideológica que pesa sobre o 
discurso social – e que é expressão 
da crescente densidade, bem como 

NO DESENVOLVER DA CRISE SISTÉMICA, O NOVO MERGULHO NA BARBÁRIE PARECE PRÉ-ESTABELECIDO. MAS NÃO TEM DE SER NECESSARIAMENTE ASSIM

Original “Emanzipation in der Krise”. Publicado em konicz.info, 
12.10.2022. Publicado em untergrund-blättle.ch, 24.10.2022. Tra-
dução de Boaventura Antunes

https://www.xn--untergrund-blttle-2qb.ch/politik/theorie/emanzi-
pation-in-der-krise-7306.html
http://www.obeco-online.org/tomasz_konicz25.htm
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da propensão para a crise da sociali-
zação capitalista, que se esforça por 
abafar todo o pensamento e acção 
oposicionista através do oportu-
nismo13 ou da repressão.14

Desde o iluminismo, o núcleo 
da ideologia capitalista tem sido 
ideologizar o capitalismo como um 
modo de produção “natural”, sem 
contradições e apropriado à natu-
reza humana, como uma formação 
social que é simplesmente expres-
são da natureza humana e – o mais 
tardar desde a ascensão do darwi-
nismo social – que se desenvolve 
economicamente de acordo com as 
mesmas leis que os sistemas ecoló-
gicos “naturais”. Consequentemente, 
esta “natureza capitalista” sintética 
da dominação sem sujeito do capi-
tal,15 com os seus níveis mediadores 
de mercado, política, justiça, indús-
tria cultural etc., é sempre apenas a 
base, nunca o objecto do discurso 
publicado das sociedades capita-
listas tardias. E é precisamente por 
isso que a procura de bodes expia-
tórios, que rapidamente se desvia 
para o fascismo, ganha tanta popu-
laridade em tempos de crise,16 uma 
vez que a economia de mercado 

“natural” é literalmente imaginada 
como natural, potencialmente sem 
contradição. Assim, para a pessoa 
“esclarecida” na sociedade burguesa, 
o capitalismo parece tão “natural” 
como o feudalismo parecia dado 
por Deus ao homem medieval.

E no entanto a ideologia usual 
da “essência natural do capitalismo” 
contém um grão distorcido de ver-
dade. Existe um paralelo entre os 
processos de crise ecológica e eco-
nómica que promove a sua percep-
ção como “natural”: O pedaço de 
“natureza indomada” no meio da 
sociedade, que promove a ilusão de 
um estado de natureza capitalista, 
consiste no incontrolável processo 
de valorização do capital, ou seja, 
no fetichismo social acima men-
cionado. A destrutiva dinâmica da 
valorização do capital, inconscien-
temente produzida pelos sujeitos do 
mercado – “nas suas costas”, dado 
que mediada pelo mercado – apa-
rece como um fenómeno natural 
que atravessa a sociedade. Este feti-
chismo emerge abertamente, espe-
cialmente em episódios de crise, 
quando a “economia” de repente 
entra em amoque e “tempestades de 

crise” ou “terramotos do mercado” 
provocam estragos sócio-econó-
micos em regiões inteiras – como 
eventos climáticos extremos. A 
sensação de estar à mercê de forças 
quase naturais, anónimas e domi-
nantes torna-se então evidente.

Este impulso irracional do 
capital, produzido inconsciente-
mente pelos sujeitos do mercado na 
sua busca aparentemente racional 
do maior lucro possível, representa 
assim o momento da pseudo-natu-
reza não dominada que, devido às 
suas crescentes contradições inter-
nas, está a destruir a civilização e 
os seus fundamentos ecológicos. 
Enquanto o capital, na sua mudança 
sem limites de forma de dinheiro, 
mercadoria e mais dinheiro, proces-
sar cegamente através da sociedade 
com fricções cada vez maiores, nem 
a crise climática nem a crise social 
poderão ser ultrapassadas.

Trata-se assim de ultrapassar 
este fetichismo, esta pseudo-natu-
reza capitalista, a fim de preservar os 
fundamentos naturais da sociedade 
humana. Em última análise, num 
certo sentido, o processo de civili-
zação humana tem de ser concluído, 

a reprodução inconsciente da socie-
dade através de processos de valo-
rização cegamente executados tem 
de ser substituída, num tremendo 
processo de transformação, pela 
organização e discussão conscientes 
da reprodução social, que já não se 
subordina à acumulação ilimitada 
e irracional na forma de capital de 
quanta cada vez maiores de traba-
lho abstracto despendido, mas tem 
como objectivo racional a satisfação 
directa das necessidades para além 
da forma de mercadoria.

O QUE É O CAPITAL? O QUE 
TEM DE SER ULTRAPASSADO?

A partir destas observa-
ções sobre o fetichismo social que 
parece “natural”, torna-se também 
claro o que deve ser compreendido 
pelo conceito de capital, que tem 
de ser passado à história. Assim, o 
capital não é uma coisa, não é ape-
nas dinheiro, nem a fábrica ou a 
maquinaria. Nem é simplesmente 
uma pessoa, como o capitalista, o 
gerente ou o especulador. Esta visão 
truncada conduz à reificação ou 
personificação do capital, que por 

sua vez é a base de toda a ideologia 
no capitalismo.

