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Ora, diante desse quadro parece restar pouco a se
fazer. Diante dele, encontramo-nos de tal maneira condicionados que nosso destino parece estar já traçado.
Porém, afirmar que tais sejam as condições atuais não
implica dizer, contudo, que estejamos irremediavelmente
determinados. Há uma brecha. Deve haver! E é novamente o próprio Adauto Novaes quem nos dá a pista. O
caminho é aberto pelo pensamento que pode nos levar a
descobrir o novo – a outra margem – por detrás daquilo
que se encontrava adormecido, pois a atividade do pensamento é, por si só, atividade de desnaturação do que
estava cristalizado. Praticá-la é já colocar-se nessa via.
E essa atividade institui uma brecha, permite explorar as
contradições do real e, enfim, buscar e enunciar um projeto emancipatório. Esse projeto, a que apenas se alude
nos vários textos aqui presentes, tem como referencial
mínimo o cuidado com o outro. Sua primeira e imediata
materialização é, justamente, esta obra coletiva que agora é apresentada ao público.
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Este livro discute o obscurecimento da política na contemporaneidade, sobretudo nos últimos anos, não só no
Brasil, mas também em todo o Ocidente. Essa temática
traduz, portanto, uma constatação derivada de um contexto sombrio. É um contexto no qual as condições para
a prática da política parecem ter se esvaído. Desenha-se
um ambiente de crise que pede nossa atenção para ser
devidamente compreendido. Adauto Novaes, permanentemente atento à realidade do nosso mundo, toma iniciativa e, como ocorre há 40 anos, mobiliza um grupo
de intelectuais para que se debrucem sobre o assunto.
Provocado por ele, esse grupo se lança na aventura de
enfrentar essa questão.
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pois ele nutre uma aversão a essa atividade. Ergue-se o
discurso da antipolítica, e a apolitia é transformada num
valor a ser cultivado. Mas é preciso se perguntar, porém:
em nome de que ou de quem? Deseja-se encontrar um
substituto para ela: ou a racionalidade técnico-científica
ou a racionalidade do mercado ou os dogmas de natureza teológica. Todos esses substitutivos, porém, apenas
travestem com outros nomes o que em política chamamos
autoritarismo e totalitarismo.
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Se o tema mencionado se constitui numa aventura, num
objeto de olhar comum, as perspectivas de abordagem
se multiplicam. Mas elas são antes complementares que
divergentes. De modo que cada diagnóstico realizado
nos oferece, no fim das contas, um panorama bastante
abrangente do mundo em que hoje nos vemos imersos.
A fragmentação do corpo social e político, a emergência
de um individualismo radical e da apatia, a prevalência
do interesse privado, o egoísmo organizado, a hegemonia do mercado, a supremacia da tecnociência, o predomínio dos fatos, a crise da representação política, a
crescente violência e o aumento da desigualdade estão
entre as caraterísticas identificadas pelos autores aqui
reunidos como aquelas que marcam a nova situação que
se afigura no nosso horizonte atual.
É um novo mundo que se desenha, no qual os vínculos
que unem os indivíduos estão enfraquecidos, e aqueles que
os unem à coletividade, rompidos, afastando-nos da possibilidade de um bem comum; é, enfim, um mundo que,
dada sua composição, põe em xeque o próprio exercício
da política. Mas é também um mundo que lhe é hostil,

M U TA Ç Õ ES A OU TRA M ARG EM DA P OLÍT ICA

SE RVI ÇO SO C IA L D O C O MÉ R C IO
Administração Regional no Estado de São Paulo
Presidente do Conselho Regional
Abram Szajman
Diretor Regional
Danilo Santos de Miranda
Conselho Editorial
Ivan Giannini
Joel Naimayer Padula
Luiz Deoclécio Massaro Galina
Sérgio José Battistelli

Edições Sesc São Paulo
Gerente Iã Paulo Ribeiro
Gerente adjunta Isabel M. M. Alexandre
Coordenação editorial Francis Manzoni, Clívia Ramiro, Cristianne Lameirinha
Produção editorial Antonio Carlos Vilela, Bruno Salerno Rodrigues
Coordenação gráfica Katia Verissimo
Produção gráfica Fabio Pinotti
Coordenação de comunicação Bruna Zarnoviec Daniel

Eugène Enriquez • Eugênio Bucci • Franklin Leopoldo e Silva •
Frédéric Gros • Helton Adverse • Jean-Luc Nancy • Jean-Pierre
Dupuy • Lilia Moritz Schwarcz • Marcelo Jasmin • Maria Rita Kehl
• Marilena Chaui • Newton Bignotto • Olgária Matos • Oswaldo
Giacoia Junior • Pedro Duarte • Renato Lessa • Vladimir Safatle

MUTAÇÕES
A OUTRA MARGEM DA POLÍTICA
ADAUTO NOVAES (ORG.)

© Adauto Novaes, 2019
© Edições Sesc São Paulo, 2019
Todos os direitos reservados
Diretor

Tradução
Paulo Neves, Ana Szapiro
Preparação
Leandro Rodrigues
Revisão
Beatriz de Freitas Moreira, Maiara Gouveia
Capa
Moema Cavalcanti
Diagramação
Negrito Produção Editorial

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)
M98

Mutações: a outra margem da política / Organização de Adauto
Novaes. – São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2019.
360 p.
Índice onomástico
ISBN 978-85-9493-202-0
1. Filosofia. 2. Filosofia política. 3. Mutações. I. Título. II.
Novaes, Adauto.
CDD 121

Edições Sesc São Paulo
Rua Serra da Bocaina, 570 – 11º andar
03174-000 – São Paulo SP Brasil
Tel.: 55 11 2607-9400
edicoes@edicoes.sescsp.org.br
sescsp.org.br/edicoes
/edicoessescsp

Adauto Novaes

Utopia, revolução, distopia e democracia
Marilena Chaui

I

Com o nome de utopia, nasce no século xvi um gênero literário – a
narrativa sobre a sociedade perfeita e feliz – e um discurso político – a exposição sobre a sociedade justa1. Na busca de uma sociedade inteiramente
outra e perfeita, a utopia é a visão do presente sob o modo da angústia,
da crise, da injustiça, do mal, da corrupção e da rapina, do pauperismo
e da fome, da força dos privilégios e das carências, ou seja, o presente
como violência. É radical, buscando a liberdade e a felicidade individual
e pública, graças à reconciliação entre homem e natureza, indivíduo e
sociedade, sociedade e Estado, cultura e humanidade, e à restauração de
valores esquecidos ou descurados como a justiça, a fraternidade e a igualdade. É a visão de uma sociedade inteiramente outra, que negue todos os
aspectos da sociedade existente, isto é, instituições, leis e valores cívicos,
éticos, estéticos e cognitivos, permissões e proibições, forma do poder, da
propriedade, da religião, da família e das relações pessoais entre adultos,
entre estes e as crianças e os idosos, e assim por diante.
Ao surgir, a utopia é uma expressão peculiar do imaginário social, não
sendo um programa de ação, mas o projeto de um futuro imaginário, e
o utopista está consciente do caráter prematuro e extemporâneo de suas
1. Topos, em grego, significa lugar. Mas o que significa utopia? Numa carta a Erasmo, Thomas More, inventor da palavra, explica que a emprega em duplo sentido: com o sentido positivo do prefixo grego eu,
significa lugar feliz, bom lugar; mas também no sentido negativo do prefixo grego u, u-tópos é o lugar
nenhum.
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ideias que, por isso, não podem ser postas como um programa. Ao contrário, quando passamos ao século xix, a utopia se torna um projeto político
no qual o possível está inscrito na história, entendida como ciência do
encadeamento necessário dos fatos e das instituições humanas. A utopia
é deduzida de teorias sociais e científicas, sua chegada é possível porque a
marcha da história e o conhecimento de suas leis universais tornam legível
o progresso do qual ela é a expressão mais alta. A imanência da utopia
à história conduz à ideia e à prática da revolução social. Agora, o utopista
é aquele que apreende o desejo popular como desejo de insurreição e
desenha o lugar ao qual a insurreição popular se dirige rumo ao novo na
história, uma nova ideia de civilização.
É nesse contexto revolucionário que se realiza a crítica de Engels e
Marx ao socialismo utópico. A utopia, dizem eles, é um pressentimento
ou uma prefiguração de um saber sobre a sociedade que o marxismo resgata no plano de uma ciência da história. Ou seja, assim como da alquimia
se passou à química e da astrologia à astronomia, assim também é possível passar do socialismo utópico ao socialismo científico. O socialismo
utópico é uma sabedoria afetiva e parcial, expressão do imaginário dos
oprimidos; em contrapartida, o socialismo científico é o amadurecimento
racional do saber utópico dos dominados e o amadurecimento racional
de sua prática política. Em outras palavras, o socialismo utópico ergue-se contra o sofrimento dos humilhados e oprimidos, mas o socialismo
científico é o conhecimento das causas materiais (econômicas e sociais)
da humilhação e da opressão, ou seja, do modo de produção capitalista,
fundado na propriedade privada dos meios sociais de produção – e a revolução socialista será, por isso mesmo, a passagem à propriedade social dos
meios sociais de produção; será a ação política da classe economicamente
explorada rumo à sua liberação.
II

Tanto o socialismo utópico quanto o científico tinham em seu centro
a ideia de revolução, pois, diferentemente da revolta e da rebelião, que
visam mudanças em um ou alguns aspectos da realidade social ou política, a revolução pretende construir uma sociedade inteiramente nova
destruindo aquela existente em sua totalidade.
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Contra o que, exatamente, lutam os revolucionários quando afirmam
que lutam contra a tirania? Afirmam dois traços que podemos considerar
essenciais para a ideia de revolução: em primeiro lugar, que a luta política
passa por fora dos aparelhos políticos institucionais e dos que detêm os
postos governamentais; em segundo, que o baixo da sociedade recusa o
alto, isto é, a naturalidade e a legitimidade do poder estabelecido, e por
isso o destrói.
O pensamento revolucionário do século xviii, cuja expressão máxima
foi a Revolução Francesa, tinha seu foco nas instituições políticas – no
caso, a derrubada da monarquia absoluta por direito divino; em contrapartida, as ideias revolucionárias dos séculos xix e xx, isto é, as ideias dos
anarquistas, socialistas utópicos e marxistas, enfatizam a dimensão social
da revolução, pois a concebem a partir da exploração econômica, da desigualdade social e da exclusão política. Todavia, nos dois casos, o centro
se encontra na afirmação de direitos. Examinemos, por isso, a articulação
entre revolução e direitos.
Na versão da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da
Revolução Francesa, os humanos são ditos portadores de direitos por natureza (direito natural) e por efeito da lei positiva (direito civil) instituída
pelos próprios homens. Essa dupla afirmação é de grande envergadura
porque nos permite compreender uma prática política inexistente antes
da modernidade: a prática da declaração dos direitos. Por que é preciso
declará-los?
O ato de declarar direitos significa, em primeiro lugar, que não é óbvio
para todos os humanos o fato de serem portadores de direitos e, em segundo, que não é um fato óbvio que tais direitos devam ser reconhecidos
por todos, uma vez que a existência da divisão social das classes permite
supor que alguns possuem direitos e outros não. Por isso, a declaração
de direitos inscreve os direitos no social e no político, afirma sua origem
social e política e se apresenta como objeto que pede o reconhecimento de
todos, exigindo o consentimento social e político de todos. Se universais por
natureza, somente o reconhecimento e o consentimento sociopolíticos
dão aos direitos a condição e a dimensão de direitos universais.
A prática política da declaração de direitos ocorre em ocasiões muito
precisas. De fato, na modernidade, encontramos declarações de direito em
situações revolucionárias: na Revolução Inglesa de 1640; na independência

Utopia, revolução, distopia e democracia

47

norte-americana; na Revolução Francesa de 1789; na Revolução Russa de
1917. Também encontramos a declaração de direitos no período posterior
à Segunda Guerra Mundial, isto é, o que se seguiu ao fenômeno do totalitarismo nazista e fascista, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Dessa maneira, a confirmação de que os direitos humanos
se tornaram uma questão sociopolítica está no fato de que as declarações
dos direitos ocorrem nos momentos de profunda transformação social e
política, quando os sujeitos sociopolíticos têm consciência de criar uma
sociedade nova ou defendem a sociedade existente contra a ameaça de
sua extinção. Enfim, o fato de que os direitos precisem ser declarados e
que sejam declarados nessas ocasiões indica que há relações profundas
entre os direitos e a forma do poder.
Assim, a tirania, longe de ser encarada como resultado da ação demoníaca de um homem vicioso e perverso, aparece como política na qual os
direitos naturais desapareceram, os direitos civis não se constituíram (os
indivíduos são súditos e não cidadãos, permanecendo sob o arbítrio do
governante e de sua força repressiva) e a regra sociopolítica é a da opressão,
entendida como apropriação privada daquilo que seria público e comum a
todos os membros da sociedade. Desse modo, a noção dos direitos serve
de medida para avaliar os regimes políticos. Afirma-se que um regime
político é livre quando nele os cidadãos agem em conformidade com a lei
porque se reconhecem como origem ou como autores das leis segundo
seus direitos; e será tirânico o regime político no qual os cidadãos obedecem às leis por medo dos castigos, sendo por isso tomados como escravos,
uma vez que, perante o direito, é escravo aquele que vive sob o poder de
um outro e realiza os desejos de outrem como se fossem os seus próprios.
No entanto, podemos indagar se isso é suficiente de um ponto de
vista revolucionário. Um dos pontos mais importantes da discussão de
Marx sobre a sociedade moderna encontra-se na questão do poder. Marx
indaga: como se dá a passagem da relação pessoal de dominação (existente na família sob a vontade do pai e na comunidade sob a vontade do
chefe) à dominação impessoal por meio do Estado e, portanto, por meio
da lei e do direito? Como se explica que a relação social de exploração
econômica se apresente como relação política de dominação legal, jurídica e impessoal? Como se explica que vivamos em sociedades nas quais
as desigualdades econômicas, sociais, culturais e as injustiças políticas não
48
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se apresentam como desigualdades nem injustiças porque a lei e o Estado
de direito afirmam que todos são livres e iguais? Como explicar que as
desigualdades, a exploração e a opressão, que definem as relações sociais
no plano da sociedade civil, não apareçam dessa maneira nas relações políticas definidas a partir do Estado pela lei e pelo direito? Como explicar que
o direito produza a injustiça? Como explicar que o Estado funcione como
aparato policial repressivo, cause medo, em vez de nos livrar do medo?
Uma das respostas de Marx às suas próprias perguntas é bastante conhecida: a sociedade capitalista, constituída pela divisão interna de classes
e pela luta entre elas, requer para seu funcionamento, a fim de se recompor como sociedade, aparecer como indivisa, embora seja inteiramente
dividida. A indivisão é proposta de duas maneiras. O primeiro ocultamento da divisão de classes se dá no interior da sociedade civil (isto é, dos
interesses dos proprietários privados dos meios sociais de produção) pela
afirmação de que há indivíduos e não classes sociais, que esses indivíduos
são livres e iguais, relacionando-se por meio de contratos (pois só pode
haver contrato legalmente válido quando as partes contratantes são livres
e iguais); assim, a sociedade civil, isto é, o mercado capitalista, aparece
como uma rede ou uma teia de diferenças de interesses entre indivíduos
privados, unificados por contratos. O segundo ocultamento da divisão de
classes se faz pelo Estado, que, por meio da lei e do direito positivo, está
encarregado de garantir as relações jurídicas que regem a sociedade civil,
oferecendo-se como polo de universalidade, generalidade e comunidade
imaginárias. A resposta de Marx enfatiza que o Estado de direito é uma
abstração, pois a igualdade e a liberdade postuladas pela sociedade civil e
promulgadas pelo Estado não existem. Nessa perspectiva, os direitos do
homem e do cidadão, além de ilusórios, estão a serviço da exploração e
da dominação, não sendo casual, mas necessário, que o Estado se ofereça
como máquina repressiva e violenta, fazendo medo aos sem poder, uma
vez que o Estado e o direito nada mais são do que o poderio particular
da classe dominante sobre as demais classes sociais. Por isso, ao abolir o
Estado e a propriedade privada dos meios sociais de produção, a revolução
comunista tornaria os direitos concretos e reais.
No entanto, é preciso reconhecer que a utopia revolucionária não
instituiu a liberdade, a igualdade, a justiça e a felicidade. Em seu lugar,
surgiu o totalitarismo.
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Sigamos brevemente a análise do totalitarismo feita por Claude Lefort. O totalitarismo, diz ele, não é uma etapa do modo de produção capitalista – um fenômeno na superfície da economia –, não é uma ditadura
burocrática, como supôs Trótski, nem um despotismo levado ao máximo,
como afirma a direita liberal. O totalitarismo é uma mutação histórica da
política. Para isso, é preciso começar colocando lado a lado duas ficções
sobre a sociedade, a ficção liberal e a ficção comunista. A ficção liberal
afirma uma sociedade que se ordena espontaneamente sob a livre concorrência dos proprietários privados, cabendo ao Estado fazer respeitar as
regras do jogo, protegendo a propriedade privada dos meios de produção.
A ficção comunista afirma uma sociedade que se ordena espontaneamente pela organização da produção econômica sob a direção dos trabalhadores. A ficção liberal e a comunista possuem um traço comum: ambas
desconhecem a sociedade política, pois circunscrevem a realidade à esfera
econômica e ficam cegas para o sistema político no qual a economia se
inscreve. Eis por que liberais e comunistas concebem o Estado como
simples órgão da sociedade, diferenciando-se dela para exercer funções
de interesse geral, e essa concepção leva os liberais a acreditar na imagem
do Estado separado da sociedade, e os comunistas, na imagem do Estado
consubstancial à sociedade no qual estão figurados os interesses gerais.
Essas duas ficções se transformam em fantasmagoria quando passamos ao
totalitarismo. O totalitarismo é “a fantasmagoria de uma sociedade que
se instituiria sem divisões, disporia do senhorio de sua organização, se
relacionaria consigo mesma em todas as suas partes, habitada pelo mesmo
projeto de edificação do socialismo”2. Marx esperava que o comunismo
transformasse todo operário em homem; o totalitarismo fez com que
todo homem se transformasse em operário. Por isso, nele, a sociedade
deve aparecer sem divisões na imagem do Povo-Uno e o poder se materializa num indivíduo capaz de concentrar nele próprio todas as forças
sociais na figura do Poder-Uno. Recusam-se a heterogeneidade social, a
pluralidade de modos de vida, de comportamentos, de crenças e opiniões,
costumes, gostos, ideias, para oferecer a imagem de uma sociedade em
concordância e consonância consigo mesma. A isso é preciso acrescentar
a imagem do inimigo como outro que não o povo ou como “inimigo do
2. Claude Lefort, “La logique totalitaire”, in: L’invention démocratique, Paris: Fayard, 1981, p. 101.
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povo”, alteridade interna à sociedade, figura da perversão, da doença e
da dissidência. Surgem a sociedade totalitária, cujo agente privilegiado é o
Partido, e a imagem do fim da história.
III

Recomecemos. Tomemos como ponto de partida a distinção entre a
política e o político, proposta certa vez por Lefort, ao distinguir entre ciência
política e filosofia política.
De fato, a ciência política pensa a política como um conjunto de instituições específicas que circunscrevem uma esfera própria no interior
da sociedade, distante de outras como a economia, a religião, as artes, as
ciências e as técnicas. Daí vem o interesse pelas diferenças entre regimes
políticos a partir da ideia de governabilidade e dos sistemas partidários e
eleitorais e pelas instituições que compõem o Estado. A política é um fato
observável recortado e analisado pelo cientista.
Em contrapartida, a filosofia política pensa o político como práxis,
ação social e histórica cujo centro é a divisão social demarcada, desde
Aristóteles, como divisão entre ricos e pobres, e, desde Maquiavel, como
divisão entre os grandes – que desejam comandar e oprimir – e o povo
– que deseja não ser comandado nem oprimido. O político exprime, portanto, uma formação social às voltas com a questão de sua unidade e
identidade. Concebido como passagem das relações de força à lógica do
poder, entendida como instituição do espaço público, a práxis ofereceria
uma unificação e uma identidade ao social dividido. Pensar o político
como lógica do poder e criação do espaço público significa pensar a ação
política como criação de instituições sociais múltiplas nas quais uma sociedade se representa a si mesma, se reconhece e se oculta de si mesma,
se efetua e trabalha sobre si mesma, transformando-se temporalmente.
Sob esse prisma, podemos dizer que três grandes concepções do político foram elaboradas pela modernidade: a utopia como elaboração
da boa sociedade indivisa e do bom poder que a conserva; a revolução
como momento decisivo em que as contradições sociais levam o Baixo da
sociedade a recusar a legitimidade do Alto, contestando-o e destruindo-o,
a fim de reunificar o social dividido sob a égide da igualdade; e a república democrática, que, pela criação de direitos e pela legitimidade dos
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conflitos, pretende que a divisão social possa exprimir-se na exigência de
igualdade, justiça e liberdade.
Examinemos, portanto, a democracia.
O helenista Moses Finley descreveu o nascimento da política – a “invenção da política”, escreveu ele – como um acontecimento que distinguiu para sempre Grécia e Roma em face dos grandes impérios antigos.
Por que invenção? Porque gregos e romanos não dispunham de modelos,
mas tiveram que inventar sua própria maneira de lidar com os conflitos
e as divisões sociais.
A política foi inventada quando surgiu a figura do poder público, por
meio da invenção do direito e da lei (isto é, a instituição dos tribunais) e da
criação de instituições públicas de deliberação e decisão (isto é, a Assembleia, na Grécia, e o Senado, em Roma). Esse surgimento só foi possível
porque o poder político foi separado de três autoridades tradicionais que,
anteriormente, definiam o exercício do poder: a autoridade do poder
privado ou econômico do chefe de família, de cuja vontade dependiam a
vida e a morte dos membros da família; a do chefe militar, de cuja decisão
dependiam a guerra e a paz; e a do chefe religioso, mediador entre os
homens e os poderes divinos transcendentes. Essas figuras, nos impérios
antigos, estavam unificadas numa chefia única, a do rei como pai, comandante e sacerdote. A política nasceu, portanto, quando a esfera privada da
economia e da vontade pessoal, a esfera da guerra e a esfera do sagrado
ou do saber foram separadas e o poder político deixou de identificar-se
com o corpo místico do governante. Gregos e romanos criaram a ideia
e a prática da lei como expressão de uma vontade coletiva e pública,
definidora dos direitos e deveres para todos os cidadãos, impedindo que
fosse confundida com a vontade pessoal de um governante. Com isso,
conferiram a uma instância impessoal e coletiva o poder exclusivo do uso
da força para punir crimes, reprimir revoltas e para vingar com a morte, em nome da coletividade, um delito julgado intolerável por ela. Em
outras palavras, retiraram dos indivíduos o direito de fazer justiça com
as próprias mãos e de vingar por si mesmos uma ofensa ou um crime.
Criaram o espaço político ou espaço público – a Assembleia grega e o
Senado romano —, no qual os que possuíam direitos iguais de cidadania
discutiam suas opiniões, defendiam seus interesses, deliberavam em conjunto e decidiam por meio do voto, podendo, também pelo voto, revogar
52

Marilena Chaui

uma decisão tomada. Criaram a instituição do erário público ou do fundo
público, isto é, dos bens e recursos que pertencem à sociedade e são por
ela administrados por meio de taxas, impostos e tributos, impedindo, assim, a concentração da propriedade e da riqueza nas mãos dos dirigentes.
Quando lemos os filósofos antigos, podemos observar que definem a
política como uma forma superior de vida, a vida justa. A ideia de que a
política é realização da justiça exigida por Deus sustenta a teologia política
medieval, na qual o governante é escolhido por uma graça divina. Podemos, assim, avaliar a imensa ruptura e subversão trazida pelo pensamento
de Maquiavel. Distanciando-se dos filósofos antigos e dos teólogos cristãos, Maquiavel afirma que a política não diz respeito à justiça, e sim ao
exercício do poder. Uma sociedade não é uma comunidade indivisa voltada para o bem comum. Toda sociedade, diz ele, é atravessada por uma
divisão originária, pois divide-se entre o desejo dos grandes de oprimir e
comandar e o desejo do povo de não ser oprimido nem comandado – os
grandes são movidos pelo desejo de bens; o povo, pelo desejo de liberdade
e segurança. Partindo da divisão social, para Maquiavel a política é a passagem do exercício da força e da violência à lógica do exercício do poder
em vista de domar, refrear e conter o desejo dos grandes e concretizar o
desejo do povo, isto é, o desejo de liberdade e de segurança.
Assim, a ideia e a prática da política como lógica do poder, a afirmação do desejo do povo de não ser oprimido nem comandado, portanto,
o desejo de segurança e de liberdade nos permitem compreender o surgimento da democracia moderna como criação e garantia de direitos.
Estamos acostumados a aceitar a definição liberal da democracia
enfatizada pela ciência política como regime da lei e da ordem para a
garantia das liberdades individuais. Visto que o pensamento e a prática
liberais identificam liberdade e competição, essa definição da democracia significa, em primeiro lugar, que a liberdade se reduz à competição
econômica da chamada “livre iniciativa” e à competição política entre
partidos que disputam eleições; em segundo, que há uma redução da lei
à potência judiciária para limitar o poder político, defendendo a sociedade
contra a tirania, pois a lei garante os governos escolhidos pela vontade
da maioria; em terceiro, que há uma identificação entre a ordem e a potência dos poderes executivo e judiciário para conter os conflitos sociais,
impedindo sua explicitação e seu desenvolvimento por meio da repressão;

Utopia, revolução, distopia e democracia

53

e, em quarto lugar, é encarada pelo critério da eficácia, medida, no plano
legislativo, pela ação dos representantes, entendidos como políticos profissionais, e, no plano do poder executivo, pela atividade de uma elite de
técnicos competentes aos quais cabe a direção do Estado. A democracia é,
assim, reduzida a um regime político eficaz, baseado na ideia de cidadania
organizada em partidos políticos, e se manifesta no processo eleitoral de
escolha dos representantes, na rotatividade dos governantes e nas soluções técnicas para os problemas econômicos e sociais. Em outras palavras,
a democracia é reduzida a um conjunto de procedimentos definidos por
institutos legais.
Entretanto, como enfatiza a filosofia política com a definição do político, há, na prática democrática e nas ideias democráticas, uma profundidade e uma verdade muito maiores e superiores ao que o liberalismo e
a ciência política percebem e deixam perceber. Na verdade, a democracia
ultrapassa a simples ideia de um regime político identificado à forma do
governo, e devemos tomá-la como forma geral de uma sociedade – podemos falar em sociedade democrática, ou seja, é o único regime político
que é também a forma social da existência coletiva. Dizemos que uma
sociedade é democrática quando, além de eleições, partidos políticos,
divisão dos três poderes da república, respeito à vontade da maioria e das
minorias, afirma a legitimidade dos conflitos, afirma o caráter popular
do poder, isto é, a soberania política pertence aos cidadãos, de tal maneira que o governante nunca se identifica com o poder, ocupado por ele
por um mandato da cidadania. Sobretudo, uma sociedade é democrática
quando institui algo mais profundo, que é condição do próprio regime
político, ou seja, quando institui direitos, e essa instituição é uma criação
social, de tal maneira que a atividade democrática social realiza-se como
um poder social que determina, dirige, controla e modifica a ação estatal
e o poder dos governantes.
A dimensão criadora própria da democracia torna-se visível quando
consideramos os três grandes direitos que a definiram desde sua origem,
isto é, a igualdade, a liberdade e a participação nas decisões, pois esses
direitos deixam exposta a contradição que atravessa a sociedade a partir
do momento em que esses direitos são declarados e considerados universais. A contradição consiste no fato de que, nas sociedades de classes, as
declarações de direitos afirmam mais do que a ordem estabelecida permite
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e afirmam menos do que os direitos exigem, e essa discrepância abre uma
brecha para pensarmos a dimensão democrático-revolucionária dos direitos. Em outras palavras, os direitos não são uma dádiva, e sim uma
conquista. Vejamos.
A igualdade declara que, perante as leis e os costumes da sociedade
política, todos os cidadãos possuem os mesmos direitos e devem ser tratados da mesma maneira. Ora, a evidência histórica nos ensina que a mera
declaração do direito à igualdade não faz existirem os iguais. Seu sentido e
importância encontram-se no fato de que ela abriu o campo para a criação
da igualdade por meio das exigências e demandas dos sujeitos sociais. Por
sua vez, a liberdade declara que todo cidadão tem o direito de expor em
público seus interesses e suas opiniões, vê-los debatidos pelos demais e
aprovados ou rejeitados pela maioria, devendo acatar a decisão tomada publicamente. Ora, aqui também, a simples declaração do direito à liberdade
não a institui concretamente, mas abre o campo histórico para a criação
desse direito pela prática política. Tanto é assim que a modernidade agiu
de maneira a ampliar a ideia de liberdade: além de significar liberdade de
pensamento e de expressão, o conceito também passou a significar o direito à independência para escolher o ofício, o local de moradia, o tipo de
educação, o cônjuge etc. Na Revolução Francesa de 1789, as lutas políticas
fizeram que um novo sentido viesse se acrescentar aos anteriores, quando
se determinou que todo indivíduo é inocente até prova em contrário,
que a prova deve ser estabelecida perante um tribunal e que a liberação
ou punição devem ser dadas segundo a lei. A seguir, com os movimentos
socialistas, acrescentou-se à liberdade o direito de lutar contra todas as
formas de tirania, censura e tortura e contra todas as formas de exploração e dominação social, econômica, cultural e política. Finalmente, o
mesmo se passou com o direito à participação no poder, que declara que
todos os cidadãos têm o direito de participar das discussões e deliberações
públicas, votando ou revogando decisões. O significado desse direito só se
tornou explícito com as lutas democráticas modernas, que evidenciaram
que nele é afirmado que, do ponto de vista político, todos os cidadãos
têm competência para opinar e decidir, pois a política não é uma questão
técnica (eficácia administrativa e militar) nem científica (conhecimentos
especializados sobre administração e guerra), mas ação coletiva, isto é,
decisão coletiva quanto aos interesses e direitos da própria sociedade.
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Em suma, é possível observar que a abertura do campo dos direitos,
que define a democracia, explica por que as lutas populares por igualdade e liberdade puderam ampliar os direitos políticos (ou civis) e, a partir destes, criar os direitos sociais (trabalho, moradia, saúde, transporte,
educação, lazer, cultura); os direitos das chamadas “minorias” (mulheres,
idosos, negros, homossexuais, crianças, índios); o direito à segurança planetária (as lutas ecológicas e contra as armas nucleares); e, hoje, o direito
contra as manipulações da engenharia genética. Por seu turno, as lutas
populares por participação política ampliaram os direitos civis: direito de
opor-se à tirania, à censura, à tortura, direito de fiscalizar o Estado por
meio de organizações da sociedade – associações, sindicatos, partidos
políticos –, direito à informação pela publicidade das decisões estatais.
IV

O totalitarismo stalinista, destruindo o ideal utópico da revolução,
e o totalitarismo neoliberal, destruindo a utopia democrática de criação
dos direitos, nos colocam na raiz da distopia. Enquanto a utopia constrói
a figura da sociedade justa, abundante, livre e feliz, a distopia constrói a
figura da sociedade malévola, perversa e infeliz.
A distopia impõe uma inversão de sinais nos principais elementos da
utopia: assim, o caráter normativo do discurso utópico é identificado com
todas as formas de repressão física, psíquica, ética, política e cultural; a
vontade de transparência é identificada ao olhar onividente do poder vigilante enquanto a sociedade e o Estado são inteiramente opacos e invisíveis
para os indivíduos; a legalidade é exercício puro da força e da violência;
o cotidiano é monótono, inexpressivo, desprovido de sentido. A ciência
e a técnica, longe de serem liberadoras, organizam-se para produzir o
panóptico absoluto ou a sociedade da vigilância e da disciplina totais,
agindo sobre as condições biológicas e psíquicas dos seres humanos para
aviltá-los no mais profundo de seu ser e impedir todo e qualquer protesto.
Brutal, o mundo novo é o coletivismo anônimo e nivelador, destruidor da
liberdade e da dignidade humanas. Presente e futuro são idênticos, pois
o tempo está imobilizado.
As distopias contemporâneas, particularmente as que surgem a partir do final dos anos 1970, exprimem essa situação histórica e são, como
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observa Gian Carlo Calcagno3, distopias da catástrofe. A distopia contemporânea afirma que um espectro – a catástrofe – ronda o planeta, anunciando a ausência de salvação para a humanidade, pois está em curso a
extinção biológica da espécie humana, seja por catástrofes naturais (rebeliões vegetais, animais, das águas, do clima, colisão do planeta com asteroides ou cometas, a explosão do sol como supernova), seja por catástrofes tecnológicas (guerra nuclear, química, biológica, alteração planetária
da ecologia, alteração bioquímica do organismo humano, engenharia
genética). Tendo alcançado o domínio sobre a matéria e sobre a vida, os
poderes se preparam para a devastação generalizada e a destruição absoluta. Assim, o tema das distopias contemporâneas é o medo, ou, como
diz Calcagno, “o labirinto do medo”, com muitas entradas e nenhuma
saída, pois chegamos ao fim da história.
As distopias têm uma dimensão crítica inegável. Por um lado, evidenciam o significado do domínio tecnoburocrático de uma racionalidade científica que opera em proveito da produtividade, destruindo as
potencialidades da natureza e da vida; por outro, ao enfatizar a sociedade
de vigilância, disciplina e controle, evidenciam o descompasso entre a
sociedade, a ciência e a técnica e seu perigo para a espécie humana. No
entanto, a dimensão crítica é soterrada pelo imaginário distópico ou pelo
fantasma da catástrofe.
Nosso momento distópico surge com a destruição do político sob os
efeitos do neoliberalismo, cujos principais traços podem ser assim resumidos: 1) pela primeira vez o capital financeiro se torna hegemônico e
determina o capital produtivo, introduzindo a fragmentação, dispersão
e terceirização da produção, com a substituição do modelo produtivo
fordista pelo toyotista; 2) o desemprego se torna estrutural com a precarização do trabalhador e sua exclusão, tanto no mercado da força de
trabalho, no qual o trabalhador é tão descartável quanto o produto, como
no de consumo propriamente dito, ao qual é vedado o acesso à maioria
das populações do planeta, isto é, opera por exclusão econômica e social, formando, em toda parte, centros de riqueza jamais vista ao lado
de bolsões de miséria jamais vista; 3) opera por lutas e guerras, com as
quais efetua a maximização dos lucros, isto é, opera por dominação e
3. G. C. Calcagno, “Catástrofe”, in: Arrigo Colombo (org.), Utopia e distopia, Bari: Edizioni Dedalo, 1993.
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extermínio e modifica a antiga ideia do imperialismo, pois não precisa
da figura da colônia como ocupação política de um território, bastando
agora a delimitação de um espaço e de um tempo para que um território
seja ocupado militarmente e economicamente devastado para, a seguir,
ser desocupado; 4) tem suas decisões tomadas em organismos supranacionais (verdadeiros detentores do poder mundial), com os quais os Estados
contraem dívidas públicas, isto é, os cidadãos devem pagar para que seus
governos cumpram as exigências desses organismos (a maioria deles, privados), os quais operam com base no segredo e interferem nas decisões
de governos eleitos, os quais deixam de representar os cidadãos e passam
a gerir a vontade secreta desses organismos, restaurando o princípio da
“razão de Estado”, que bloqueia tanto a república como a democracia,
pois alarga o espaço privado e encolhe o espaço público.
O alargamento do espaço privado dos interesses de mercado e o encolhimento do espaço público das leis e dos direitos, definidores do neoliberalismo, institui a recusa da política social-democrata, que havia definido
o Estado como agente econômico para regulação do mercado e agente
fiscal que emprega a tributação para promover investimentos nas políticas de direitos sociais – em suma, a destinação dos fundos públicos para
empresas públicas e direitos sociais. Agora, porém, o capitalismo dispensa
e rejeita a presença estatal não só no mercado, mas também nas políticas
sociais, de sorte que a privatização tanto de empresas quanto de serviços
públicos também se tornou estrutural. Disso resulta que a ideia de direitos
sociais como pressuposto e garantia dos direitos civis ou políticos tende a
desaparecer, porque o que era um direito se converte num serviço privado
regulado pelo mercado e, portanto, torna-se uma mercadoria a que têm
acesso apenas os que têm poder aquisitivo para adquiri-la. Numa palavra,
o neoliberalismo instaura em escala planetária desigualdades e exclusões
econômicas, sociais, políticas e culturais jamais vistas.
Para compreendermos por que se pode falar em totalitarismo neoliberal, precisamos compreender o surgimento da ideia de sociedade administrada e da oposição entre instituição social e organização.
Como sabemos, o movimento do capital tem a peculiaridade de transformar toda e qualquer realidade em objeto do e para o capital, convertendo tudo em mercadoria, e por isso mesmo produz um sistema universal
de equivalências, próprio de uma formação social baseada na troca de
58