O capital deve ser entendido 
como uma relação social, como 
uma relação de capital que passa 
pela sociedade como uma mera fase 
transitória da sua multiplicação sem 
limites na produção de mercado-
rias. Só dentro deste movimento de 
valorização – a queima de recursos 
por meio de trabalho com vista à 
maximização do lucro – as pessoas 
ou as coisas têm de se tornar capi-
tal. O trabalhador e o gerente já não 
funcionam como capital após o tra-
balho. O mesmo se aplica às ferra-
mentas nos seus espaços de hobby, 
que são simplesmente objectos de 
uso, enquanto que na fábrica fun-
cionam como capital (constante). 
A relação de capital deve assim ser 
entendida como esta dinâmica de 
valorização calibrada para o cres-
cimento permanente e que abrange 
toda a sociedade. O capital, em 
todas as suas contradições sociais 
e ecológicas, é assim uma abstrac-
ção real que sofre uma mudança de 
forma de dinheiro para mercado-
ria e finalmente para mais dinheiro 
em cada ciclo de valorização: coisas 

concretas e pessoas são por ele pos-
tas em movimento da forma mais 
eficiente possível, a fim de acumular 
cada vez mais quanta de trabalho 
abstracto (a fonte e substância do 
capital) num fim-em-si irracional.

Esta compulsão de cres-
cimento realmente abstracta do 
capital é assim de certo modo tota-
litária; a relação de capital torna-se 
uma totalidade social. Na fuga das 
suas contradições internas e exter-
nas, ocupa todos os domínios e 
nichos sociais – com excepção da 
esfera dissociada e conotada como 
feminina da reprodução domés-
tica e familiar17 – e leva-os para a 
valorização. O aparelho de Estado, 
as instituições jurídicas e políticas, 
os níveis político, económico, jurí-
dico e ideológico de mediação da 
dominação – foram produzidos e 
moldados pela relação de capital 
num processo histórico que corre às 
cegas. Precisamente na sua agonia, 
o capital subjugou assim, na medida 
do possível, toda a sociedade, até 
aos movimentos subculturais. A 
dominação sem sujeito do capital é 
total no momento histórico em que 
sufoca nas suas contradições. E são 
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precisamente todas estas institui-
ções e níveis de mediação produ-
zidos ou moldados pelo capital que 
estão agora a entrar em colapso jun-
tamente com a dinâmica do capital.

O que precisa de ser ultrapas-
sado é, portanto, este movimento 
cego de valorização do capital, 
que devasta a sociedade humana 
bem como os ecossistemas. Este 
fetichismo destrutivo tem de ser 
substituído pela compreensão cons-
ciente dos membros da sociedade 
sobre o processo de reprodução da 
sociedade, sem a divisão das acti-
vidades por género ou similar. Isto 
é necessário para a sobrevivência, 
precisamente porque este processo 
de valorização, de cuja alimenta-
ção endovenosa todas as socieda-
des capitalistas dependem na forma 
de impostos e salários, está a pere-
cer devido às suas contradições. 
Mas com o capital também estão a 
perecer as instituições e estruturas 
sociais que ele historicamente pro-
duziu. A reprodução pós-capitalista 
da sociedade não pode, portanto, 
ter lugar sob a forma de “naciona-
lização”, como é imaginada pelos 
esquerdistas ortodoxos, porque o 

Estado na sua qualidade de “capita-
lista global ideal” é uma instituição 
do capitalismo nele historicamente 
crescida e necessária, que tem de ser 
financiada pelo capital através dos 
impostos – é por isso que muitos 
Estados sobre-endividados da peri-
feria caíram em “Estados falhados” 
nos anos 90, assim que o processo 
de crise ultrapassou um certo grau 
de maturidade. O Estado não é a 
solução, mas sim parte do problema.

Num processo histórico que 
começou com as crises da dívida 
do “Terceiro Mundo” nos anos 80, 
a crise progride por fases desde a 
periferia do sistema mundial até aos 
centros. Por conseguinte, o futuro 
da crise pode ser adivinhado a par-
tir do curso da crise na periferia. 
Sem uma ultrapassagem consciente 
e emancipatória da relação de capi-
tal em colapso, esta cairá em formas 
igualmente bárbaras de anomia ou 
ditadura de crise, como na Somália, 
Congo ou Eritreia18 – a menos que 
ao processo civilizacional seja posto 
termo com uma guerra nuclear 
catastrófica. Mad Max ou 1984 – 
esta é a alternativa imanente ao 
sistema que o capitalismo deixa em 

aberto na sua agonia.

MOTIVATION:  THERE IS 
N O  A LT E R N AT I V E  T O 
TRANSFORMATION

Do carácter da crise aqui des-
crito como um processo fetichista 
de crescente desenvolvimento da 
contradição interna da relação de 
capital resulta assim a necessidade 
da luta pela sua ultrapassagem 
emancipatória. É – como já foi men-
cionado no início – simplesmente 
uma questão de vontade de sobre-
viver. Trata-se portanto de apelar 
ao instinto de sobrevivência das 
pessoas, que é inconscientemente 
activado na crise e contribui para 
a intensificação da concorrência da 
crise. E este instinto de sobrevivên-
cia, na sua forma pouco reflectida e 
quase como acto reflexo, tem sido 
eficaz há muito tempo numa escala 
de massas. Inconscientemente, a 
maioria dos ocupantes do capita-
lismo tardio há muito que reagiu às 
crescentes distorções relacionadas 
com a crise através de uma intensi-
ficação quase instintiva da concor-
rência. O instinto de sobrevivência 

já se concretiza inconscientemente 
através de uma concorrência mais 
dura, na qual a própria sobrevivên-
cia deve ser garantida através da 
queda dos concorrentes a todos os 
níveis (desde o mobbing até à com-
petição acirrada, à concorrência 
de localização, ao imperialismo de 
crise). E é precisamente esta con-
corrência de crise, alimentada pelo 
nu instinto de sobrevivência, que 
contribui causalmente para a bar-
barização do capitalismo e para a 
ascensão da nova direita – a qual 
encobre esta concorrência de crise 
no racismo, nacionalismo, anti-se-
mitismo, fanatismo religioso etc.

Este instinto de sobrevivên-
cia inconscientemente praticado, 
apanhado pela escalada da concor-
rência quotidiana do capitalismo 
tardio, teria de ser “sublimado” 
no quadro da práxis emancipató-
ria. Isto deve ser entendido como 
a reflexão consciente e analítica 
das causas inconscientes da acção 
social, neste caso a interacção entre 
o comportamento concorrencial e 
o processo de crise sistémica, em 
que o efeito “barbarizador” fatal 
da concorrência individual seria 

esclarecido. Tal como o instinto de 
sobrevivência individual e “cego” 
apenas acelera a dinâmica da crise 
e abre as portas à barbárie, um ins-
tinto de sobrevivência colectivo 
reflectido, que se tenha assegurado 
da necessidade de sobrevivência de 
ultrapassar o capital na sociedade 
como um todo, poderia constituir 
um poderoso factor motivador 
para as forças emancipatórias na 
luta para transformar o capitalismo 
tardio. E esta não é uma questão 
que afecta apenas a esquerda “da 
esquerda radical”. Uma tal liga-
ção conscientemente estabelecida 
entre a sobrevivência – colectiva 
– e a necessidade de ultrapassar o 
sistema também pode muito bem 
tornar-se a preocupação do burguês 
que quer deixar aos seus filhos um 
futuro digno de ser vivido.

E é precisamente por isso 
que é importante dizer às pessoas 
o que está em causa. É importante 
transformar o “sentido de crise” das 
grandes massas numa consciência 
de crise reflectida – precisamente 
porque não existe um “sujeito 
revolucionário”, a formação de uma 
consciência de crise radical eficaz 

para as massas é indispensável para 
um curso emancipatório da crise. 
E, na verdade, a dificuldade cen-
tral não estaria em espalhar uma 
consciência emancipatória na crise 
manifesta, mas sim em transmitir a 
fé numa alternativa sistémica viável 
ao capital em colapso. A mudança 
ideológica induzida pela crise, em 
que a fé cega no capital como con-
dição natural da civilização humana 
se transforma subitamente em pes-
simismo cultural fatalista, é na rea-
lidade a reacção ideológica padrão 
em situações de crise manifesta.

Esta produção de pânico do 
capitalismo tardio deve, portanto, 
ser contrastada com a visão adqui-
rida através da reflexão teórica radi-
cal sobre a necessidade de trans-
formação do sistema, motivada 
por um instinto de sobrevivência 
sublimado que tomou consciên-
cia dos seus próprios pressupostos 
sociais e ecológicos. O “prepper” de 
direita não se salvará; isto só pode 
ser conseguido colectivamente ao 
nível da sociedade como um todo. 
Evitar a iminente catástrofe eco-
lógica e social através da transfor-
mação do sistema equivale assim 
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a “influenciar” o processo de crise, 
que é impulsionado pela sua dinâ-
mica fetichista, o que apenas repre-
senta a crítica inversão dialéctica 
das contradições inerentes ao capi-
tal. Mais precisamente: o capital está 
em dissolução, é importante condu-
zir este processo de transformação 
que corre cegamente numa direc-
ção progressista e emancipatória no 
âmbito de uma luta de transforma-
ção, a fim de finalmente ultrapassar 
o fetichismo e passar à modelação 
consciente da reprodução social. 
Isto, esta ultrapassagem da pré-his-
tória fetichista da humanidade, é 
simplesmente, como explicado, uma 
questão de sobrevivência. Mais uma 
vez, não há alternativa à luta por um 
curso emancipatório da inevitável 
transformação do sistema.

EMANCIPAÇÃO E EXTRE-
MISMO NA CRISE SISTÉMICA

É também a partir daqui que 
se desenvolve o conceito de eman-
cipação – é uma emancipação do 
fetichismo social, ou seja, da “hete-
ronomia” dos sujeitos submetidos às 
dinâmicas sociais que estes mesmos 

sujeitos produzem inconsciente-
mente por meio do mercado. Isto 
só pode ser conseguido por um 
movimento que esteja consciente 
da sua própria situação, que esteja 
consciente do carácter de crise des-
crito. Só numa luta consciente por 
um futuro pós-capitalista, resul-
tante de uma visão da necessidade, 
poderão ainda surgir eventualmente 
momentos de emancipação. Conse-
quentemente, existe uma máxima 
de práxis política que os movimen-
tos, grupos ou partidos emanci-
patórios no século XXI terão de 
seguir, se ainda quiserem funcio-
nar como forças sociais progressis-
tas na actual época de convulsões 
e crises. O capitalismo tem de ser 
passado à história o mais rapida-
mente possível, a relação de capital 
tem de ser abolida. Todas as acções 
da esquerda, todas as tácticas, todas 
as propostas de reforma, todas as 
estratégias terão de ser orientadas 
por este imperativo categórico.

E a luta por um futuro pós-
-capitalista digno de ser vivido não 
é “radicalismo”. É precisamente 
o contrário: a adesão às formas 
em dissolução da socialização 

capitalista, ao mercado e ao Estado, 
conduz à barbárie, ao extremismo 
do centro. Os êxitos da nova direita 
na crise resultam precisamente do 
facto de conseguir conduzir a ide-
ologia que é eficaz no centro neoli-
beral da sociedade capitalista tardia 
para uma brutalização ainda maior. 
Enriquecido com fantasias invejosas 
contra bodes expiatórios, o pensa-
mento concorrencial neoliberal tem 
sido levado a um extremo naciona-
lista-racista pela direita. A concor-
rência entre sujeitos do mercado e 
localizações económicas é ideolo-
gicamente sobre-elevada num cho-
que de nações, culturas, “raças” ou 
religiões.