Marilena Chaui

equivalentes ou na troca de mercadorias pela mediação de uma mercadoria universal abstrata, o dinheiro como equivalente universal. A prática
contemporânea da administração parte de dois pressupostos: o de que
toda dimensão da realidade social é equivalente a qualquer outra, e por
esse motivo é administrável de fato e de direito, e o de que os princípios
administrativos são os mesmos em toda parte, porque todas as manifestações sociais, sendo equivalentes, são regidas pelas mesmas regras. Em
outras palavras, a administração é percebida e praticada segundo um
conjunto de normas gerais desprovidas de conteúdo particular e que, por
seu formalismo, são aplicáveis a todas as manifestações sociais.
A prática administrativa se reforça e se amplia à medida que o modo
de produção capitalista entra em sua fase neoliberal contemporânea, que
traz a fragmentação e a desarticulação de todas as esferas e dimensões da
vida social, exigindo que se volte a articulá-las por meio da administração. A rearticulação administrada transforma uma instituição social numa
organização, isto é, numa entidade isolada cujo sucesso e cuja eficácia se
medem em termos da gestão de recursos e estratégias de desempenho e
cuja articulação com as demais organizações se dá por meio da competição. Uma organização difere de uma instituição por definir-se por uma
outra prática social4. De fato, enquanto uma instituição social está referida
a ações articuladas às ideias de reconhecimento externo e interno, de legitimidade interna e externa, uma organização está referida ao conjunto
de meios (administrativos) particulares para obtenção de um objetivo
particular. Suas ações são definidas como operações, isto é, como estratégias que possuem um tempo e um espaço delimitados e são balizadas
pelas ideias de eficácia e de sucesso no emprego de determinados meios
para alcançar o objetivo particular que a define. É regida pelas ideias de
gestão, planejamento, previsão, controle e êxito.
O neoliberalismo não é apenas uma mutação histórica do capitalismo com a passagem da hegemonia econômica do capital produtivo ao
financeiro, mas é também uma mutação sociopolítica: ele é a nova forma do
totalitarismo, exatamente ao se afirmar defensor da liberdade como “livre
iniciativa”. Por que novo totalitarismo? Porque em seu núcleo encontra-se
4. Cf. Michel Freitag em Le naufrage de l’université et autres essays d’épistémologie politique, Québec e Paris:
Nuit blanche éditeur e Éditions La Découverte, 1995.
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o princípio fundamental da formação social totalitária, qual seja, a recusa
da especificidade das diferentes instituições sociais e políticas, tornadas
homogêneas porque definidas não apenas como organizações, mas como
um tipo determinado de organização: a empresa – a fábrica é uma empresa, a escola é uma empresa, o hospital é uma empresa, o centro cultural é
uma empresa. Mais do que isso, define o indivíduo como capital humano
ou empresário de si mesmo, destinado à competição mortal em todas as organizações, dominado pelo princípio universal da concorrência disfarçada
sob o nome de meritocracia. Como consequência, disso decorre, de um
lado, o surgimento de uma subjetividade narcisista (portanto, propensa
à depressão) e, de outro, a inculcação da culpa naqueles que não vencem
a competição, desencadeando ódios, ressentimentos e violências de todo
tipo, particularmente contra imigrantes, migrantes, negros, índios, mendigos, lgbtq+, destroçando a percepção de si como membro ou parte de
uma classe social e destruindo formas de solidariedade.
Do ponto de vista político, o Estado deixa de ser considerado uma
instituição pública regida pelos princípios e valores democráticos e passa
a ser considerado uma empresa. Ocorre, assim, o encolhimento do espaço público e o alargamento do espaço privado com a transformação
da política em uma questão técnico-administrativa que deve ficar nas
mãos de especialistas competentes, isto é, o governante definido como
gestor. A política neoliberal é a decisão de destinar os fundos públicos aos
investimentos do capital e cortar os investimentos públicos destinados
aos direitos sociais. Isso explica por que a política neoliberal se define
pela eliminação de direitos econômicos, sociais e políticos garantidos pelo
poder público, em proveito dos interesses privados, transformando-os em
serviços definidos pela lógica do mercado, isto é, a privatização dos direitos
transformados em serviços, privatização que aumenta todas as formas de
exclusão. O coração da democracia é assim apunhalado sem remissão.
Se a política moderna nasceu como lógica do poder pela criação do
espaço público à distância do espaço privado e da tirania, tendo como
balizas a segurança e a liberdade dos cidadãos, esta referida a ações articuladas às ideias de reconhecimento externo e interno, de legitimidade
interna e externa, podemos dizer que hoje o político está agonizante. Mas
é exatamente sob esse aspecto que podemos assinalar a diferença entre
distopia e utopia.
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A distopia descreve um mundo intolerável, mas, ao transformá-lo
em fantasma, reduz o intolerável à dimensão da ilusão. Torna-se ontologia do ilusório e, portanto, se transforma em ideologia, perde o poder
crítico, ruma para o fatalismo e cai no desalento do fim da história. A
utopia também parte da constatação de um mundo intolerável, mas em
lugar de curvar-se a ele, trabalha para colocá-lo em tensão consigo mesmo para que dessa tensão extrema surjam contradições que possam ser
trabalhadas pela práxis humana. A imobilidade distópica decorre de sua
estrutura fantasmática – nela, o intolerável não é o ponto de partida, e
sim o ponto de chegada. A mobilidade utópica provém de sua energia
como projeto e práxis, como trabalho do pensamento, da imaginação
e da vontade para destruir o intolerável – o intolerável é seu ponto de
partida, e não o de chegada.
Se, como dissemos ao iniciar, a utopia é a visão do presente sob o
modo da angústia, da crise, da injustiça, do mal, da corrupção e da rapina, do pauperismo e da fome, da força dos privilégios e das carências, ou
seja, o presente como violência, não podemos falar no fim da utopia nas
condições de nosso presente, e sim indagar: o que há de ser, hoje, o projeto humano como projeto utópico ou projeto de emancipação, justiça,
liberdade e felicidade, segurança e paz, abundância, expansão de nosso
ser e plena fruição do desejo?
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O autoritarismo e o sentido da história. Ou, então,
quem tem medo de golpes democráticos1
Lilia Moritz Schwarcz

“Os livros de história que não tragam a verdade sobre 1964 precisam
ser eliminados.” Foi dessa maneira peremptória que o general da reserva
Aléssio Ribeiro Souto, um dos militares que trabalha no “grupo técnico”
– espécie de equipe assessora do candidato do psl à presidência, Jair Bolsonaro, e que formula propostas de governo – definiu a “verdade” sobre
um dos momentos mais conturbados e violentos de nossa história. Ele se
referia ao golpe militar de 1964, que foi responsável pela abertura de um
processo que ceifou os direitos dos brasileiros, além de institucionalizar
a tortura. Também foi no mínimo assustador saber que o ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, afirmou, na semana
que passou2, que prefere chamar de “movimento de 1964” e não de “golpe” a tomada do governo brasileiro, naquele ano, com tanques na rua e
deposições ilegais de políticos.
O problema é que não há outra maneira de definir esse “movimento”
senão como golpe. Afinal, ele tirou do poder um governo democraticamente eleito, e que não havia praticado qualquer ato que desobedecesse
ou atentasse contra a constituição então vigente.
A definição de golpe de Estado não é uma invenção dos brasileiros;
muito menos resultado de uma manipulação ideológica (e de esquerda,
1. Este texto toma como base duas colunas que escrevi para o jornal Nexo e a palestra que proferi no ciclo
organizado por Adauto Novaes. Mantive, em comum acordo com o organizador, o tom da aula e das
crônicas que publiquei.
2. Este texto data de 2018, antes das eleições. [n.e.]
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para dizermos o termo que o militar deixa claro, mas de forma subliminar). Ele está presente em qualquer manual de ciência política. O termo
é mais conhecido por sua versão francesa, “Coup d’État”, e em sua versão
alemã, “Staatsstreich”. Mas, seja lá o exemplo e o modelo que se queira
utilizar, ele se refere, sempre, a uma ruptura institucional repentina. Trocando em miúdos: define-se como golpe de Estado a deposição de um
governo legitimamente instalado e legalmente vigente.
Portanto, interpretações à parte, não há como e por que duvidar
de que o “movimento” iniciado pelos militares em 31 de março de 1964,
que depôs o presidente João Goulart, tenha sido algo diferente de golpe.
Não entendo os motivos de Toffoli, que dias depois alegou ter sido mal
compreendido (o que não foi). Já no caso do general, a história é outra.
Aliás, a “ciência” de Ribeiro Souto é também outra. Ele, que comandou,
de 2006 a 2009, o ctex (Centro Tecnológico do Exército) e foi chamado
por Bolsonaro para dar as diretrizes no que se refere a políticas públicas
nas áreas de ciências, educação e tecnologia, é contrário ao que chama
de “ideologização do ensino”, marcada, ainda segundo o militar, pela
influência do italiano Antonio Gramsci.
Coerente com o que leu, e o que não leu, Ribeiro Souto usa de sua
“autoridade no tema” para condenar os livros de história que tratam 1964
como um golpe. Selecionando um verbo de estima militar – “eliminar”
–, pois ele inculca uma ordem de comando, o general não só alude positivamente à ideia de censura, como, na mesma entrevista, aproveita
para incluir o “pacote” todo: “não existe partido dentro da escola. Ponto-final”, esbravejou ele.
Vale a pena destacar a retórica do general da reserva, comum aos
grupos totalitários que, quando falam, sempre discursam, além de abusar de um tom afirmativo e sem titubeios, como se existisse apenas uma
verdade, a deles. Impressiona, ainda, como os livros, sobretudo os de
história, parecem ameaçar esse tipo de voz de comando. Por isso, e não
raro, apela-se para a censura dos mesmos, quando não para a queima em
praça pública.
O exemplo mais conhecido disso é o de Adolf Hitler, que, em 1933,
logo depois de sua chegada ao poder, queimou livros considerados contrários ao nazismo e que não correspondiam ao que julgava digno de narrar
ao “povo ariano”. Mas isso também ocorreu em muitos outros momentos
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da história. Foi assim com a dinastia Chin, que por volta de 213 a.C. mandou aniquilar uma grande quantidade de livros que preservassem ideias
e morais consideradas perigosas. Foi assim com o faraó Akhenaton, que
queimou milhares de papiros, extinguindo 75% da literatura então existente em seu reino. Foi assim também com a maior biblioteca do mundo
antigo, Alexandria, que, criada em 300 a.C., possuía mais de 9 mil manuscritos. Foi assim na época da Inquisição espanhola, que fez a proeza
de queimar 5 mil manuscritos árabes e livros referentes a outras religiões
que não a católica. Foi assim em 1640, quando Martinho Lutero incendiou
traduções da Bíblia em diferentes regiões da Alemanha. Foi assim quando a
Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos Estados Unidos,
uma agência reguladora de saúde pública, sumiu com obras do psicanalista
Wilhelm Reich por considerá-las perigosas. Foi assim, ainda, na União
Soviética, quando, a partir dos anos 1920, um número imenso de obras
literárias “decadentes”, do Ocidente, foram destruídas. E também durante
o macartismo, na década de 1950, quando muitas bibliotecas dos Estados
Unidos incineraram textos considerados contrários aos bons costumes
locais. Ou no Chile, durante a ditadura de Pinochet, quando centenas de
livros acabaram no fogo. No Sri Lanka, em 1981, quando se aniquilou a
biblioteca pública de Jaffna, que contava com 100 mil livros raros. Na Bósnia, entre os anos de 1992 e 1995, época em que as forças sérvias liquidaram
bibliotecas que contivessem obras muçulmanas. Foi sempre assim...
Como se vê, Ribeiro Souto não está sozinho quando afirma que gostaria de eliminar livros que professassem ideias diferentes das dele. Toda
vez que um regime autoritário resolve abolir o conhecimento que não o
reconhece como legítimo, apela para uma “outra história”, que funciona como espécie de baluarte para defender os próprios interesses, logo
convertidos em realidade.
No caso do nosso general, ele parece acreditar que seria preciso apenas relembrar os feitos do “movimento de 1964” – o qual, segundo ele,
elevou a produção da Petrobrás de 70 para 800 mil barris ou (também
segundo ele) fez o Brasil passar da 42ª economia do mundo ao patamar de
oitava (sic). O general tem certeza de que só esses fatos já desautorizariam
mencionar, em nossos livros de história, a palavra “golpe”, e “ponto-final”.
O fato é que arrolar alguns elementos por ele considerados positivos e que tiveram origem no contexto do regime militar não significa se
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esquecer do Estado falido que a ditadura nos legou (com uma inflação
galopante) e, ainda mais, silenciar sobre o arbítrio e a ilegalidade do golpe
(sim). Também não o autoriza a silenciar sobre a tortura institucional
vigente no país, não mencionar a Constituição imposta em 1967, ou os 17
Atos Institucionais que tolheram os direitos dos brasileiros. Pior ainda é
professar que tudo que é contrário ao que pensamos deva ser eliminado
sumariamente, ou imaginar que história se faz por um exercício de vontade, atribuindo-se a ela um sentido único. Essa é uma “ideologização
reversa”, de lado oposto, e professada por Ribeiro Souto como se fosse a
derradeira conclusão nessa área. Não é!
Talvez o que nosso especialista em “tecnologia militar” não saiba é
que a palavra “história” vem do grego e significa pesquisa; a produção de
conhecimento por meio da investigação. A definição foi se alterando no
decorrer do tempo, mas não há quem deixe de considerar Heródoto (485
a.C.-425 a.C.) o pai da história, justamente por ele ter investigado aquilo
que narrou. Porém, foi Tucídides (460 a.C.-400 a.C.) o primeiro a aplicar
o chamado “método crítico”, que implicava justamente o cruzamento
de dados e o uso de diversas fontes contrastadas. Já Cícero (106 a.C.-43
a.C.), em sua obra Do Orador ii, concluiu que a história é “testemunha dos
tempos”. A ideia de testemunhar, no sentido de trazer a verdade de seu
tempo, mas não a definitiva, já estava na definição desse grande político,
orador e filósofo da Antiguidade.
De lá para cá, o conceito variou muito, com os historiadores procurando definir essa arte de narrar com documentos primários, devidamente coligidos e rastreados. A história seria também uma ciência do e
no tempo, uma vez que está sempre em diálogo com as novas questões e
documentos que cada contexto permite apresentar. E, como essa é uma
disciplina sempre em disputa, não faltaram (belas) definições sobre ela.
Para Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), por exemplo, “escrever a
história é um modo de livrar-se do passado”. Até mesmo um escritor do
romantismo admite que é preciso narrar o que ocorreu no passado para
que, de alguma maneira, possamos nos livrar dos traumas e do que em
geral preferimos esquecer. Já Marc Bloch (1886-1944), um dos fundadores
da Escola dos Annales, em seu livro Apologia da história3, define a disciplina
3. Marc Bloch, Apologia da história ou O ofício do historiador, Rio de Janeiro: Zahar, 2002.

134

Lilia Moritz Schwarcz

como “a ciência dos homens no tempo”. Em coro com ele, Lucien Febvre
(1878-1956) – integrante da mesma escola, mas de outra geração – concebeu uma definição sintética e eficiente: “A história é filha de seu tempo”.
Com a frase, o francês mostrava como nada que o historiador escreve é
definitivo, nem existe uma só verdade ou um “ponto-final”. Por sua vez,
o inglês Eric Hobsbawm, em seu livro Era dos extremos4, definiu os historiadores como “memorialistas profissionais do que seus colegas-cidadãos
desejam esquecer”. Seu colega, Peter Burke, em Variedades de história
cultural5, apela para uma definição bem-humorada, mas não menos contundente: “Houve outrora um funcionário chamado ‘Lembrete’. O título
na verdade era um eufemismo para o cobrador de dívidas. A tarefa oficial
era lembrar às pessoas o que elas gostariam de ter esquecido. Uma das
mais importantes funções do historiador é ser um lembrete”.
Portanto, a função do historiador é “deixar um lembrete” daquilo
que se procura esquecer. Além do mais, diferentemente do que ajuíza o
membro da equipe de Bolsonaro, o passado não vive isolado num tempo
remoto e intocável. Por sinal, por mais que nosso general tenha tentado
eliminar o conceito, apenas corroborou com a ideia de que nosso presente anda cheio de passado. Ou melhor, os pensadores pragmáticos do
presente, como Souto Ribeiro, acabam deixando à mostra a carpintaria
da sua construção, buscando fazer do passado apenas uma réplica de suas
intenções e desejos.
Diferentemente do que professa o membro da equipe de aconselhamento do candidato do psl, e como mostrou Políbio, historiador grego do
século ii a.C., “Desde que um homem assume atitude de historiador, tem
que esquecer todas as considerações, como o amor aos amigos e o ódio
aos inimigos [...] Pois, assim como os seres vivos se tornam inúteis quando
privados de olhos, também a história da qual foi retirada a verdade nada
mais é do que um conto sem proveito”.
GOLP ES E CONTRAGOLPES