O que é decisivo aqui é que 
nesta concorrência “racial”, religiosa 
ou nacionalmente legitimada, não 
há ruptura com o neoliberalismo e 
o seu pensamento implicitamente 
nacionalista de localização econó-
mica. Nestas linhas ideológicas de 
continuidade reside o segredo não 
tão secreto do sucesso da revolta 
conformista da nova direita. Não 
rompe a prisão capitalista do pen-
samento nem os seus chamados 
constrangimentos materiais. Em vez 

disso, as personagens autoritárias 
permanecem na trilha ideológica 
bem desgastada que conduz do cen-
tro neoliberal ao extremo bárbaro. 
É por isso que é sobretudo a direita 
que beneficia com a crise actual. É 
muito fácil tornar-se nazi.

Portanto, o factor decisivo 
é precisamente a ruptura mental 
acima referida da prisão capitalista 
do pensamento, que tem de ser 
acompanhada pela práxis eman-
cipatória, a fim de evitar a deriva 
para o extremismo do centro. Por 
isso é importante dizer às pessoas o 
que está em causa. Face à crise letal 
do capital, a luta por uma alter-
nativa sistémica pela qual valha a 
pena viver é a única coisa sensata, 
mediana e moderada a fazer. O pro-
gresso só pode ser realizado para 
além do capital. Mais uma vez: isto 
não é necessário devido à vontade 
dos sujeitos ou aos humores e sen-
sibilidades da população, mas por-
que o capital, enquanto totalidade 
fetichista global, se está a decompor 
em si próprio.

FALSA IMEDIATIDADE

E precisamente por esta razão 

é importante evitar, na medida do 
possível, que este processo de trans-
formação objectivamente em curso 
se transforme numa ilusão ideoló-
gica e numa barbárie fascista, atra-
vés da difusão de uma adequada 
consciência de crise. Talvez a cons-
ciência de uma alternativa viável 
ao colapso do clima e do capital só 
possa desenvolver-se amplamente 
num movimento de luta. Não fal-
tam confrontos, insurreições e 
lutas na crise sistémica acelerada. 
Na Europa, para além dos protes-
tos sobre o clima, são muitas vezes 
as lutas defensivas antifascistas ou 
laborais e sócio-políticas que ser-
vem de pontos focais de mobiliza-
ção de massas oposicionistas – na 
sua maioria sem desenvolver uma 
perspectiva de transformação.

Estes movimentos ficam mui-
tas vezes presos na falsa imediati-
dade das suas exigências directas; 
por exemplo, querem uma melhor 
redistribuição da riqueza capitalista 
abstracta em vez de a quererem abo-
lir. O empobrecimento crescente 
leva a exigências de mais Estado 
social, a inflação é enfrentada com 
exigências para a sua contenção 

através de subsídios e preços máxi-
mos. Estas exigências imediata-
mente “plausíveis” são necessaria-
mente ridicularizadas pela realidade 
da crise. A situação é semelhante 
quando se discutem medidas para 
combater a crise climática – tais 
como o imposto sobre o CO2, o 
boicote de voos, a renúncia à carne 
ou os automóveis eléctricos – que, 
tendo em conta a dramática acele-
ração das alterações climáticas e as 
medidas que são realmente neces-
sárias, mostram uma desproporção 
quase desencorajadora.

O teórico da crise Robert 
Kurz19 já no início do século XXI 
abordou esta contradição entre as 
lutas sociais imanentes ao sistema 
e as consequências sociais da crise 
sistémica:

“A crítica do valor não é sim-
plesmente contra as lutas sociais 
imanentes ao capitalismo. Estas são 
um ponto de partida necessário. No 
entanto, a questão é saber em que 
sentido se desenvolvem tais lutas. 
Aqui a fundamentação desempenha 
um papel importante. Os sindicatos 
habituaram-se a apresentar as suas 
exigências não como decorrendo 
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das necessidades dos seus mem-
bros, mas como contribuição para 
o melhor funcionamento do sis-
tema. Assim, diz-se que seriam 
necessários salários mais altos para 
fortalecer a conjuntura económica, 
e que eles seriam possíveis porque 
o capital tem altos lucros. Mas, logo 
que a valorização do capital obvia-
mente emperra, esta atitude leva a 
render-se voluntariamente à coges-
tão da crise, no “superior interesse” 
da economia da empresa, das leis 
do mercado, da nação etc. Esta falsa 
consciência existe não apenas entre 
os profissionais dos sindicatos, mas 
também nas chamadas bases. Se as 
trabalhadoras e trabalhadores assa-
lariados se identificam com a sua 
própria função no capitalismo e 
exigem aquilo que precisam apenas 
em nome dessa função, tornam-se 
eles próprios “máscaras de carác-
ter” (Marx) de um determinado 
componente do capital, nomeada-
mente a força de trabalho. Assim, 
eles reconhecem que apenas têm 
direito à vida se conseguirem pro-
duzir mais-valia. Daqui decorre 
uma concorrência acirrada entre as 
diversas categorias de trabalhadoras 