De qualquer maneira, um conceito é sempre mais do que a palavra a
ele associada. Uma palavra torna-se conceito quando a plenitude de um
4. Eric Hobsbawm, Era dos extremos. O breve século xx – 1914-1991, São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
5. Peter Burke, Variedades de história cultural, São Paulo: Civilização Brasileira, 2000.
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contexto histórico e político de significados e experiências no e para o qual
uma palavra é usada pode ser nela condensada.
No entanto, se golpes de Estado podem assumir muitas formas, podem ser populares ou autoritários, podem não dizer respeito a parte significativa dos cidadãos ou apenas a um segmento determinado, o que define
o conceito (ou definia) era a certeza da sua ilegalidade: o não cumprimento da regra jurídica. Ou seja, trata-se de um tipo de movimento político
que atenta contra o Estado de direito de determinada nação.
Pensada dessa maneira canônica, a história do Brasil, diferentemente
de como a imaginamos – “deitada eternamente em berço esplêndido”,
conforme verseja nosso hino nacional –, é toda feita de golpes de Estado.
A independência política de 1822, por exemplo, pode ser considerada
nosso primeiro golpe de Estado. Às margens do Ipiranga, quase desacompanhado, Pedro se tornou i, e logo alterou a Constituição do país. A que
tínhamos, até então, era régia e vinha de Portugal. Já o Brasil se emancipava tendo um monarca como líder, e precisava contar com um novo
corpo de leis. Passávamos, pois, a um império cercado de repúblicas por
todos os lados, e o golpe era aplicado “de filho para pai”. Insurgindo-se
contra dom João e seu país de origem, Pedro I alteraria a Constituição,
sagrando-se imperador.
Vale lembrar que a primeira Constituição brasileira, a de 1824, foi “outorgada”, isto é, imposta, e não livremente votada pelos parlamentares.
Com mão forte, Pedro I, sentindo-se lesado pelas elites brasileiras que
julgava bem representar (pelo menos até aquele momento), associa-se ao
partido português, derruba o projeto da Constituição da mandioca, de
1823, e decreta a Constituição de 1824. Esta instituía, entre outros, quatro
poderes distintos. O executivo, o legislativo e o judiciário, conforme o modelo consagrado de Montesquieu, mas ainda outro: o poder moderador,
que tinha a capacidade de anular os outros três. Esse era de uso exclusivo
do monarca, e indicava a existência de um golpe no interior do golpe.
Diferentemente do fantoche imaginado pelas elites locais, era agora o
soberano o novo fiel da balança política do Estado.
Ato assemelhado ocorreria em 1839, com um evento que passou para
a história com o nome correto: o “Golpe da Maioridade”. Pela Constituição vigente, teríamos de aguardar até que Pedro de Alcântara completasse
18 anos, e só então ele assumiria o poder, que tinha ficado vacante em 1831,
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desde que seu pai voltou para Portugal. Porém, diferentemente do que diz
o ditado, quem foi para Portugal não perdeu o lugar. Na verdade, Pedro I
queria garantir o poder ao filho, que ficara no Brasil, mas também para a
filha, dona Maria da Glória, que partia com ele para a antiga metrópole,
com o objetivo de se tornar rainha de Portugal. Essa é outra história; a
brasileira recontaria a mística de um pequeno imperador, que com 14 anos
de idade estava “maduro e bem preparado” – assim diz a ladainha pátria –
para assumir a direção do país, após o conturbado período das Regências.
Foi golpe, portanto, sendo a Constituição mais uma vez desrespeitada.
Na contramão de outras experiências monárquicas do continente
americano – que foram mais episódicas ou caricaturais –, no caso brasileiro a realeza seria popular, estável e duradoura. Esteve vigente por quase
cinquenta anos, e cairia com mais um golpe, no dia 15 de novembro de
1889. Outra vez, os termos não falham. À época, o que hoje chamamos de
“Proclamação da República” foi conhecido como “Golpe da República”.
Novamente, algumas elites descontentes e apartadas do jogo político
tomam para si a condução dos eventos, derrubam o imperador e o mandam para o exílio. É fato que Pedro ii andava isolado politicamente, e que,
depois da abolição da escravidão, em 1888, perdera seus últimos esteios,
os cafeicultores do Vale do Paraíba. Sobrevivia apenas por conta da sua
popularidade pessoal, mas já não reinava. Caiu, e a República trataria de
redigir novas leis.
A princípio tímida e titubeante, a Primeira República vingaria lentamente e tomaria corpo. De tão assentada, sofreu, ela mesma, outro
golpe. Nosso primeiro presidente, Deodoro da Fonseca, pressionado por
todos os lados, pede demissão em 1891, e sofre um golpe: Floriano, seu
vice, assume o cargo e, em vez de convocar eleições, fica no poder. Golpe
dentro do golpe.
Em finais dos anos 1920, com a queda dos preços dos nossos produtos de exportação, os grupos dirigentes acastelados na prática conhecida
como “Política do café com leite” se fragilizaram. Não deram conta do
golpe que eclodiu em 1930, quando foram tomados de assalto por novas
elites vindas do Sul do país.
Começava então a era Getúlio Vargas. Político dos mais argutos, que
só pode ser entendido no plural, tal a quantidade de golpes que praticou
e sofreu. Foi o líder do Governo Provisório de 1930; em 1934 se tornou
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presidente da República do Governo Constitucional; foi presidente da
República, eleito pela Assembleia Nacional Constituinte de 1934; e, de
1937 a 1945, presidente-ditador durante o Estado Novo, para ser eleito
presidente pelo voto direto de 1951 a 1954. Ele foi muitos, sendo apenas
um: com novos golpes sendo dados bem de dentro da lógica dos golpes.
Interessante pensar que o golpe de 1930 ficou em nossa história como
uma revolução, assim como Vargas chamou o período anterior de “República Velha” e o seu de “Novo”. “Estado Novo.” Coisas da nomenclatura, que, sempre que pode, procura silenciar sobre golpes efetivamente
realizados.
Getúlio se suicidou em agosto de 1954 e, como atestava sua carta-testamento, saía da vida “para entrar na história”. Aí estava uma sorte
radical e dramática de golpe, que alterou o curso dos acontecimentos,
com o povo nas ruas, clamando e exigindo direitos.
Entre a década de 1950 e o início dos anos 1960, o Brasil conheceu
novos projetos de transformação: o nacional-desenvolvimentismo, o trabalhismo radical, as Reformas de Base, dentre outros. Tal período de relativa estabilidade foi interrompido em 1964, pelo único golpe que ninguém
desdiz. Foi o famoso Golpe de 1964, conhecido (paradoxalmente) como
“Revolução de 64” e mais recentemente de “Movimento de 64”. Por mais
que exista uma dança dos nomes, o que ninguém pode duvidar é que se
tratou de um golpe que roubou direitos civis e políticos dos brasileiros,
interrompendo um processo democrático que se afirmava, aos trancos e
barrancos, desde os anos 1950.
Iniciou-se, então, um período de ditadura civil e militar, com controle
da presidência da República pelas Forças Armadas, responsável pela história de uma sucessão de Atos Institucionais que liquidaram as liberdades
democráticas dos brasileiros. O regime ditatorial produziu um imenso
conjunto de práticas e normas arbitrárias, mas com valor legal, destinadas
a controlar a heterogeneidade da sociedade e permitir a preservação da
unidade entre as diversas facções golpistas.
Só em 1988 o Brasil inaugurou uma nova Constituição e deu início
ao mais recente período de consolidação democrática. E era inegável
que a vida política do país estava mudando: mudava a República e mudavam seus personagens, com a multidão de brasileiros pobres, anônimos, vindos de toda parte e chegando a um mundo dos direitos. Desde a
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aprovação da Constituição Cidadã, a sociedade brasileira vinha apostando
nesse processo, marcado por conquistas importantes: uma impressionante ampliação do catálogo de direitos; um projeto consistente de transformação da sociedade, a partir da inclusão social de milhões de brasileiros
que passaram a desfrutar de novo patamar de renda e de consumo.
Mas persiste, teimosamente, um déficit republicano na raiz da nossa
comunidade política. Práticas patrimoniais e clientelistas resistem no interior do sistema político e nas instituições públicas; falta uma agenda ética
capaz de transformar o sistema político eleitoral e o comportamento partidário; a corrupção corre o risco de se tornar endêmica e está associada
tanto ao trato inadequado do dinheiro público como ao descontrole das
políticas governamentais na nossa contemporaneidade.
Não pretendo resumir a história do Brasil com um punhado de parágrafos. Apenas desejo sublinhar como nossa história foi feita de golpes.
Mais ainda: como são muitos os nossos desafios. Talvez o maior deles seja
o que estamos enfrentando no momento presente.
O contexto atual é de claro declínio democrático. Se em outros países
o impeachment é considerado um recurso extremo, por conta dos riscos
que esse expediente parlamentar pode trazer à democracia, no Brasil, desde a Constituição de 1988, recorremos ao procedimento duas vezes. Em
1992, o presidente Collor de Mello sofreu um processo de impeachment,
cuja lisura e falta de oposição política acabou por fortalecer a democracia.
Já no caso da presidente Dilma Rousseff, o processo encontrou um país
dividido e tratou de rachá-lo ainda mais.
Nesse segundo caso, criou-se um conceito que chama a atenção pela
contradição que anuncia. Refiro-me à expressão “golpe democrático”. Se
essa é uma prática que tem tomado forma internacionalmente, o caso
brasileiro exemplifica muito bem a nova modalidade. Trata-se de seguir
a norma jurídica até determinado momento, para depois escapar dela a
partir de justificativas que desviam da lei.
Diante de mais esse “golpe” (nada democrático), a temperatura social
e política elevada fez com que a indignação das ruas derretesse as instituições políticas, levasse a população a agir de maneira normativa, moralista
e na base do linchamento. A voga é acusar e não propor soluções; encontrar um inimigo e depositar nele todo o fardo. Melhor ainda é encontrar
um “outro” mais “outro” e atribuir a ele toda a “conta da crise”.
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Justiça não é torcida organizada e acredito que o processo que se iniciou com o impeachment de Dilma Rousseff tomou a forma de um “golpe
dentro da regra”, que acabou por destampar a tampa da democracia e
acelerou a intolerância. Nesse estreito período vimos a desmoralização
do executivo, do legislativo e agora do judiciário, onde atuam 11 cabeças
distintas e totalmente comprometidas com o processo político. Assistimos
também à troca de 29 ministérios que balançaram ao sabor da dança e dos
desejos privados do nosso chefe do executivo, que bateu todos os recordes
de baixa popularidade e de alta rejeição6.
Foi também esse ambiente que deu forma a um fenômeno chamado Jair Bolsonaro, que catalisou o ódio e o transformou em programa
de governo. O tempo tem passado rápido ultimamente, e o que há três
anos julgávamos assegurado – uma democracia com instituições fortes
e avanços consideráveis na nossa cartela de direitos – hoje soçobra feito
navio sem rumo.
O novo esporte nacional parece ser assistir, de camarote, à prisão do
político da vez, acreditar que justiça é mero exercício punitivo e de privação de liberdade e avalizar uma clara precedência ao direito.
No entanto, é esse mesmo direito (e me refiro não só ao judiciário,
mas aos valores republicanos que pedem justiça e são de responsabilidade
de todos) que tem lotado nossas prisões de negros e pobres. É também ele
que vai fazendo do Brasil um país marcado por crimes domésticos, com
um desfile de práticas violentas contra mulheres e crianças. Nós mesmos,
que saímos em passeata por um país mais justo, é que temos assistido ao
assassinato de uma geração de homens e mulheres negros, em boa parte
moradores das periferias das grandes e infladas cidades brasileiras. É a
mesma lógica que vai fazendo do país um grande campeão nos índices
de estupros, e que prefere jogar para a vítima o ônus da culpa. É essa república que admite a violência contra homossexuais e trans, negando-lhes
o direito de exercer sua opção de gênero.
V OLTANDO À “ELIMINAÇÃO” SUMÁRIA DA PA L AV R A “ G O L P E ”

Se no caso de Dilma Rousseff vimos a consagração do modelo do
“golpe democrático”, no caso da equipe de Bolsonaro o uso da expressão
6. A autora trata, aqui, do período entre o impeachment e as eleições de 2018. [n.e.]
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soçobrou tal qual bandeira ao vento. De um lado, é o próprio vice do
psl quem não se furta a mencionar a ideia de “autogolpe”, no sentido de
corrigir (se necessário) a norma jurídica, com a introdução de um novo
governo não mais pautado na Constituição vigente. De outro, é ele também quem ameaça “eliminar” o conceito de “golpe de Estado” do nosso
dicionário. Enfim, quando um termo precisa ser acionado de maneira tão
frequente e contraditória, é porque ele incomoda, e muito.
Quem sabe faria bem a Souto Ribeiro inspirar-se um pouco nos mestres da história, que deixaram claro o que faz e o que não faz um bom
profissional. Ou então nos professores de ciência política que nos ensinaram que é a ilegalidade que define um “golpe de Estado”.
A atitude do general, conselheiro de Jair Bolsonaro, me fez lembrar o
conto “Um general na biblioteca”, de Italo Calvino. Nele, o escritor italiano narra um estranho episódio que ocorrera na Panduria, “nação ilustre,
onde uma suspeita insinuou-se um dia nas mentes dos oficiais superiores:
a de que os livros contivessem opiniões contrárias ao prestígio militar”.
Pois bem. A partir de uma série de investigações militares, percebeu-se que esse hábito tão difundido, “de considerar os generais como gente
que também pode se enganar e organizar desastres, e as guerras como
algo às vezes diferente das radiosas cavalgadas para destinos gloriosos”,
era partilhado por grande quantidade de livros, modernos e antigos,
pandurianos e estrangeiros. Diante de tal constatação, o Estado-Maior
não teve outro remédio senão nomear uma comissão de inquérito para
examinar a maior biblioteca local. Todos os estudiosos que costumavam
frequentar a biblioteca foram sumariamente retirados, a não ser o senhor
Crispino, um velho bibliotecário local.
Todavia, como os militares não eram muito versados “em matéria
bibliográfica”, tiveram de recorrer a Crispino, enquanto procuravam desenvolver seu trabalho de censura. E, se os primeiros relatórios saíram
fáceis, os demais mostraram-se complicados: “A floresta de livros ao invés
de ser desbastada, parecia ficar cada vez mais emaranhada”. Um livro
levava a outro, os raciocínios se tornavam “mais históricos, filosóficos e
econômicos”, e daí nasciam “debates intelectuais” por horas a fio.
Depois do general e dos tenentes, seria a vez de os soldados serem
contaminados por essa “mania leitora que assolou toda a tropa”. O resultado é que durante as longas semanas invernais os militares não emitiram
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qualquer documento. Por isso mesmo, quando o comando supremo,
cansado de esperar, ordenou a conclusão da investigação, e a apresentação
do relatório, obteve o que queria, mas não como queria. Em vez de uma
lista de obras censuradas, apareceu “uma espécie de compêndio da história da humanidade, das origens aos nossos dias, no qual todas as ideias
para os bem-pensantes de Panduria eram criticadas, as classes dirigentes
denunciadas [...] e o povo exaltado como vítima heroica das guerras e
políticas equivocadas”.
A assembleia dos generais de Panduria empalideceu, falou-se de degradação. Depois, temendo-se escândalo maior, o general e os quatro
tenentes foram mandados para a reserva, por causa de “um grave esgotamento nervoso contraído no serviço”. Fim da história, mas não tanto.
Até hoje, vestidos à paisana, encapotados para não congelar, os militares
destituídos são “vistos entrando na velha biblioteca, onde esperava por
eles o senhor Crispino com seus livros”.
Livros guardam memórias, perturbam, excitam e revolucionam a
nossa imaginação. O general da reserva, Souto Ribeiro, não há de ter
o mesmo destino que seus colegas da Panduria. Que pena... Agora que
começou a pontificar, parece ter gostado desse lugar. Aliás, esse parece
ser um estilo dos correligionários do psl: falar grosso, discursar alto, sem
pesquisar ou ponderar.
Prefiro ficar do lado dos grandes historiadores, dos generais da Panduria e bem longe da “equipe técnica” do psl, que parece um bom espelho
difusor do projeto de Jair Bolsonaro para a cultura e a educação. A prática
e a exaltação da censura e do cerceamento de direitos, arduamente derrotados por nós brasileiros, há trinta anos. Sempre há um bom provérbio
para auxiliar na tarefa de finalizar um texto como esse, cujo tema está
longe de se encontrar esgotado: “antes só que mal-acompanhados”. E me
permitam mais um, que se refere aos membros da equipe de Jair Bolsonaro: “Diga-me com quem andas, que te direi quem és!”.
***
P.S.: Terminei este ensaio antes de ter ciência dos resultados do segundo turno das eleições de 2018. Um vento conservador percorreu o
Brasil no primeiro turno, quando os brasileiros votaram nos candidatos
do executivo e do legislativo. Em resposta, procurou-se igualar, sob a
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pecha do “radicalismo”, os dois partidos que concorrem à presidência.
Mas penso que é (passada a) hora de separar o joio do trigo. Se psl e pt
representam dois polos da política, no entanto, como mostra meu texto,
não há comparação entre o compromisso com a democracia que professa Fernando Haddad e o total descompromisso de Jair Bolsonaro e os
membros de sua equipe.
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Política e paixão
Maria Rita Kehl

Comecemos por diferenciar dois afetos que frequentemente se confundem: paixão e amor. Freud, o criador da psicanálise, define o amor
como “o apego do eu (o velho “ego” freudiano) a seus objetos de prazer e
proteção. É fácil compreender essa definição quando nos lembramos que
o primeiro objeto de amor de todo ser humano é a mãe, ou algum substituto dela nas funções de cuidar, proteger e, sim, amar a criança. O amor
inclui, além desse apego, as manifestações de ternura, que nem sempre
comparecem na paixão. Lembremo-nos de que a palavra “paixão” tem a
mesma raiz latina de pathos, que também designa doença (patologia...).
A paixão seria uma espécie de “adoecimento” do amor. Um adoecimento
narcísico. Mas o amor não está livre disso; lembremo-nos da bela explicação dada por Montaigne para justificar o amor de amizade vivido em sua
relação (em grande parte, epistolar) com o também filósofo Étienne de
La Boétie: “porque era ele, porque era eu”1. Ocorre que muitos afetos que
compõem o amor estão presentes na paixão. A começar pelo narcisismo:
uma das forças que movem tanto o amor quanto a paixão é o amor que o
sujeito tem por si mesmo. Uma das fantasias mais frequentes dos amantes apaixonados é a de que “nós somos iguais”. Parece paradoxal – mas
não é – o fato de que essa identificação com o outro, no amor-paixão,
ocorra lado a lado com a idealização do ser amado. A grande euforia que
1. Vale lembrar também que a frase de Montaigne foi usada por Chico Buarque em uma canção de amor
que leva o mesmo nome: Porque era ela, porque era eu.
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nos toma no início de uma paixão é o sentimento de termos encontrado
alguém que é tão maravilhoso... quanto nós. O amor paixão restaura a
ilusão infantil de sermos o bebê perfeito da mamãe perfeita.
A subjetividade do infans se instaura, inicialmente, pelo transitivismo: com poucas semanas de idade o recém-nascido se reconhece no
rosto do outro. Os adultos, com grande alegria, brincam de botar a língua
para fora e conferir que o bebê tenta fazer o mesmo. “Monkey sees, monkey
does”, dizia o médico personagem da série Dr. House. Em um contexto bem diverso da relação mãe-bebê, o grande lutador afro-americano
Muhammad Ali soube se valer do transitivismo quando lutou na Nigéria
com um boxeador mais forte que ele. Perguntou aos nigerianos como
se dizia, na língua deles, “Ali, acaba com ele!”. Ali, buma iê. Durante a
luta, em franca desvantagem, Ali exortou a plateia ao “grito de guerra”,
na língua deles. E venceu a luta. Foi uma intuição genial: o boxeador
supostamente mais fraco se fortaleceu na pulsão coletiva. Depois, quando lhe perguntaram se conseguiria fazer um poema com duas palavras,
respondeu que sim: “me-we”2.
PAIX ÕES NA POLÍTICA

Nas sociedades de corte, o poder do monarca se fortalecia por meio
do espetáculo. Mais eficiente que a força, o espetáculo da magnificência
do poder real movia, entre os súditos, o desejo de servir. Foi o que percebeu o filósofo Étienne de La Boétie, amigo de Michel de Montaigne, ao
escrever, no século xvi, O discurso da servidão voluntária. Por que tantos
se submetem ao poder de um? – pergunta La Boétie. A força dos exércitos do rei não é suficiente para explicar tal submissão. O que garante a
servidão de todos – os remediados, os pobres, os miseráveis – nas sociedades de corte, segundo La Boétie, era o desejo de servir ao poderoso
e, com isso, sentir-se participante de sua magnificência. A esse desejo,
o jovem filósofo denominou “paixão da instrumentalidade”. “Fazei de
mim um instrumento da vossa paz”, diz a bela oração de São Francisco de
Assis. Guardadas as diferenças, os súditos dos monarcas absolutistas eram
movidos pela mesma paixão nomeada na bela oração de São Francisco:
2. Ver o documentário When We Were Kings (Quando éramos reis), dirigido por Leon Gast em 1998.
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“fazei de mim um instrumento de vossa paz”. A diferença é que aqui, este
que reza identifica-se com a causa (a paz) que deseja servir, enquanto os
súditos e cortesãos do monarca identificam-se apenas com a ostentação
da glória e do poder real.
Do ponto de vista da psicanálise, a operação da instrumentalidade
tem uma função inconsciente muito singela: trata-se da tentativa de
reverter a castração. Embora o termo evoque fantasias de açougueiro,
na psicanálise freudiana o conceito de castração designa a incompletude
que caracteriza a condição humana. Nossa condição de seres de linguagem nos aparta de uma comunhão perfeita com a natureza: não somos
“adaptados ao meio” como os animais, porque nosso meio é atravessado
pela linguagem. A mesma que nos conecta e nos separa do Outro, porque a linguagem – como bem lembra Charles Baudelaire – nos expõe
permanentemente ao risco do mal-entendido. Não me alongarei nesse aspecto, que se tornou quase chavão entre os que já ouviram falar
de Freud. O fato é que “castração” designa a incompletude humana e
aponta para o “duro dever de desejar” (isso é Lacan) de todos nós. A
falta nos move. Trabalhamos pelo desejo – o que sempre é melhor do
que trabalhar pelo sintoma neurótico, este que tenta ludibriar a falta e
a condição desejante. Mas isso já seria outra conversa.
Como é, então, que a paixão da instrumentalidade, ou servidão voluntária, tão bem detectada por Étienne de La Boétie, nos leva ao campo
da política? Ainda precisamos de Freud aqui. É que antes de aceitar nosso
destino desejante – condição ideal de um final de análise –, o neurótico
tenta se oferecer ao outro como alguém capaz de satisfazê-lo: a falta no
sujeito é a falta no Outro, diz Lacan. Se o sujeito conseguisse servir ao
Outro com tanta perfeição a ponto de obturar toda a insatisfação deste,
não existiria mais incompletude para nenhum dos dois. O paradigma da
fusão primordial mãe-bebê segue motivando, desde o inconsciente, nossa
busca de satisfação. Que não se move apenas no terreno dos afetos familiares; espalha-se em várias direções do laço social, onde quer que exista
a fantasia de um Outro poderoso a quem servir.
Em 1921, no período tenebroso em que a Alemanha, derrotada em
uma guerra sanguinária e assolada pela inflação, era sacudida por grandes manifestações de massa (que culminaram na eleição de Hitler, em
1934) Freud escreveu um texto visionário: “Psicologia de massas e análise

Política e paixão

309

do eu3”. Duas perguntas moveram o interesse de Freud, ao escrever esse
texto. i. O que causa o fascínio das multidões pelo líder? E, ii. por que
os indivíduos, quando se misturam a uma grande massa, são capazes de
atos que sua consciência moral reprovaria se estivessem sozinhos? Suas
especulações a esse respeito hoje nos parecem óbvias – mas só depois
que Freud as popularizou. Ele escreve que a adesão ao líder, que ocupa
na fantasia o lugar de um pai poderoso (não castrado: acima de nossa
condição humana), incita ou permite certas ações; a massa se sentirá
autorizada a praticá-las, mesmo que, até então, o superego de cada um
de seus componentes as repudiasse. Têm lugar então os linchamentos e
as depredações (como a tenebrosa “Noite dos Cristais” na Alemanha, em
que se quebraram as vitrines das lojas dos comerciantes judeus).
Os efeitos da crise econômica de 1929 nos ajudam a entender que
as covardias promovidas pelas massas enfurecidas, aparentemente tão
“valentes”, em parte eram provocadas pelo medo. “Toda época que tem
medo de si mesma tende à restauração”, escreveu Thomas Mann em um
pequeno livro sobre o tema do casamento. O medo, para Spinoza, seria
uma das “paixões tristes”.
Essa constatação me leva a dar um salto, tanto no tempo quanto no
espaço, para evocar a primeira eleição vitoriosa do presidente Lula, em
2002: “A esperança venceu o medo”, se dizia, em resposta à campanha dos
adversários que, na voz da atriz Regina Duarte, dizia: “eu tenho muito
medo...”.
P OTÊNCIA E PAIXÃO

Nem todas as paixões, na política, evocam o desejo de submissão caracterizado por La Boétie como “paixão da instrumentalidade”. Algumas
lideranças são capazes de produzir, na multidão dos que as elegeram,
um legítimo sentimento de empoderamento coletivo. Comemorações
coletivas atravessadas pelo júbilo da vitória de um representante popular
(não muito diferentes, no aspecto pulsional, das comemorações de vitórias
esportivas) expressam, a meu ver, um sentimento diferente daquele dos
3. Freud escreveu esse ensaio depois de ler o livro que Gustave Le Bon escreveu a partir da mesma pergunta sobre o comportamento das massas, Psicologia das multidões, publicado pela primeira vez em 1895.
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que desejam ser conduzidos por um líder (lembrem-se de que o apelido
de Mussolini era “el duce”, o condutor, assim como Stálin era (auto)
designado “o condutor dos povos”). Nas democracias, a vitória de um
líder popular promove, pelo menos no momento em que as esperanças
estão acesas, o sentimento de que todos compartilham daquele poder. A
potência da paixão política é causada pelo empoderamento das multidões
que, até então, se viam excluídas das decisões, dos interesses, dos projetos
que contemplam, normalmente, os interesses das elites econômicas. (Isso
que escrevo é o bê-á-bá da política, como o leitor há de perceber. Mas há
momentos em que vale relembrá-lo, uma vez que o Brasil de hoje4 tem
se esforçado por apagar as conquistas da história recente para recolocar o
medo como motor da política.) A democracia tem sido, até hoje, a forma
de poder político que melhor proporciona a paixão da política como uma
paixão feliz. Ao contrário do fascínio das multidões miseráveis que assistiam à exibição das riquezas dos reis nas sociedades de corte, nas democracias as massas têm a possibilidade de festejar seu próprio empoderamento,
quando conseguem eleger lideranças que representam seus interesses.
Hoje, como nos 21 anos da ditadura militar de 1964-85, a política volta
a ser movida pelas paixões tristes. Intolerância, discriminações e ódios (de
classe, de raça, de escolha religiosa), assim como o desejo de opressão, movem as escolhas políticas de uma grande parte – talvez majoritária – dos
brasileiros. A volta de projetos de superexploração das forças de trabalho
– e dos privilégios que ela proporciona – aponta para uma assustadora
regressão no campo dos direitos conquistados duramente pela sociedade
brasileira. E há quem se manifeste pedindo “intervenção militar”, como
se essa fosse a solução para as mazelas do Brasil. Até o momento em que
fiz esta conferência, tratava-se de pessoas isoladas. Hoje o país se vê amea
çado a eleger, no segundo turno, um presidente que até muito pouco
tempo antes da campanha defendeu a tortura.
Não me atrevo a tentar entender a paixão triste, a paixão sádica, o
gozo sinistro de um torturador diante do corpo indefeso de sua vítima.
Assim como nas drogadições ou nos casos extremos de alcoolismo, o
gozo, em psicanálise, indica um tipo de prazer que vai além dos limites
4. Escrevo em outubro de 2018. A conferência foi proferida no primeiro semestre, quando o cenário político ainda não estava tão tenebroso quanto agora, quando as multidões aderem, eufóricas e brutais, ao
líder neofascista Jair Bolsonaro.
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que as pessoas razoáveis se permitem. Entre eles, o gozo sádico é o mais
sinistro, pois o objeto de prazer não é uma droga ou uma bebida: é o
corpo do outro submetido a todos os excessos que o indivíduo sádico
possa conceber. A tortura no Brasil foi uma política de Estado na ditadura, principalmente após 1968 – assim declara o relatório da Comissão
Nacional da Verdade. Terminada a ditadura, sem punição para os agentes
e os mandantes criminosos que torturaram, mataram e promoveram o
desaparecimento de corpos de suas vítimas, a tortura continuou a ser
praticada – agora contra presos comuns. É praticada até hoje nas cadeias
e nas delegacias. E a polícia continua militarizada, como se a defesa da lei
em território nacional fosse uma operação de guerra.
Lamento terminar esta conferência com uma nota tão triste. Quem
sabe, no próximo ciclo, estejamos em condições de celebrar novamente
as paixões da fraternidade e do empoderamento popular.
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Em busca da história perdida
Olgária Matos

A Modernidade se origina de um trauma, o da liquidação da tradição
e da perda de pertencimentos simbólicos e estruturantes:
[...] como sombra carregada por uma modernidade em ruptura de
herança, as narrativas contemporâneas investem melancolicamente o
tempo das origens [...]. Um indivíduo incerto procura através de sua
ascendência uma parte desaparecida de sua verdade singular. Herdeiro
problemático, multiplicam-se narrativas de filiações, para exumar os
vestígios de uma herança em migalhas e arrumar os farrapos de sua
memória dilacerada. Entre transmissão partida e herança de uma dívida, estas escritas de si reinventam uma identidade singular e plural ao
mesmo tempo, retrato mutilado de uma frágil identidade1.

Tal circunstância expõe a dramática ruptura com o passado, reveladora de um mundo que não é mais um cosmos coerente e belo, pois os
1. Jacques Derrida, “Récits de filiation”. In: Spectres de Marx, Paris: Galilée, 1993, pp. 25 ss. Quanto mais a
cultura tecnológica arquiva o passado, tanto mais cresce a busca por identidades. Com o fim do Estadonação, criou-se um vazio preenchido pela multiplicação de movimentos sociais que proscreveram a
ideia de cidadania que se fundava na separação entre o público e o privado, no direito universalizante e
nos deveres coletivos. A questão do reconhecimento de identidades tende à hegemonia de lutas particulares na vida política. Se a noção de cidadania consistia em unir os indivíduos apesar de tudo que os
separa, as lutas identitárias tendem a separá-los apesar de tudo que os une. Para o problema do fim do
Estado-nação, cf. Hannah Arendt, “A inversão dentro da Vita Activa e a vitória do Homo Faber” e “A vida
como bem supremo”, in: A condição humana, trad. Roberto Raposo, Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1983.

323

antigos vínculos se retraíram, com a dissolução de uma história compartilhada, resultando em particularismos identitários nacionais, étnicos, religiosos, sexuais, jurídicos e políticos2. Na inoperância de normas e valores
estruturantes, desaparece a base do sentido do mundo comum. Eis o que
Walter Benjamin denominou “estado de exceção em permanência”, figurações do “desamparo transcendental” de um mundo sem sentido nem
direção. Não por acaso, Benjamin reconheceu analogias entre o barroco
seiscentista e nosso presente. Pois se, até o Renascimento, a Terra era o
centro fixo de um cosmos finito, com a revolução copernicana e o advento
do espaço infinito ela passa a ser tão somente um entre múltiplos sistemas
solares, um astro errante na periferia de um universo sem centro3. Concomitantemente, a Reforma protestante devolveu o homem ao mundo
do qual Deus se ausentou, o que se expressa na angústia hamletiana do
“ser ou não ser”, que interroga o lugar que o indivíduo ocupa agora no
universo, após o abandono de Deus.
Com efeito, o ideário da Reforma concebe Deus fora do alcance do
homem. A aproximação entre o finito e o infinito na encarnação do Deus
que se fez homem desaparece, pois agora Deus a alguns se manifesta e
de outros se esconde, a graça vindo a ser arbítrio da Vontade divina, sem
qualquer garantia de salvação:
Enquanto a Idade Média mostra a fragilidade da história e a perecibilidade da criatura como etapas no caminho da redenção, o drama
2. A sociedade contemporânea se encontra em crise genealógica de transmissão de seus valores fundacionais, da solidariedade geracional que formava as matrizes intersubjetivas da identidade dos indivíduos,
como a família, a Igreja, a escola, a política, os partidos, as leis. Sem herança passível de suplementar
essa amnésia moderna, a vida social se vê condenada a se inventar sem laços com os valores que propiciavam os territórios sociais. A estrutura de mediação das instituições, entre o indivíduo e a sociedade,
entre o passado e o presente, encontra-se sob o impacto de reestruturações permanentes que transformam as instituições em establishment, os direitos em serviços, os conflitos em interesses de lobbies
que, sob o primado da “organização”, negam a experiência e o saber-fazer de seus sujeitos. Os lugares
intermediários eram os da alteridade, do simbólico, das instâncias dos laços sociais, cuja precarização
cria desequilíbrios e desancoragens daqueles que os constituem, seja no plano da privacidade, das profissões ou das funções sociais. Cf. G. Gaillard et al., Violence et Instituitions, Paris: Dunod, 2016. Para a
dissolução da tradição, cf. em particular Walter Benjamin, “O narrador” e “Experiência e pobreza” em
Obras escolhidas I. Trad. Sergio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 2003; Olivier Reu, Une Question
de taille, Paris: Stock, 2014; cf. ainda Marilena Chaui, “Utopia, revolução, distopia e democracia”, nesta
coletânea.
3. Cf. Alexandre Koyré, Du Monde Clos à l’Univers Infini, Paris: Gallimard, 1988; Hannah Arendt, “A Vita
Activa e a Era Moderna”, in: A condição humana, op. cit.
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barroco alemão [cujos autores eram luteranos] mergulha inteiramente
na desesperança da condição terrena. Se existe redenção, ela está mais
no abismo desse destino fatal que na realização de um plano divino de
caráter soteriológico4.

Porque no mundo secularizado protestante não há mais consolo, o
homem se vê inteiramente imerso na mundanização:
[...] o fechamento dos conventos, o cancelamento da distinção entre
clero e laicos, a tradução dos textos sagrados em língua vulgar, colocam a todos em luta contra os embaraços antes reservados [aos teólogos]. A confissão não serve mais à transformação dos espíritos. Lutero
rejeita a tese que atribui ao sacramento o poder de transmutar, sob
o efeito da graça, a atrição em contrição. A atrição é pura hipocrisia.
Quanto à contrição, ele não tem qualquer efeito, pois é tão somente a
graça e só ela que permite ao pecador arrepender-se [...]. O protestantismo induz a uma relação nova com respeito à literalidade da mensagem bíblica, notadamente suas maldições explícitas, sob o constrangimento de interpretá-las como mensagem dirigida pessoalmente a cada
um [...]. O protestante é a si mesmo seu próprio diretor de consciência
[...], com um deslocamento da culpa do ato para o pecador como criatura
[...] [o mal migrando] da ação para o agente [...]. O que quer que se
faça, um ato só será bom se Deus agir em nós [...]. É sem merecimento
que recebemos a graça5.

Na sequência do desenraizamento da Terra no universo e do Céu
religioso, sobrevieram dois outros choques, o da Revolução Industrial
inglesa e o da Revolução Francesa, a primeira produzindo o proletariado
urbano, quando populações inteiras de camponeses foram privadas de
suas terras, valores e modos de vida pela mecanização e pelos campos
desertificados; e, entregues às grandes plantações e à criação de ovelhas,
as terras passaram a fornecedoras da matéria-prima para a indústria têxtil
4. Walter Benjamin, Origem do drama barroco alemão do século xvii, trad. Sergio Paulo Roaunet. São Paulo:
Brasiliense, 1984, p. 104.
5. Pierre-Henri Castel, Âmes scrupuleuses, Vies d´Angoisse, Tristes Obsedés: Obsessions et contrainte psychique de
l´Antiquité à Freud, Paris: Ithaque, 2017, pp. 137-9.
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e para o desenvolvimento do mundo urbano6. E a Revolução Francesa,
fundada no Iluminismo e na razão modernizadora, aboliu, a um só tempo, o rei e a transcendência religiosa, dessacralizando o espaço e o tempo,
dissolvendo tradições, a proibição do soar dos campanários, tambor revolucionário: “os sinos das igrejas constituíam uma linguagem, fundavam
um sistema de comunicação [...]. [Seu som] ritmava as relações entre os
indivíduos, [ritmava as relações] entre os vivos e os mortos”7. Laica, com
valores universalizantes, abstratos e impessoais, a Revolução proibiu também o compagnonnage, a corporação de ofícios que, entre os séculos xv e
xviii, foi o lugar de cooperação de trabalhadores, instrumento de defesa
da causa dos artesãos:
Nessa escola, o operário se instruía na prática de sua arte e adquiria
seus conhecimentos, a habilidade de suas mãos atestada por tantas
obras-primas. Era o compagnonnage que também dirigia seus passos
pelo Tour de France, quando completava sua educação profissional [...];
que lhe assegurava em todos os lugares pão, abrigo e trabalho; que o
protegia quando preciso contra a ganância do mestre, por vezes com
a ameaça de uma greve, e contra a insegurança dos caminhos, oferecendo a todo compagnon um defensor e um amigo; que o socorria em
caso de doença e que, por fim, o assistia na hora derradeira e o acompanhava até o repouso final. [...]. Esta missão social do compagnonnage
[resistiu por muito tempo ainda] a sua interdição com a Revolução.
Sob o Império e a Restauração, e mesmo sob a monarquia de julho, a
iniciativa e a direção de quase a totalidade dos movimentos operários
pertenceram ao compagnonnage que permaneceu, até 1848, o principal,
se não o único, campeão da causa e das reivindicações do trabalho8.