e trabalhadores assalariados e uma 
ideologia de exclusão social darwi-
nista. Isto é particularmente evi-
dente na luta defensiva pela con-
servação dos postos de trabalho, 
que não tem qualquer perspectiva 
para além disso. Aqui muitas vezes 
concorrem entre si pela sobrevivên-
cia até os empregados das diferentes 
empresas do mesmo grupo. Por-
tanto, é essencialmente simpático, 
e de resto também mais realista, que 
os trabalhadores franceses tenham 
ameaçado fazer explodir as fábricas 
para forçarem a obtenção de uma 
indemnização de despedimento 
razoável. Estas novas formas de 
luta não são defensivas nem posi-
tivas, mas poderão ser combinadas 
com outras reivindicações, como 
por exemplo a melhoria do ren-
dimento dos desempregados. Na 
medida em que de tais lutas sociais 
surja um movimento social, tam-
bém este, com a experiência dos 
seus limites práticos, se confron-
tará com as questões de uma nova 
“crítica categorial” ao fim em si 
fetichista do capital e das suas for-
mas sociais. A concretização desta 
perspectiva avançada é a tarefa da 

nossa elaboração teórica, que não 
existe num Além abstracto, mas se 
entende como momento do debate 
social”.

Tendo em conta a dinâmica 
muito avançada da crise, parece 
contraproducente iniciar agora 
uma crítica fundamental que vise 
construir um “novo” movimento 
transformador e emancipatório. Os 
movimentos emancipatórios terão 
de trabalhar com o que ainda existe, 
tendo em conta o tempo que urge, 
tendo em conta as janelas de oportu-
nidade que se fecham. Retirar para a 
torre de marfim da “doutrina pura” 
a fim de trabalhar para uma “difu-
são” gradual de uma consciência de 
crise adequada dentro da esquerda 
não é uma estratégia viável. Em vez 
disso, a única opção é usar a crise 
para tentar trazer a consciência de 
crise adequada directamente para 
as lutas actuais. Como disse, tem de 
se dizer às pessoas assustadas – com 
base na teoria da crise – o que está 
em causa, para que os movimentos 
de protesto possam desenvolver-se 
numa direcção emancipatória.

Na realidade, as chances 
não são más, uma vez que mesmo 

contextos de esquerda ideologi-
camente cegos – por exemplo, do 
espectro próximo dos verdes, de 
esquerda-liberal20 ou marxista 
tradicional – dificilmente podem 
ignorar as consequências da crise. 
A crise é simultaneamente inimiga 
e amiga do movimento progres-
sista: constringe cada vez mais os 
espaços do discurso social, provoca 
o pânico e o aumento das ilusões 
de extrema-direita; mas ao mesmo 
tempo obriga todas as forças sociais 
que ainda não perderam a cabeça a 
enfrentar a necessidade inegável de 
uma ultrapassagem fundamental da 
socialização do capital em colapso.

A tentativa de trazer às actu-
ais disputas e conflitos sociais uma 
consciência de crise correspondente 
ao processo objectivo de crise acaba 
por se resumir à luta contra a falsa 
imediatidade que caracteriza estas 
disputas. A falsa imediatidade é a 
tendência dos movimentos sociais 
para persistirem inconscientemente 
em formas de pensamento que cor-
respondem às condições e contra-
dições sociais contra as quais são 
efectivamente dirigidos.

As pessoas apanhadas nos 

crescentes conflitos relacionados 
com a crise não são precisamente 
apanhadas por um “automatismo 
revolucionário” que as dotasse de 
uma consciência anti-capitalista 
da crise. Muito pelo contrário. Ao 
fixar-se em objectivos concretos, 
aparentemente realizáveis dentro do 
existente, a lógica sistémica deste é 
reforçada, mesmo na luta de opo-
sição. A luta pelo encerramento da 
extracção de lenhite, contra a infla-
ção e contra a erosão social, por um 
salário mais elevado ou contra cor-
tes salariais, a luta de moinhos de 
vento da esquerda desamparada e 
social-democratizada contra o des-
mantelamento, que avança alegre-
mente, da democracia e do bem-es-
tar social – solidificam as estruturas 
sociais e as formas de socialização 
capitalistas correspondentes em que 
e por cuja vontade a luta tem lugar: 
O trabalho, a democracia burguesa 
juntamente com os “direitos civis” 
capitalistamente castrados,21 o 
Estado como “Estado social” tor-
nam-se assim pressupostos quase 
naturais da sociedade humana, 
mesmo dentro do movimento enre-
dado em lutas sociais.

Os objectivos imediatos que 
são perseguidos dentro do sistema 
são assim “errados”, conduzem à 
formação da referida falsa imedia-
tidade, uma vez que, em primeiro 
lugar, não rompem com a lógica do 
sistema em crise, mas pelo contrá-
rio, cimentam-na, e uma vez que, 
em segundo lugar, devem ser con-
quistados dentro de uma socializa-
ção do capital em colapso, de modo 
que a sua realização é completa-
mente ilusória. Após o inevitável 
fracasso das grandes lutas sociais 
em tempos de crise – por exemplo, 
no Sul da Europa após a eclosão da 
crise do euro – a demissão e a apa-
tia instalaram-se, pois a estes movi-
mentos faltava uma perspectiva 
transformativa de maior alcance, 
que só poderia surgir de uma cons-
ciência de crise adequada ao pro-
cesso de crise. As forças envolvidas 
no aumento dos protestos sociais 
relacionados com a crise não que-
rem, na sua maioria, alcançar nada 
mais do que aquilo que postulam: 
Luta contra a extracção de lignite, 
por empregos, por salários mais 
elevados, contra cortes sociais e 
destruição de empregos, contra a 
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constante erosão dos “direitos civis” 
etc.

Parece absurdo: na crise, a 
esquerda luta para manter as for-
mas capitalistas de socialização que 
estão em erosão devido à crise. E 
ao mesmo tempo não há alternativa 
realista a estas mesmas lutas, uma 
vez que na sua maioria são formas 
mais ou menos abertas de simples 
luta pela existência. No capitalismo, 
a reprodução da própria força de 
trabalho só é possível através de 
trabalho assalariado – próprio ou 
explorado. O estabelecimento de 
salários de fome abaixo do nível 
de subsistência está também a 
progredir nos centros. A perda do 
posto de trabalho é cada vez mais 
acompanhada por uma queda num 
pauperismo que ameaça a vida. A 
luta contra o desmantelamento da 
democracia e o fascismo omnipre-
sente da Europa é necessária para 
manter os espaços de manobra da 
política emancipatória abertos o 
mais tempo possível. Enquanto a 
relação de capital continuar a exis-
tir como a totalidade social descrita, 
as forças oposicionistas estão tam-
bém acorrentadas às suas formas de 

socialização.
Isto não significa, contudo, 

que estas forças tenham de exigir a 
luta sócio-ecológica apenas nestas 
formas, e muito menos percebê-la 
apenas nestas formas. Assim, é de 
facto decisivo com que consciência 
são conduzidos os actuais protes-
tos e lutas, mesmo que o seu curso 
concreto no início não difira muito 
das lutas reformista imanentes ao 
sistema. O confronto com a ideo-
logia de crise, a crítica truncada do 
capitalismo e a falsa imediatidade 
visam, em última análise, elevar o 
processo de transformação a “cons-
ciência política” dos movimentos 
sociais, a fim de primeiro compre-
ender como tal a luta de transfor-
mação inconscientemente condu-
zida e de a moldar conscientemente 
em conformidade.

O foco, o objectivo de lutas 
assim conscientemente conduzi-
das, aparentemente imanentes ao 
sistema (luta pelo clima, luta sala-
rial, protesto antifascista, manifesta-
ções contra o desmantelamento da 
democracia, lutas defensivas contra 
cortes sociais) muda assim que são 
permeadas por uma consciência 

transformativa; quando são assim 
compreendidas e propagadas como 
uma fase inicial da luta de trans-
formação, que já está em fúria na 
periferia com toda a sua brutalidade 
assassina maciça. Para ficar com o 
exemplo dos protestos sociais: Em 
vez de simplesmente postular que 
os ricos devem pagar, teria de ficar 
claro que os ricos têm de pagar 
pela transformação – desde que o 
dinheiro ainda tenha valor e faça 
algum sentido fazer esta exigência. 
O caminho torna-se o objectivo: 
a auto-organização das pessoas 
nos movimentos de oposição cor-
respondentes já teria assim de ser 
levada a cabo pelo esforço de for-
mar momentos de uma socialização 
pós-capitalista.

Mas para além das medidas 
de redistribuição e de expropria-
ção, também se colocará a ques-
tão: Como podem os cuidados 
de saúde, alimentação, habitação 
etc. ser organizados sem os cor-
respondentes recursos financeiros 
ou posto de trabalho rentáveis? O 
mais tardar quando a inflação des-
valoriza o dinheiro e tudo ameaça 
ser fechado ou reduzido devido à 

falta de rentabilidade, a organiza-
ção da reprodução social segundo 
outros critérios que não os capita-
listas está na ordem do dia. Não de 
acordo com o lema “Como podem 
ser financiadas as pensões?” mas 
“Como se pode organizar a riqueza 
material e social para que os ido-
sos possam viver com dignidade?” 
Não “Como podem ser criados 
postos de trabalho?” mas “Como é 
que as pessoas e os recursos terão 
de ser mobilizados e o que terá de 
ser feito para que a alimentação, a 
habitação, a saúde etc., possam ser 
realizados” (e não a nível de Hartz 
IV, bairro de lata ou gulag). Ou a 
esquerda se envolve a este nível, ou 
tem de participar na implementação 
de soluções imanentes ao sistema, 
o que não será mais do que colocar 
os idosos em gulags de baixo custo 
ou abatê-los imediatamente de uma 
forma “socialmente aceitável”.

As exigências e formas de 
organização em resistência contra 
a iminente catástrofe climática, con-
tra as imposições da administração 
da crise, têm portanto de conter 
já formas germinais de socializa-
ção pós-capitalista. O esforço para 

moldar os movimentos de oposição 
imanentes ao sistema, em primeiro 
lugar como espaços discursivos 
abertos, deveria ser central para 
isto. O discurso da crise, que já não 
é possível ao nível da sociedade 
no seu conjunto (e que é sabotado 
pelo Partido de Esquerda por cál-
culo oportunista),22 pelo menos 
tem de ser conduzido na oposição. 
Além disso, no entendimento sobre 
estratégias e formas de protesto, já 
aparece o desejado processo pós-ca-
pitalista de entendimento sobre a 
reprodução da sociedade como um 
todo. Os espaços discursivos terão 
assim de ser mantidos abertos o 
máximo de tempo possível, mesmo 
perante uma repressão crescente. 
O processo aberto de discussão, a 
organização e coordenação da resis-
tência transformativa, poderão fun-
cionar como forma prévia do auto-
-entendimento global consciente da 
sociedade mundial relativamente à 
sua reprodução.