6. Cf. Karl Marx, Formações econômicas pré-capitalistas, trad. João Mai, revista por Alexandre Addor, Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1981.
7. Cf. Alain Corbin, Les Cloches de la Terre: paysage sonore et culture sensible dans les campagnes au xixe siècle,
Paris: Flammarion, 1994, pp. 13-4. A interdição do tocar dos sinos não ocorreu sem resistência, o que se
revela pelas severas sanções impostas aos infratores, com penas que variavam de um a trinta anos de
prisão, e deportações em caso de reincidência (Cf. ibid., p 37).
8. Émile Martin Saint-Léon, Le Compagnonnage: son histoire, ses coutumes ses règlements et ses rites, Paris:
Arbre d´Or, 1901, pp. 4-5.
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Com a ampliação do fenômeno urbano, da modernização e da razão
instrumental voltada para a utilidade, para a sociedade de mercado e do
curto prazo, ambas as revoluções se encontram na base da “filosofia do
choque tecnológico” contínuo, pois, quando ocorrem, destroem os circuitos sociais. Razão pela qual em seu tempo Baudelaire observou que a
modernidade é o “desaparecimento no mundo dos vestígios do pecado original”, a queda do homem no mundo da matéria e na crença no progresso.
Assim, o “mundo vai se acabar”, mas não necessariamente por uma guerra,
mas por aquilo que a antecede e prepara: o vazio de valores, a “banalidade
do mal”9, a “volatilização da culpa”10, o “aviltamento dos corações”11.
Não se trata do declínio das nações ou das elites tradicionais, mas
das ameaças que o progresso técnico e econômico, promovido pelo capitalismo e sua mundialização, fazem pesar sobre a humanidade inteira12.
Analisando as relações entre a técnica, a sociedade e as guerras, Benjamin
entreviu os desastres que uma civilização industrial em crise pode causar.
Referindo-se a Eduard Fuchs, “colecionador” e “ historiador”, escreve:
“[Nas primeiras décadas do século xx], ele só podia ver na evolução da
técnica o progresso das ciências naturais e não as regressões da sociedade
[...]. As energias que a técnica desenvolve para além deste limite [o que é
assimilável pela sociedade] são destrutivas”13.
Nesse sentido, a Primeira Guerra Mundial foi uma “revolta de escravos da técnica”, à qual a sociedade se submete passivamente e sem resistir.
Foi ela que exigiu novos sacrifícios de sangue pela reversão de todos os
meios químicos, mecânicos, táteis, ópticos, espetaculares contra aqueles
que pretendiam dominá-la, desencadeando as “forças elementares sociais”
na “fúria da destruição”.
9. Cf. Hannah Arendt, Eichmman em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal, trad. José Rubens Siqueira, São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
10. Cf. Theodore Adorno, “A Educação após Auschwitz”, in: Educação e emancipação, trad. Wolfgang Leo
Maar, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995.
11. Cf. Charles Baudelaire, “Projéteis”, in: Poesia e prosa (org. Ivo Barroso), Rio de Janeiro: Nova Aguilar,
1995, p. 516.
12. Cf. ainda Walter Benjamin, “A caminho do planetário”, in: Obras escolhidas: Rua de mão única. São
Paulo: Brasiliense, 1987; Max Horkheimer et al., “Max Horkheimer and The Sociology of Class Relations”. Disponível em: <http://nonsite.org/the-tank/max-horkheimer-and-the-sociology-of-class-relations>. Acesso em: 1 jul. 2019; Max Horkheimer; Theodor Adorno, Dialética do esclarecimento, trad.
Guido de Almeida. Rio de Janeiro: Zahar, 1985.
13. Walter Benjamin, “Edward Fuchs: colecionador e historiador”, in: Gesammelte Schriften, Frankfurt:
Suhrkamp Verlag, 1980, iii, p. 474.
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Para Benjamin, a crise perdeu seu caráter transitório e superável,
cedendo a um conceito de crise como condição permanente. Na guerra
de trincheira e de gases letais, tecnologia e economia substituíram a liberdade de pensamento pela onipotência da ciência e da técnica, que, a
partir da Primeira Guerra – e de 1945, com a bomba atômica –, fizeram do
apocalipse não mais obra de um deus, mas do próprio homem. E Hannah
Arendt, por sua vez, anota: “de agora em diante, a morada da alma só
pode ser construída com firmeza na sólida fundação do mais completo
desespero”14. A esse desconsolo, Hannah Arendt denominou “acosmismo” (worldlessness), ausência de mundo, ao se referir a uma figura inédita
da alienação, que é perda dos laços sociais, políticos, afetivos e simbólicos,
e perda de uma experiência do passado que não mais é traduzível no
presente, tanto na vida pessoal como na coletiva.
Por isso, também Benjamin, em seu Origem do drama barroco alemão,
indica no mundo moderno a indiscernibilidade entre a lei e o arbítrio, que
se expressa na impossibilidade do indivíduo ou do governante de tomar
uma decisão equilibrada e durável – o que resulta na instabilidade de
resoluções que revelam o poder da extrema contingência sobre a vida de
cada um. Desse modo, o século xvii constitui a antecâmara do estado de
emergência da contemporaneidade15. Benjamin escreve: “sob a lei comum
da fatalidade, manifestam-se a natureza do homem em suas paixões cegas
e das coisas em sua contingência”16.
A inconstância dos desejos e o capricho das circunstâncias não encontram mais “ideias reguladoras”, dado o desregramento da função da
tradição17 – desordenamento que, para Benjamin, se expressa no universo
14. Cf. Bertrand Russell, Misticismo e lógica, apud Hannah Arendt, A condição humana, op. cit., p. 273.
15. Benjamin reúne o Drama barroco de 1928 à tese n. 8 de “Sobre o conceito de história”, de 1940, associando o drama barroco ao campo ideológico do fascismo, de tal modo que o príncipe barroco
absolutista vê seu poder imobilizado, não por ser uma vítima de intrigas infindáveis na corte, mas pelo
que antecedeu o fascismo – o desenraizamento produzido pelas guerras (no século xvii, a guerra entre
protestantes e católicos), pela técnica e pelo capital (as guerras do nosso tempo), em uma continuidade
entre soberania barroca, catástrofe e exceção permanente.
16. Walter Benjamin, Origem do drama barroco alemão, op. cit., p 155.
17. Esse desarranjo da tradição resulta em uma relação historicista com o passado, como nos movimentos
identitários, nos pertencimentos, produzidos para operar como identidade, mas sem a sabedoria e as
experiências transmitidas de geração em geração como um anel. No historicismo, apaga-se a dimensão temporal da tradição, tudo o que aconteceu e se transformou ao longo do tempo. Assim, a questão da identidade desliza para identitarismos – como o que é relativo segue para o relativismo –, pois
carecem de um elemento mediador externo a eles. Cf. Stéphane Rozès, L’image des musulmans, miroir
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estranho e incompreensível de Kaf ka: “A obra de Kaf ka”, escreve Benjamin, “trata de uma tradição que ficou doente. Algumas vezes se tentou
definir a sabedoria como o lado épico da verdade. Isso significa tomar a
sabedoria como um patrimônio da tradição: é a verdade em sua consistência “haggádica”. É essa consistência da verdade que se perdeu [...]. O
elemento propriamente genial em Kaf ka foi o de ter experimentado algo
de inteiramente novo. Ele renunciou à verdade para não abandonar a
transmissibilidade”18. Uma tradição comunica-se de geração em geração
e implica o que é legado e o que o deve ser, em que está implícita uma
“verdade”, como em uma máxima, um provérbio, uma parábola, uma
regra, um costume, um rito, um preceito jurídico, um conto de fada, cada
um dos quais traz consigo um juízo sobre a vida e a realidade. A narração,
que transcorria em uma continuidade temporal “vertical”, do velho aos
mais jovens19, se estabelecia na memória, no conselho e na experiência,
o que se perdeu na sociedade de massa vinculada à urbanização, em que
desapareceram as referências temporais e a memória das coisas.
Em Kaf ka, Benjamin reconhece a tentativa de recuperar a transmissão da tradição, mas, para isso, Kaf ka precisou renunciar à sabedoria
em nome de prescrições e regras de conduta indecifráveis, vestígios de
uma lei com a qual não se sabe mais o que fazer. Se o narrador kaf kiano
logra uma transmissão, não tem, porém, mais nada a dizer, nessa crescente impossibilidade de comunicar uma verdade ou uma experiência
national français, in: Commission Islam & Laïcité. “Islam, médias et opinions publiques. Déconstruire
le ‘choc des civilisations’”, Paris: Éd. L’Harmattan, 2006.
18. Cf. Walter Benjamin, “Carta a Gershom Scholen”, de 12 jun. 1938, escrita de Paris, in: Walter Benjamin
Lettore di Kaf ka, org. Gabriele Scaramuzza, Milão: Unicopli, 1998, p. 55; cf. também Revista Novos Estudos n. 35, p. 105. Uma tradição difere do tradicionalismo, o qual repete um passado desprovido de seu
espírito e de seus ensinamentos, bem como de tudo que se transformou ao longo do tempo. Haggadah
significa, em hebraico, “narração”, e consiste em diversos episódios da história dos judeus e seu exílio
no Egito, inspirados no livro do Êxodo. Suas narrativas comportam exemplos de conduta e observância
da lei divina, sempre abertas a diferentes interpretações.
19. Quando Benjamin reflete sobre a tradição, enfatiza que não se trata de um commercium entre iguais,
mas de comunicação. Como no Banquete de Platão, a conversação entre os interlocutores dá lugar a
algo inteiramente diverso de uma troca recíproca. Assim, as palavras de Diotima (a sacerdotisa de Mantineia) referidas por Sócrates apresentam uma dupla interrupção: Sócrates cede seu discurso à ausente
Diotima, bem como a fala oracular toma o lugar do lógos filosófico e da linguagem da razão. No saber,
há a ideia de posse de um conhecimento que manipula e domina seus objetos de conhecimento; já a
sabedoria contém uma verdade: “verdade não é desnudamento que aniquila o segredo, mas revelação
que lhe faz justiça.” Cf. Origem do drama barroco alemão, op cit., p. 53. De Benjamin, conferir também
Ensaios reunidos: escritos sobre Goethe, trad. Mônica Krausz Bornebusch, Irene Aron e Sidney Camargo,
São Paulo: Editora 34, 2009; “ O narrador”, op. cit.; e suas observações sobre os Ensaios de Montaigne.
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essencial. Não por acaso, o termo “kaf kiano” contém o sentimento do
“perturbante” e de situações inextricáveis, um mundo em que nada tem
explicação, em que nada é compreensível20. Eis o que se manifesta na
carta que Kaf ka endereça ao pai21, na qual há a angústia da ausência de
um legado paterno, a inquietação de um filho sem defesa, submetido a
uma lei arbitrária e obscura, testemunha do desencontro entre pai e filho.
Falhou o seu “conselho”22. Na Carta, Kaf ka escreve:
uma noite em que eu não conseguia dormir e para aborrecê-lo um
pouco, eu ficava chorando. Então você, de raiva e para poder dormir
também, me pôs de castigo no terraço. Imagine um pouco um pobre
menino expulso de casa por seu próprio pai. Como você pode querer
que eu seja equilibrado? Eu não valia nada para você e agora eu tinha a
prova material: você tinha me jogado para fora de casa23.

Em sua insônia, Kaf ka procura o enigma do laço que une pai e filho,
o sentido da lei; e a orfandade significa um filho sem passado, com um
presente incerto e sem futuro, sem herança24.
A começar pelo fato de a própria carta não ter chegado ao destinatário25: “A simples possibilidade de escrever cartas”, escreve Kaf ka a sua
noiva Milena, “pode [...] trazer para o mundo um terrível transtorno
[Zerrüttung] de almas. É, de fato, um comércio com fantasmas. Escrever cartas [...] significa despir-se diante de espectros pelo que eles cobiçosamente esperam. [...] Os fantasmas não morrem de fome, mas nós
20. Cf. Albert Camus, “A esperança e o absurdo na obra de Franz Kaf ka”, in: O mito de Sísifo, trad. Ari
Roitman e Paulina Watch, Rio de Janeiro: Record, 2008.
21. Franz Kaf ka, Carta ao pai, trad. Maria Lin de Souza Moniz, Lisboa: Relógio d’Água, 2004.
22. Um conselho, observa Benjamin, é menos uma resposta a uma questão que sugestão de continuação
de uma história. Para que um conselho nos seja dado, é preciso começar por nos contarmos a nós
mesmos. E isso sem levar em conta o fato de que um homem só tirará proveito de um conselho se
encontrar as palavras para contar sua história. Cf. Walter Benjamin, “O narrador”, op. cit.
23. Franz Kaf ka, op. cit.
24. Em seu ensaio “Il peso del padre”, Massimo Cacciari analisa a etimologia do termo “herdeiro”, que do
grego passa para o latim: “O Heres latino tem a mesma raiz que o cheros grego, que significa deserto,
espólio, falta, solidão. Herança, Heres, chegam à raiz do alemão Erbe. Só pode ser herdeiro quem se
descobre orbus, orphanos. Faz-se herdeiro apenas aquele que se descobre abandonado. Para ser herdeiro
é preciso saber atravessar o luto pela própria falta radical.” (La Repubblica, 4 maio 2011, pp. 60-1, foglio
1-2. Cf. também Massimo Cacciari, Re Lear: padri, figli, eredi, Caserta: Aletta dell’Uva, 2015, p. 59.
25. A Carta ao pai não chegou a ser enviada.
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vamos perecer”26. Diferentemente das “cartas filosóficas”27 antigas, que
continham uma sabedoria prática na busca da justa vida e chegavam aos
destinatários por ser o “espírito do tempo”, a carta kaf kiana revela a possibilidade real de não alcançar seu objetivo, de não chegar ao destinatário:
“uma carta”, escreve Derrida, “nem sempre chega a sua destinação e, já
que é de sua estrutura, pode-se dizer que ela nunca chega verdadeiramente, que, quando chega, seu poder de não chegar a atormenta com uma
deriva interna”28. Eis porque a carta não enviada de Kaf ka corresponde a
um encontro marcado que falhou, e, na modernidade, todo encontro é
essencialmente perdido, pois o pai que não cumpre a missão paterna produz um vazio de memória que perturba a identidade do filho29. Não por
acaso, Walter Benjamin trata do desenraizamento moderno com o fim da
arte de narrar, as metáforas náuticas alegorizando a formação do sujeito
e sua identidade. Nesse sentido, o narrador tradicional era o agricultor
sedentário – que viaja no tempo, sendo o guardião de todas as histórias
do lugar – e o marinheiro nômade – que viaja no espaço e tem “muito a
contar”–, ambos artesãos da memória. Eis por que, em Origem do drama
barroco alemão, Benjamin observa, citando Schelling, que “a Odisseia é a
história do espírito humano, e a Ilíada, a história da natureza”30. Pois, se na
Ilíada Aquiles é o herói em cujas ações intervêm os deuses – ora a favor
dos gregos, ora dos troianos –, Ulisses é o herói da Odisseia por representar
a história tomada em suas próprias mãos, o que o constitui como sujeito,
como filho de Laerte, pai de Telêmaco, esposo de Penélope e rei de Ítaca.
Ausente por vinte anos, sua falta paralisa Ítaca, imobiliza o tempo
e suspende a lei. Na anomia, o palácio é ocupado pelos concorrentes à

26. Franz Kaf ka, Briefe an Milena, Frankfurt: Fischer Verlag, 1986, pp. 259-60.
27. Cf. Epicuro, Carta sobre a felicidade(a Meneceu), trad. Álvaro Lorencini e Enzo Del Carra, São Paulo:
Editora Unesp, 1999, e Sêneca, Cartas a Lucílio, trad. J. A. Segurado e Campos. Lisboa, Calouste Gulbenkian, 2009, entre outros.
28. Jacques Derrida, Carte Postale, Paris: Aubier-Flammarion, 1980, p. 517.
29. Lembre-se de que Lacan não considerava a questão mais relevante a de o pai não ter desaparecido, mas
sim ser um pai “humilhado”. Cf. Jacques Lacan, Le Séminaire, livro viii, Paris: Seuil, 1991, p. 337.
30. Walter Benjamin, Origem do drama barroco, op. cit., p. 189. Cf. também Walter Benjamin, “O narrador”, op. cit.; T. Adono e M. Horkheimer, Dialética do esclarecimento, op. cit. Que se recorde a Odisseia
em autores como Quintiliano, Ovídio, Horácio, Dante, Angelus Silesius, Opitz, Kaf ka e Joyce, Primo
Levi, entre outros. Cf. Hans Bulmenberg, Schiff bruch mit Zuschauern (Naufrágio com espectadores),
Frankfurt: Suhrkamp, 1979, e Andrea Allerkamp, “Naufrage avec spectateurs: Discours d’Ulisse selon
Adorno e Levi”, in: Témoigner. Entre Histoire et Mémoire, n. 124, abr. 2017.
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rainha e ao trono, rivais que vivem em uma festa contínua, dissipando
todos os bens do tesouro e da cidade:
[...] uma dupla infelicidade pesa sobre minha família. Mais que tudo,
perdi o autor benevolente de meus dias, Ulisses, que outrora reinava
como o mais terno pai. Um outro desastre, não menos terrível, logo
destruirá todos os meus domínios e consumirá todas as minhas riquezas. Os pretendentes [...] solicitam [...] a mão de minha mãe [...]. Eles
passam todos os seus dias em nosso palácio, imolam nossos rebanhos,
nossos carneiros e nossas mais belas cabras, entregam-se à euforia dos
festins, bebem impunemente o vinho rútilo. Carente de homem da estatura de meu pai que a maldição afaste, os víveres se esgotam. Oh,
como eu os expulsaria se eu tivesse a força! Tais excessos não podem
mais ser tolerados, e minha casa definha desonrada31.