De resto é por isso que é tão 
necessária a luta democrática para 
manter as liberdades democráti-
cas burguesas residuais durante 
tanto tempo quanto possível, a fim 

de poder influenciar o processo 
de transformação em formas de 
conflito não-militar durante tanto 
tempo quanto possível. Além disso, 
a necessidade da transição entre a 
luta democrática e os confrontos 
militares militantes é difícil de ava-
liar; depende do grau de fascização 
e das tendências para a desintegra-
ção do Estado em questão e da sua 
sociedade. Contudo, uma tal luta 
armada, que pode ser imposta às 
forças emancipatórias no decurso 
da crise, representa também uma 
derrota. A estrutura aberta do dis-
curso, o início da autogestão, que 
poderia formar as formas germi-
nais das futuras sociedades, ame-
aça ceder lugar às necessidades 
da organização militar. Depois as 
prescrições da prática leninista 
tornam-se, de facto, inevitáveis – e 
há então a ameaça de uma “sovie-
tização” autoritária das alternativas 
pós-capitalistas.

“O MOVIMENTO REAL QUE 
SUPERA O ACTUAL ESTADO 
DE COISAS.”
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Em última análise, é neces-
sário compreender as várias lutas e 
movimentos sociais como momen-
tos parciais da única luta transfor-
mativa que se desenrola global-
mente. O mundo está assim há 
muito tempo numa transformação 
do sistema, só que não é perce-
bida como tal pela esquerda cega à 
crise. Como já foi explicado várias 
vezes: este processo de transforma-
ção, que está a decorrer cegamente, 
está em princípio aberto, não está 
predeterminado, e é por isso que 
o resultado desta transformação 
do sistema (caso seja concluído 
sem um holocausto nuclear) está 
também absolutamente em aberto. 
Mais ainda, uma vez que o sistema 
está em convulsão, uma vez que o 
tecido social outrora cimentado 
está em movimento, uma vez que 
as estruturas sociais anteriormente 
sólidas estão de certa forma a tor-
nar-se fluidas, as acções colectivas 
têm uma influência muito maior 
na formação do futuro do que em 
períodos de tempo em que o capita-
lismo parecia estável. Contudo, estas 
maiores possibilidades de interven-
ção, que são oferecidas às forças 

emancipatórias na actual crise sisté-
mica, têm janelas de tempo estreitas 
que podem depois também fechar-
-se irreversivelmente.

Isto é óbvio no caso das alte-
rações climáticas com os seus pon-
tos de viragem, mas o desenrolar da 
crise social também não é linear – 
não é um desenvolvimento gradual. 
Dentro do processo de transforma-
ção há momentos ou situações deci-
sivas de ruptura em que o curso da 
crise é determinado. Assim que um 
tal ponto culminante do desenvol-
vimento interno das contradições 
tenha sido ultrapassado sem impli-
car consequências catastróficas 
(guerra nuclear, colapso ecológico 
de regiões inteiras etc.), o processo 
de crise prossegue na linha deter-
minada neste momento decisivo – a 
revisão de uma tal decisão através 
de intervenções parece depois difi-
cilmente exequível.

“Eles não sabem, mas fazem-
-no”. Esta famosa citação de Karl 
Marx, que resume o processo feti-
chista de reprodução social global 
sob o capitalismo, também carac-
teriza adequadamente o processo 
de dissolução do sistema mundial 

capitalista agora em pleno anda-
mento. O sistema mundial já se 
encontra numa fase de convulsões 
caóticas, em que a direcção e o 
resultado deste processo não podem 
ser previstos – simplesmente porque 
está a ser moldado (inconsciente-
mente, por agora) pelas acções dos 
sujeitos na luta de transformação 
em curso. Uma vez que não existe 
um “sujeito revolucionário”, o factor 
decisivo é precisamente se o carác-
ter da crise se reflecte na população 
em amplitude suficiente para atra-
vessar também aqui os pontos de 
viragem correspondentes.

A emancipação e a barbárie 
aparecem assim simultaneamente 
na plena luta global de transforma-
ção: Por um lado, a brutal concor-
rência de crise capitalista tardia fun-
de-se numa luta de transformação 
pós-capitalista, sobrepõe-se parcial-
mente a ela, ambos os momentos de 
crise por vezes interagem, em que a 
ideologia de crise capitalista tardia, 
sujeita a constantes metamorfoses, 
tenta racionalizar este processo 
de dissolução. Ao mesmo tempo, 
insurreições e protestos em massa 
contra a falta de perspectiva do 

capitalismo tardio estão a irromper 
cada vez mais frequentemente, por 
vezes de forma completamente ines-
perada, um movimento ambiental 
e climático global está a formar-se, 
insurreições espontâneas estão a 
irromper em países como o Irão etc. 
Quando os pontos de ruptura social 
são transpostos, as revoltas podem 
irromper como vindas do nada. À 
medida que a intensidade da crise 
aumenta, estas contradições e con-
flitos intensificar-se-ão, as incontá-
veis lutas transformar-se-ão num 
confronto global que poderá muito 
bem desembocar numa guerra 
nuclear.

Isto aplica-se ao imperia-
lismo de crise dos monstros esta-
tais capitalistas tardios em erosão,23 

bem como aos múltiplos conflitos 
nas sociedades em crise que estão 
a ganhar intensidade. No entanto, 
é importante evitar uma “hierar-
quização” das lutas em contradi-
ções principais da luta de classes e 
outras contradições secundárias. Os 
conflitos de luta de classes em lutas 
salariais ou protestos sociais só em 
pé de igualdade com outras lutas 
sociais (antifascismo, luta climática, 

anti-militarismo, feminismo, defesa 
da democracia, autodetermina-
ção sexual etc.) podem servir um 
movimento transformador, para 
ultrapassar a sua falsa imediati-
dade no decurso dos conflitos da 
maneira acima indicada – a fim de 
transformar as lutas sociais, protes-
tos ou lutas de redistribuição em 
momentos de luta transformadora, 
trazendo uma consciência de crise 
radical.