Na desordem cósmica da festa que, ininterrupta, confunde a noite e
o dia, anulam-se as diferenças geracionais e se afronta a lei suprema da
hospitalidade, culminando no atentado contra a vida de Telêmaco: “Telêmaco encarna a invocação da Lei, faz súplicas para que seu pai retorne,
nisso colocando a esperança de que ainda haja justiça para Ítaca”32.
A modernidade encontra na “noite dos pretendentes” a metáfora
da privação paterna, na qual a fruição se divorciou da lei, não mais se
reconhecendo um limite entre o proibido e o consentido, nem mesmo
para transgredi-los. Na crise de filiação, domina um princípio de morte:
A questão hoje não é o caráter repressivo da justiça e da lei, mas a ausência de justiça e de lei [...], Telêmaco não vive um conflito com o pai
como lei tirânica, ansiando por sua volta, para que ele possa restituir a
ordem no oikos devastado pelos pretendentes”33.

31. Odisseia, Canto ii, trad. Trajano Vieira. São Paulo: Editora 34, 2011, vs. 50 a 65, pp. 41-2. Telêmaco possui
algo comum com Jesus, uma vez que ambos vivem a experiência do abandono do pai. Escuridão da
noite dos pretendentes e escuridão da morte de Jesus na cruz.
32. Massimo Recalcati, Il Complesso di Telemaco, Milão: Feltrinelli, 2016, p. 111 e p. 113.
33. Massimo Recalcati, op. cit.

332

Olgária Matos

A busca de Telêmaco é por alguém que responda ao seu apelo, ao desejo de ser acolhido e participar de uma história, de ser amado. Por isso, a
falta de filiação afeta a identidade do filho, pois nem sua semelhança com
o pai, tampouco as garantias de sua mãe, bastam para assegurá-la: “Minha
mãe afirma que sou seu filho, mas eu, eu não sei”34. O pai que cedo partiu
deixa o vazio de uma espera, o anseio de que alguém responda na escuridão da Noite, pois só assim Telêmaco poderá reaver futuro e herança:
“não tenho desejo maior do que ver seu vulto, que abraçar meu pai”35. O
retorno faz do tempo uma história que não é apenas a possibilidade de
uma transmissão, mas também de seu nascimento. Pois, se o sentido de
uma vida necessita do tempo para se tornar de todos os tempos e se converter
em tradição, é porque o retorno do que foi uma primeira vez (Erstmaligkeit)
se reúne ao que jamais voltará a ser como foi. Razão pela qual Ulisses não
pode também reaver a infância de seu filho, para sempre perdida36.
Porque a memória é o que constitui uma identidade, também Ulisses
anseia pelo regresso à Ítaca natal:
[...] este tema da circulação pode dar a pensar que a lei da economia
[oikos e nomos]37 [a doçura do costume familiar, da casa, do lar] é o retorno circular ao ponto de partida, à origem, à casa também. [...] A
oikonomia tomaria sempre o caminho de Ulisses. Este retorno junto a
si e aos seus, [significa] que ele só se distancia para voltar ao lar a partir
do qual a partida é dada [...], o partido tomado, o lote conferido, o destino definido (moira). O estar-junto-a-si [...] seria odisseico no seguinte
34. Odisseia, Canto i, op. cit., vs. 215-6.
35. É porque todos os pais já foram filhos que podem responder à nostalgia destes, de reencontrar em si
essa figura do herdeiro, do órfão, da falta.
36. Há uma expressão em hebraico referente ao “ pai que perdeu o filho”, o órfão ao contrário. Também
no Evangelho de Lucas, cap. xv, há o filho pródigo, pois é o pai que está esperando a volta do filho e,
quando o vê, corre ao seu encontro, em um movimento quase infantil que rompe com a ordem das gerações, porque é o pai que se apressa em direção ao filho, é o pai que perdoa imediatamente, excluídos
cálculo e reflexão.
37. O Nomos grego significa, originariamente, os campos e os prados, sendo o nômade o chefe ou o ancião
de um clã que presidia a justa distribuição dos pastos, estabelecida pelos costumes e base do direito ocidental. Desde Homero, o verbo “nemein” tem mais de um sentido: é “partilhar” ou “distribuir” a terra,
as honras, os alimentos e também “conhecer os costumes”: “O homem multiversátil [Ulisses], ó Musa,
canta, / aquele que muitos males padeceu, destruída Troia, pólis sacra, aquele que visitou as cidades
de tantos homens e conheceu o espírito [costumes, noon] de muitos mortais (Homero, Odisseia, Canto
i, vs. 1-3, Porto Alegre: l&pm, 2009, p. 12). De nomos provém Nêmesis, a deusa que administrava a justiça
divina. Cf. Émile Benveniste, Dictionnaire des institutions indo-européennes, Paris: Minuit, 1969, pp. 102-3.

Em busca da história perdida

333

sentido, o [...] de um “mal-do-país”, de um exílio provisório sôfrego de
re-apropriação”38.

Eis por que renunciar à memória é perder-se de si. Com efeito, a ilha
dos lotófagos, na Odisseia, para a qual a tempestade em alto-mar arrastou
Ulisses e seus companheiros, é sua expressão. Lugar inteiramente estranho aos náufragos, ela é a ilha do esquecimento, em tudo diversa do mundo humano. Os lotófagos não são “sujeitos”, pois desconhecem a profundidade temporal, não são castigados pelo devir: “Lotófagos chamam-se
os homens que encontraram. Não planejavam mal nenhum contra os
nossos. Queriam só que provassem o lótus”39. Dos lotófagos nada se sabe,
senão que só se alimentam da flor do esquecimento; desconhecem-se suas
crenças religiosas, instituições políticas, artes e ofícios, apenas ocupam-se
com o lótus. Acolhedores e hospitaleiros, os lotófagos recebem o estrangeiro com a refeição que faz esquecer origem e identidade, com a qual
só se conserva a vida, sem a preservação de um sujeito40. Comensais de
uma sociedade sem memória, lá não há diferenças e nem diferendos,
divergências culturais, confronto entre classes ou guerra interna, porque
o esquecimento dissipa reivindicações e clamores, anulando ambições e
desejo de conquista: “[...] ‘quem saboreava a planta do lótus, mais doce
do que o mel, não pensava mais em trazer notícias nem em voltar, mas
só queria ficar lá [...], colhendo o lótus, esquecido da pátria’. Essa cena
idílica que lembra a felicidade dos narcóticos [...] é na verdade uma mera
aparência de felicidade, um estado apático e vegetativo [...] e, no melhor
dos casos, uma ausência da consciência do infortúnio”41. Comunidade
38. Jacques Derrida, Donner le temps I: la fausse monnaine, Paris: Galilée, 1991, p. 18 (grifos do autor). A questão é saber o que lembrar e o que esquecer, ciosos que eram os gregos da importância de ambos, sem a
ilusão de que a tradição seja algo homogêneo, sem lacunas e contradições. Que se pense na instituição
da anistia em Atenas após a guerra civil em 403 a.C., com a qual ficava proibido recordar em público as
infelicidades da guerra. Tal circunstância indica a dupla função da memória e do esquecimento na vida
do indivíduo e da sociedade. Conta Cícero que Temístocles, político e general de Atenas, certo dia foi
procurado por Simônides para lhe ensinar a arte da memória, de modo a que pudesse lembrar-se de
tudo, ao que o general teria respondido não precisar disso. Ao contrário, antes de recordar tudo quanto
possível, preferia aprender a esquecer tudo o que quisesse esquecer. Em vez de uma arte da memória,
buscava a arte do esquecimento. (Cf. Do Orador, in: Adriano Scatolin, A Invenção no Do Orador de Cícero.
Tese de doutorado. São Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da usp, 2009).
39. Homero, Odisseia, v. ii, trad. Donaldo Schüler, Porto Alegre: l&pm, 2008, p. 119.
40. Cf. T. Adorno e M. Horkheimer, Dialética do esclarecimento, op. cit., p. 59.
41. Ibid., p. 67.
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indivisa, ela evocaria um paraíso em que o esquecimento parece contribuir à felicidade de todos. Ulisses, porém, nem por um instante aspira a
lá permanecer; por isso, força seus companheiros ao embarque:
[...] “mas eu os trouxe de novo à força, debulhados em lágrimas, para
as naus; arrastei-os para os navios espaçosos e amarrei-os debaixo dos
bancos” [...]. “A lembrança da felicidade mais remota e mais antiga”,
escrevem Adorno e Horkheimer, “[...] remete à proto-história. Não importa quantos tormentos os homens aí padeceram, eles não conseguem
imaginar nenhuma felicidade que não se nutra da imagem dessa proto-história: “assim prosseguimos viagem, com o coração amargurado”42.

De maneira semelhante, os encantos dos jardins gregos43 em nada
se aparentam ao jardim bíblico onde correm rios de leite e mel. Se, na
Odisseia, o jardim do palácio de Alkinoos se assemelha, com suas árvores
altivas, suas pereiras, macieiras, figueiras e oliveiras, ao Paraíso bíblico,
ele é, no entanto, inquietante e ameaça de morte. Uma vinha opulenta
encima um terraço ensolarado, enquanto em outro recanto os cachos
secam; em um recesso se colhem as uvas, em outro as cepas perdem as
flores, mais adiante outras começam a crescer. O Zéfiro faz tombarem
alguns frutos e outros amadurecem, e, ao final, as plantas florescem o ano
inteiro. Nem no verão nem no inverno faltam frutas; todas as estações
ocorrendo ao mesmo tempo, não há nesse jardim um ensinamento aos
camponeses para o trabalho regulado pelas estações do ano que marcam
o ritmo dos dias para que se realize o trabalho que convém. Ulisses recusa
esse jardim; ele deseja o tempo humano e mortal, o ritmo das gerações, e
que o herói quer habitar; indiferenciando a primavera e o outono, o verão
e o inverno, os feácios são punidos pelo deus dos mares. Grandes navegadores, seu navio é transformado em pedra enraizada no mar como uma
planta insólita cujas raízes mergulham no oceano salgado. Aqueles que
viviam fora do tempo agora estão também fora do espaço44. Os gregos
42. Ibid., pp. 67-8.
43. Para a questão dos jardins gregos, conferir David Bouvier, “Le jardin comme lieu de mémoire: à propos
d’Odyssée, xxiv 219-344”. Disponível em: <https://www.academia.edu/2536711/Le_jardin_comme_
lieu_de_m%C3%A9moire_%C3%A0_propos_d_Odyss%C3%A9e_xxiv_219-344>. Acesso em: 2 jul. 2019.
44. Da mesma forma, a viagem de Ulisses aos confins da Terra e à ilha de Calipso poderia evocar uma
Idade de Ouro, já que o jardim é descrito como um devaneio: “há um bosque verdejante cercando
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desconfiam do esplendor dos jardins, de todo “paraíso perdido” que promete a eternidade. Ulisses anseia por sua Ítaca natal, pensa em Penélope
e em seus cabelos brancos, em Telêmaco e em Laerte, seu pai. Não deseja um jardim do Éden, mas sim o que lhe devolvesse sua identidade,
com seu inverno e sua primavera, ancorado em um tempo humano. O
jardim do palácio de Ulisses, ao contrário da atemporalidade, é um lugar
de memória, simultaneamente continuidade e ruptura temporal. Assim,
chegado a Ítaca, ele é reconhecido por seu pai apenas quando enumera
as árvores que plantaram juntos: “Mostro as árvores que plantei contigo;
/ treze pereiras, dez macieiras, quarenta figueiras. Por cima de tudo,
me destes cinquenta renques de cepas”45. Ulisses almejava uma morada
legítima, que assegurasse as filiações, os nomes, a língua, as nações, as
famílias e as genealogias46.
À sucessão das idades da vida e da sequência das gerações, se substitui, na modernidade, uma continuidade sem experiência; na linhagem da
progenitura, diferentemente, havia a passagem do mesmo ao outro; por
isso, a Odisseia não é apenas a narrativa de um retorno, mas a reconquista
progressiva da identidade de Ulisses, herói da memória, único depositário de seu passado, pois “fazer sua própria história” só é possível com a
condição da herança: assim, negar a filiação é desconhecer-se a si mesmo.
Como observa Massimo Recalcati:
[...] ser filho significa não ser senhor de sua própria origem: a vida humana vem ao mundo lançada no encadeamento simbólico das gerações, da história que a precedeu [...]. Ser filho significa ter sua própria
origem no Outro [...], sua vida é atravessada pela vida do Outro [...],
não apenas como marca biológica de sua proveniência, mas porque
[traz dentro de si] as palavras, as lendas, os fantasmas, as culpas e alesua gruta, amieiros, choupos e cedros ardorosos. Os galhos sustentam os ninhos de robustos voláteis:
corujas, falcões e gralhas bicudas, variedades afeitas às lides da pesca marinha. Vigorosa videira de
roliços cachos cercava a caverna ardilosa [...]. Quatro fontes em fileira versam águas límpidas [...]. Nas
cercanias florescia o brando tapete dos prados de violeta e aipo. Até um imortal se deteria em êxtase
para a contemplação”. Homero, Odisséia, Canto v, vs. 56 ss., trad. Donald Schüler, op. cit., pp. 15-6.
45. Ibid., Canto xxii, vs. 325 ss.
46. A ausência prolongada significa que o herói não vê e não é visto, o que equivale à morte. Assim, Laerte, o pai de Ulisses, enquanto ainda não o reconheceu e desconhece seu retorno, diz-lhe: “Longe das
pessoas queridas e da pátria, o corpo dele deve servir de alimento aos peixes ou é repasto de feras e de
aves, não sei onde”. Ibid., Canto xxiv, vs. 290-6.
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grias das gerações que o precederam [...]. A filiação é inteiramente
constituída pelos rastros do Outro”47.

O tempo sem filiação está “fora dos gonzos”, estes não constituem
mais medida, intervalo e orientação. A modernidade, em ruptura com
o passado, não obstante busca, inquieta, a origem, circunstância da qual
Édipo é o emblema48.
Édipo ignora sua origem, não poderia saber que matou seu pai:
Édipo quer apropriar-se de sua origem, conhecer o mistério que governa sua existência [...]. Onde está a verdade? Édipo não sabe. Seu olhar é
cego. Afronta a lei, mas não sabe que o faz. Casa-se com a rainha e não
sabe que é sua mãe. Em Tebas é um rei justo, não um filho parricida49.

Édipo é o filho que desafia as gerações que o antecederam, pois, para
afirmar sua identidade, nega qualquer dependência e débito simbólico
com o Outro, pois foi abandonado: “o abandono é o ser reduzido a si
mesmo, exposto e sem contexto: é um alerta de sua própria estranheza.
Um estar no mundo, sem mãe e sem matriz, [é estar] voltado aos outros,
mas na impossibilidade de reencontrar a origem, [...] uma origem de que
não temos memória e junto à qual jamais pudemos estar”50. Assim, se o
poder em Tebas foi a recompensa por ter vencido a Esfinge e libertado a
cidade do sacrifício ao monstro devorador de jovens, Édipo o exerce sem
rumo nem direção: “Édipo é o filho abandonado por Laio e que, adotado,
se tornou príncipe em Corinto. Ao infanticídio corresponde o parricídio,
esta é a prisão de Édipo, o que está escrito. Neste sentido, Édipo não é
um herdeiro, não pode ser um filho justo”51.
47. Massimo Recalcati, Il Segredo del Figlio: da Edipo al Figlio Ritrovato, Milão: Feltrinelli, 2017, p. 28.
48. Ao declínio da autoridade paterna, sucede Narciso, convencido de que tudo começa apenas com ele,
de ser o pai de si mesmo, a imagem refletida nas águas confundindo pai e filho. Essa circunstância
corresponde à crise antigenealógica do presente. Cf. Christopher Lasch, The Culture of Narcissism, New
York: Norton & Company, 1979.
49. M. Recalcati, op. cit. Se, na versão freudiana da história de Édipo, o filho odeia o pai a ponto de matá-lo,
para René Girard, o filho antes deseja imitar o pai e por isso deseja a mãe; o pai é quem torna possível
o desejo do filho; o desejo que é sempre o desejo de um outro (Cf. R. Girard, A violência e o sagrado,
trad. Martha Conceição Gambini, São Paulo: Editora Unesp, 1990).
50. Sandro Tarter, Evento e Ospitalità, Assisi: Cittadella, 2004, p. 210.
51. M. Recalcati, op. cit. Lembre-se de que Édipo mata seu pai em uma encruzilhada estreita, na qual a
passagem deveria ser dada ao mais velho. Lutando contra o pai, se outorga a si mesmo passar antes
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Seu sucessor moderno é o drama shakespeariano. Hamlet, diversamente de Édipo, sabe quem é seu pai, mas na forma de um fantasma, fantasma
que o condena, pelo dever de vingá-lo, a exercer o poder, tão árduo lhe é
suportar a opressão de sua coroa e de seu manto, tão pesado é seu fardo; incapaz de decisões prudentes, empunha o cetro e se perde na loucura: “Tudo
o que não foi vivido sucumbe inexoravelmente nesse espaço [o do drama
barroco], em que a voz da sabedoria é ilusória como a de um espectro”52.
No período barroco, dominado por contradições, a própria verdade se
contradiz a ponto de que a contradição é a “verdade”. Incerteza constante,
a ambiguidade substituiu a verdade. Em Hamlet, não se trata da descrição
de uma paixão – a melancolia que predispõe a visões e a falta de discernimento –, mas de uma perturbação mental53 em que se encontra a figura de
um príncipe fragilizado e impotente, como também no Rei Lear, em quem
a loucura e a sabedoria trocam de lugar. Em seu ensaio Re Lear: padri, figli,
eredi, Massimo Cacciari considera o drama shakespeariano como o cenário
de uma catástrofe, não a do fim dos tempos, mas a de um sujeito terminal,
ao qual sucederá um sujeito sem filiação, em uma atmosfera patológica e
de morte: “O mundo está doente. Ele recende a morte”54.
Drama sobre o deslimite e a avidez do poder, sobre a herança e a ingratidão filial, Rei Lear encena os tormentos que resultam de um rei que,
por excesso de libido dominandi, se perpetuou excessivamente no poder, e
todos os laços da philia e da confiança se encontram despedaçados:
O excesso significa, antes de mais nada, exceder-se em contradições,
exceder-se em não saber temperar as paixões da alma [...], o que não
é fruto apenas da “doença de sua idade”. Mesmo seus melhores anos
foram dominados pela mesma furiosa impaciência55, uma impaciência inconsciente de si. [...]. Vê o bem e faz o contrário [...]. Conti
nuamente invoca paciência e continuamente ela se traveste em cólera, engano, inveja e desejo de domínio, mas de um desejo cego [...].
É o mundo das decisões, mas decisões infundadas [...]. São decisões

52.
53.
54.
55.
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dele, transgredindo a passagem geracional e a lei da tradição. Édipo quer ser o senhor absoluto de seu
próprio destino.
Walter Benjamin, Origem do drama barroco alemão, op. cit., p. 180.
Ibid., p. 168.
Shakespeare, Rei Lear, iv, 6.
Shakespeare, Rei Lear, i, 1, trad. Millôr Fernandes, Porto Alegre: l&pm 2001.
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que, como em Hamlet, precipitam, que não podem dar vida a nenhuma nova ordem”56.