Assim que os diferentes movi-
mentos forem entendidos como 
momentos parciais de uma luta por 
uma transformação emancipatória 
do sistema, a emergente e destru-
tiva “concorrência de movimen-
tos” – por exemplo, entre o movi-
mento climático e o movimento 
social – que está a ser promovida 
pelas partes reaccionárias do Par-
tido de Esquerda, em particular, 
também poderia ser minimizada.24 
A propósito, com a sua “campa-
nha social”, o Partido da Esquerda 
procura precisamente o oposto de 
um movimento de transforma-
ção emancipatória: com demago-
gia social, pretende-se desviar os 
movimentos sociais para, com uma 

gestão repressiva do movimento e 
da crise, evitar a emergência de 
uma consciência de crise radical no 
movimento.25 Esta demagogia social 
oportunista e aberta à direita, que 
chafurda numa caricaturalmente 
óbvia e falsa imediatidade apesar 
da escalada da crise sistémica, tem 
de ser contrariada em toda a práxis 
pela necessidade de sobrevivência 
colectiva de uma transformação 
emancipatória do sistema.

As coisas não continuarão a 
ser como são. Esta percepção do 
Elogio da Dialéctica de Brecht26 

poderia elevar-se para se tornar a 
máxima de acção de um movimento 
de transformação emancipatória, 
que primeiro terá de aprender a 
influenciar o processo de transfor-
mação. Levanta-se sempre a ques-
tão de quais as estruturas políti-
cas, quais as configurações sociais 
de poder que devem prevalecer 
durante a próxima vaga de crises. 
O processo de crise que se desen-
rola nas costas dos sujeitos pode de 
facto deparar-se com sociedades 
capitalistas tardias estruturadas 
de forma muito diferente. Podem 
ser oligárquicas, pré-fascistas ou 
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burguesas-democráticas, mais 
igualitárias ou corporativas, nacio-
nalistas ou cosmopolitas, seculares 
ou religiosas-fascistas.

Assim, trata-se em última 
análise de pensar em processos, 
em desenvolvimentos, de perceber 
as estruturas sociais existentes como 
estando em estado de decadência, 
de localizar as contradições decisi-
vas e, antecipando os enormes cho-
ques futuros, criar as melhores con-
dições sociais, a posição de partida 
ideal para a transformação emanci-
patória, o que só pode acontecer em 
cooperação com forças sociais sig-
nificativas. A dificuldade de uma tal 
política de aliança consiste agora em 
localizar forças correspondentes que 
dirijam o processo de transforma-
ção numa direcção emancipatória, 
bem como em trazer a consciência 
de crise radical acima descrita para 
estes movimentos.

Na verdade, é apenas o movi-
mento fetichista e cego do sujeito 
automático da valorização sem limi-
tes do capital que, quando passa o 
seu limite interno, se transforma 
na ameaça de autodestruição eco-
lógica e de lutas sociais crescentes 

– em perspectiva, uma guerra civil 
nuclear e mundial. A socialização 
pelo valor do capitalismo tardio 
desintegra-se, mas o fetichismo 
social – a rendição impotente dos 
sujeitos à dinâmica social que eles 
próprios inconscientemente produ-
zem – continua em voga. Os acto-
res, especialmente os da esquerda 
alemã, estão a cambalear sem um 
conceito para a iminente guerra 
civil mundial como ponto de fuga 
dos conflitos transformativos 
incipientes.

Existe, portanto, o “movi-
mento real que supera o actual 
estado de coisas”, que o jovem 
Marx constatou juntamente com 
Engels na sua obra inicial “A Ide-
ologia Alemã “27 e imaginou como 
um movimento progressista, mas 
não é um automatismo de civili-
zação que levará a humanidade ao 
comunismo. Marx, através de cuja 
obra na sua totalidade decorre toda 
a divisão entre a crença ultrapas-
sada no progresso e a importante 
crítica categorial, expressou aqui o 
fetichismo do capital, sucumbindo 
ao mesmo tempo à crença no pro-
gresso eterno, ao espírito do mundo 

hegeliano. O verdadeiro movimento 
que abala os fundamentos do capi-
talismo tardio é o do processo de 
valorização do capital a decorrer 
cegamente sobre a sociedade, que 
está a morrer em si mesmo. É o feti-
chismo de que Marx já suspeitava 
nessa altura.

Consequentemente, apesar 
de todas as evidências, é necessário 
lutar para formar este movimento 
de transformação inelutável, que 
certamente abolirá o estado actual e 
que ainda está aberto no seu curso e 
resultado, num movimento de acção 
consciente, em luta de transforma-
ção. A transformação do sistema 
é inevitável, é importante orientá-
-la numa direcção progressista e 
emancipatória – na luta contra as 
forças da barbárie que o capital está 
a exsudar novamente na sua crise.

Se existe um campo de luta 
que deve ter prioridade na actual 
fase de crise, é um antifascismo que 
luta pela construção de alianças o 
mais amplas possível, uma vez que 
o fascismo como forma de crise 
abertamente terrorista da domina-
ção capitalista já está claramente a 
emergir. A frente transversal, que 

há muito se espalha pela esquerda 
alemã,28 a nova direita, que está 
profundamente entrelaçada com o 
aparelho estatal alemão,29 e o pré-
-fascismo, que está em ascensão,30 
já estão bater com os cascos impa-
cientes para responder à crise do 
capital com um novo mergulho na 
barbárie.
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