Quando o Rei Lear, por fim, quer abdicar do trono, dividindo-o com
as filhas e genros, deflagra-se o conflito. Para ele, o filho é uma doença
para o pai:
Lear: Filha, [Goneril], eu te peço; não me faças enlouquecer. Não te incomodarei mais, minha filha; adeus. Não nos encontraremos mais; não
nos veremos mais. Mas ainda és minha carne, meu sangue, minha filha;
ou melhor, uma doença na carne, que sou forçado a reconhecer que é
minha; és um tumor, uma ferida inchada, um abscesso em meu sangue
apodrecido. [...]. Que a vergonha caia sobre ti no momento devido [...].
Não apelarei para quem tem na mão os raios para que te fulmine; nem
te denunciarei a Júpiter, o Juiz Supremo. Emenda-te quando puderes,
melhora quando entenderes. Eu posso ser paciente; posso ficar com
Regana. Eu e meus cem cavaleiros.
Regana: Não é bem assim. Eu ainda não o esperava e não estou preparada para acomodá-lo de maneira digna. Dê ouvidos a minha irmã,
senhor; pois todos os que comparam a fúria do senhor com o bom
senso dela só podem concluir que o senhor está velho, e assim... Mas
ela sabe o que faz57.

Porque o soberano é o representante de Deus na Terra, ungido para
comandar o reino, a doença consome um corpo consagrado. Se as filhas
são a doença que profana o corpo do rei e o consome, é porque esse
tempo está privado do céu, que não é mais uma abóbada teológica e
protetora, mas espaço sideral que enche o homem de espanto e terror58,
na angústia de sua contingência e de sua condição de criatura.
56. Massimo Cacciari, Re Lear: padri, figli, eredi, op. cit., p. 12 e p. 17.
57. Shakespeare, Rei Lear, Ato ii, cena iv, op. cit.
58. Cf. Pascal, para o qual o céu está vazio do Deus que se ausentou do mundo: “Vendo a cegueira e a
miséria do homem, observando todo o universo mudo e o homem sem luz, abandonado a si mesmo e
como que perdido neste recanto do universo, sem saber quem o pôs aqui, o que veio aqui fazer, o que
se tornará ao morrer e incapaz de qualquer conhecimento, eu principio a ter medo como um homem
que tivesse sido levado dormindo para uma ilha deserta e medonha e fosse despertado sem saber onde
se acha e sem meios de escapar” (Pascal, Pensamentos, trad. Sérgio Milliet, São Paulo: Abril Cultural,
1973, p. 217).
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Nos dramas shakespearianos, o cosmos antigo, governado pelos deuses, não é senão uma lembrança, no limiar entre o infinito estelar e o
indivíduo errante, em que as tempestades abalam a ordem do mundo.
Nesta imanência do homem sem Deus, não há mais bastidores do theatrum
mundi, pois o mundo foi desencantado: “Quando a secularização, induzida pela Contrarreforma, se afirmou nas duas Igrejas [entre protestantes
e católicas], as preocupações religiosas não perderam sua importância,
mas a época lhes recusou uma solução religiosa, exigindo ou impondo,
em seu lugar, uma solução profana”59. Não por acaso, no Rei Lear, o céu
desapareceu, todo o drama se desenvolve em meio a uma tempestas, na
terrível noite em que o rei está só.
Distante da tradição grega e medieval de condenação da hybris, as
atitudes do rei são cada vez mais tumultuadas, tudo delira e se excede.
Diversamente do pathos da tragédia grega, no Rei Lear nada se aprende,
seu pathos só ensina a catástrofe e a ruína. São excessivas suas palavras de
maldição contra Cordélia, a filha do amor filial sincero, bem como aquelas
contra Regana e Goneril. Há nele pressa e precipitação, tudo se precipita,
tudo é precipitante, e Lear é furioso como a fúria de um dragão:
Ventos, soprai até arrebentar tudo! Vomita, fogo! Alaga, chuva! A chuva, o vento, o trovão e o fogo não são minhas filhas. Elementos, eu não
os acuso de ingratidão; nunca lhes dei reinos ou chamei de filhos, nunca me deveram obediência alguma. Portanto, podem despejar sobre
mim o horror do seu arbítrio. Olhem, aqui estou eu, seu escravo, um
pobre velho, débil, doente, desprezado.

E, dirigindo-se aos esposos de suas filhas, proclama: “Mas continuo
a chamá-los de cúmplices subservientes que se uniram a minhas duas
desgraçadas filhas para lançar os batalhões do céu contra esta cabeça tão
velha e tão branca. Oh! Oh! Quanta infâmia!”60. Também excessivo é o
conde Gloucester, que vê a loucura do rei, reconhece sua natureza vulnerável e seus excessos, mas não a vê em si, também ele se precipitando
no furor destrutivo que tudo invade, opondo-se a Cordélia, a filha leal.
59. Walter Benjamin, Origem do drama barroco alemão, op. cit., p. 102.
60. Shakespeare, Rei Lear, Ato iii, cena ii, vs. 14-24, op cit.
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Excessiva é a própria Cordélia, pois seu dote não é o mesmo das irmãs
que receberiam territórios, mas a verdade, a verdade em excesso. Assim,
se é certo que o pai delira, ela também está em desvario. Pois seria possível governar um reino dizendo a verdade a qualquer preço?61 Em Lear,
tudo é precipitado e ruma ao precipício: “não se trata apenas de um rei
passional, passio que a razão não consegue controlar, que a paciência
não consegue dominar. Lear é um rex destruens, seu gesto inaugural é o
de abdicar, dividindo o reino, que não lhe dá forma, que o corta e separa
as filhas, não garantindo a unidade do território e do povo. Dividindo-o,
cria as condições da guerra civil, da stasis”62. Um rei que deserta, cessa
de reger e ditar a lei, rei que deveria sê-lo para construir e para modelar
o reino. Abdicando e desunindo o reino e o poder, desintegrando-os, é
responsável pela guerra fratricida, o reino se torna o palco da luta entre
os herdeiros em crise de filiação: “[o rei renuncia a sua função essencial,
a de justamente reger, sustentar o peso das contradições e levá-las à unidade. Aqui o rei, ao contrário, [...] ilude-se pensando que ainda basta sua
simples existência, a parousia de seu corpo, para garantir a harmonia”63.
Esse delirar moderno que não une, mas destrói, marca o fim do governante prudente, cujo valor se encontra em saber conservar o poder,
mesmo sine auctoritate, e até mesmo, sine potestate. Nesse sentido, Cacciari
observa: “O erro está em crer, em dar por evidente que pode haver separação entre auctoritas e potestas. [Lear] desejava manter uma auctoritas
sem que fosse fundada na potestas, no poder efetivo, queria uma auctoritas
alicerçada na pietás ou diretamente no amor: quem me ama mais e não
quem me respeita mais”64. Lear delira ao confiar na antiga autoridade
paterna e no amor filial, valores da Idade Média, extintos na modernidade. Por isso, não há nele qualquer prudência, só supersticio de um poder
61. Lembre-se de que o “segredo” faz parte da política. “Secretário de Estado” é aquele que coloca certas
coisas de lado, coisas secretas, que ficam em “segredo”, não como algo intocável, mas deixado para
outra ocasião. Em “A mentira na política”, também Hannah Arendt observa que o que importa mais
nos documentos do Pentágono mantidos secretos durante a Segunda Guerra Mundial não são seus
segredos, que de resto já eram de alguma forma conhecidos – como, mais recentemente, na invasão
do Iraque, onde não foram encontradas armas nucleares –, mas o que aparece no espaço público, pois
é nele que se expressa e se desenvolve a vida pública. Cf. Crises da República, trad. José Volkmann, São
Paulo: Perspectiva, 1999.
62. M. Cacciari, Re Lear: padri, figli, eredi, op. cit.
63. Ibid., p. 32.
64. Ibid.
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separado da auctoritas. Assim, a guerra civil não é a consequência da autoridade e do poder, mas sim de sua dissociação, pois o poder efetivo não
é exercício da violência, mas o que previne o poder de exceder-se, para
resguardar o reino da guerra civil e manter íntegro o Estado: “Por um
lado, há a inefetividade pura, esta pretensão absurda do rei Lear. Ele está
fora do mundo, velho, ele é só demência senil [...]. Os que querem destruí-lo, porém, são pura violência, não constituem nenhum Estado. [...] Todos
são impotentes para reinar [...]. A impotência [de Lear] se transforma, em
vez disso, no poder sem autoridade dos herdeiros”65.
Lear declina do poder por estar exausto, desde o início de seu reinado está cansado do ofício de reinar, de representar sua sacralidade,
de apresentar-se como autoridade. Cuidar do reino era para ele, como
para Hamlet, um peso. Razão pela qual, em Origem do drama barroco alemão, Benjamin reconhece o déficit de julgamento que afeta a política e
o poder, o soberano sendo incapaz (unfähig) de desempenhar seu papel
de majestade. Benjamin introduz, assim, uma antítese entre a função do
soberano (Herrschervermögen) e seu poder (Herrschermacht), entre o poder
do soberano e sua impotência em governar:
A antítese entre o poder do governante e sua capacidade de governar
conduziu, no drama barroco, a um caráter próprio [...] e que só pode
ser explicado à luz da doutrina da soberania. Trata-se da indecisão do
tirano. O príncipe, que durante o estado de exceção tem a responsabilidade de decidir, revela-se, na primeira oportunidade, quase inteiramente incapacitado para fazê-lo [...]. O que se manifesta [em suas
hesitações] não é tanto a soberania [...], como a arbitrariedade brusca
de uma tempestade afetiva66.

Simultaneamente, também aqueles que querem destituir o rei e pai –
e que o traem – são cupiditas, puro desejo de poder, insensato, irracional,
louco, pura passio dominandi, “histerica passio”67.
Nesse descontrole, os olhos de nada valem, como Gloucester, que só
reconhece a iminência da queda do reino quando se torna cego – como
65. Ibid., p. 30.
66. Walter Benjamin, Origem do drama barroco alemão, op. cit., p. 94.
67. Massimo Cacciari, op. cit., p. 11.
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também são ofuscados aqueles que acreditam nas estrelas, atribuindo às
conjunções astrais toda essa noite de tempestade, desastre e escuridão:
Eis a sublime estupidez do mundo; quando nossa sorte está abalada –
muitas vezes pelos excessos de nossos próprios atos – culpamos pelos
nossos desastres o sol, a lua e as estrelas; como se fôssemos canalhas por
necessidade, idiotas por influência celeste; escroques, ladrões e traidores
por comando do Zodíaco; bêbados, mentirosos e adúlteros por forçada
obediência a determinações dos planetas; como se toda a perversidade
que há em nós fosse pura instigação divina. É a admirável desculpa do
homem devasso – responsabiliza uma estrela por sua devassidão68.

Mundo ao revés, sinistro espetáculo da fratura e da divisão – entre pai
e filhos, potestas e auctoritas, de separações de amizades, de Estados, mundo de suspeitas infundadas, calúnias e exílio, não é ele fruto da vontade
dos deuses, e sim consequência de nossa própria loucura e cegueira: “não
são as ideias, nem os astros, mas o caráter o responsável pela ruína, somos
nós os carrascos de nós mesmos. Quem não rege as próprias contradições
não poderia reger as de um Reino. Não há Ananke, o destino, a necessidade, mas o caráter. Eu sou o maior perigo para mim mesmo”69. Excesso dos excessos, os honestos não são só honestos, são extremadamente
honestos, foolish honests. Edmond, o filho legítimo de Lear, é honesto,
honestíssimo, quer dizer, loucamente honesto. Como poderia alguém
loucamente honesto reinar? Quem está cansado, não está só cansado,
está cansadíssimo das exigências do Estado, e antes mesmo de assumir
qualquer comando: “O reino é somente um peso imposto pela presente
miséria do mundo, pela desordem em que ele caiu [...]. Cordélia é boa de
coração, mas inteiramente ineficaz”70.
Rei Lear é a um só tempo drama do poder e da crise de filiação. Cacciari observa:
Em seu centro se encontra a crise irreversível das relações entre pai,
filhos e filhas, assinalada com o fim da ideia tradicional de soberania.
68. Shakespeare, Rei Lear, i, cena ii.
69. Massimo Cacciari, op. cit.
70. Ibid.

Em busca da história perdida

343

O soberano abdica, o rei não sabe mais governar, ficou cego e os que
pretendem tomar o seu lugar – filhas e genros – não passam de parricidas e fratricidas71.

No eclipse cultural da progenitura, do herdeiro e da filiação, a auctoritas
não se identifica mais como o genitor, tampouco se encontra nas mediações
institucionais: o pai que gerou, nem por isso tem auctoritas sobre o filho. Em
ruptura com a tradição inscrita na raiz comum de pater e potestas, o pai só
o é do ponto de vista da geração, de que não deriva mais uma autoridade
espiritual. Impossível, então, qualquer entendimento; todo pacto é violado.
A conexão entre os elementos, a philia que os vincula, se partiu72.
Se ser filho significa ser herdeiro, isso não quer dizer que se recebe,
como um testamento, uma herança. Com efeito, todo herdeiro, por ser
órfão, deve fazer-se herdeiro, não basta o laço de sangue: “o verdadeiro herdeiro é um órfão, aquele que reconquista o que sempre esteve com ele, que
porta consigo como filho [...]. [Não se trata] de repetir o que foi o passado,
o que seria fracassar na herança, pois quando há identificação excessiva,
ausência de diferenciação, não há herança, há apenas produção do mesmo
[...]. Outra figura do fracasso é o impulso à errância, a disposição anárquica
que rompe com tudo por excesso de revolta, por negação do débito”73.
Por fim, a filiação conduz à ideia de cuidado, cujo símbolo se encontra na mãe: “Natureza da mãe: fazer com que não haja sucedido o que
sucedeu. Lavar a vida no fluxo do tempo”74. Não por acaso, Benjamin
reúne, na personagem da mãe, narração, mãos e cura. Assim, em “Narrar
e curar”, Benjamin escreve:
A criança está doente. A mãe a leva para a cama e se senta a seu lado.
E então começa a lhe contar histórias. Como se deve entender isso? Eu
suspeitava da coisa até que N. me falou do poder de cura singular que
deveria existir nas mãos de sua mulher. Porém, dessas mãos ele disse
71. Ibid.
72. Nem Édipo nem Narciso conseguem ser filhos: “A rivalidade (Édipo) e o isolamento autista (Narciso)
não tornam possível a singularidade da herança, sem o que cada vez menos há filiação simbólica e,
consequentemente, a transmissão do desejo de uma geração a outra”. Cf. M. Recalcati, op. cit., p. 15.
73. Ibid.
74. Walter Benjamin, Haxixe, trad. Flávio de Menezes e Carlos Nelson Coutinho, São Paulo: Brasiliense,
1984, p. 123.
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o seguinte: “seus movimentos eram altamente expressivos”. Contudo,
não se poderia descrever sua expressão. Era como se contassem uma
história. – A cura através da narrativa, já a conhecemos das fórmulas
mágicas de Merseburg. Não é só que repitam as fórmulas de Odin, mas
também relatam o contexto no qual ele as utilizou pela primeira vez.
Também já se sabe como o relato que o paciente faz ao médico no início do tratamento pode se tornar o começo de um processo curativo.
Daí vem a pergunta se a narração não formaria o clima propício e a
condição mais favorável de muitas curas, e mesmo se não seriam todas
as doenças curáveis se apenas se deixasse flutuar para bem longe – até
a foz – na correnteza da narração. Se imaginamos que a dor é uma barragem que se opõe à correnteza da narrativa, então vemos claramente
que é rompida onde sua inclinação se torna acentuada o bastante para
largar tudo o que encontra em seu caminho ao mar do ditoso esquecimento. É o carinho que delineia um leito para essa correnteza75.

Assim também, para uma criança que brinca em uma sacada e de
repente cai no vazio, a mãe é quem salva criança, é o Outro que socorre
a vida no momento do maior perigo. As mãos são como palavras, mãos
e palavras que precedem o alfabeto, que comunicam afeto entre mãe e
filho76. Reaver a experiência da filiação e o valor simbólico e estruturante
das instituições é refletir sobre a centralidade do cuidado contra a incúria
deste tempo. Acolhimento incondicional, o cuidado, não é solércia e precisão, mas o que particulariza a vida, restituindo-a em sua singularidade
absoluta. Ser cuidado é, para o indivíduo, saber o lugar que ele ocupa na
vida de quem o acolhe, se sua vida é insubstituível. Nesse sentido, todo
filho é filho único77.
75. Walter Benjamin, “Narrar e curar”, in: Obras escolhidas i, op. cit., p. 269.
76. Lembre-se de que, na Bíblia, todas as matriarcas são estéreis – Sara, Rebeca – e a esterilidade é rompida
não por se tratar de uma questão biológica, mas da “ palavra de Deus”, da linguagem; o dom da palavra
é o dom da cura, o milagre que é capaz de curar o corpo que não consegue gerar. É preciso o dom da
palavra, dar a palavra que cura. Mesmo o pai “mau” ou a mãe “má” podem ser curados e, nesse acaso,
trata-se de um dom do filho. Perdão / pardon significa “por dom”; é um dom absoluto, incondicional,
não se realiza na lógica do pedido, da troca e da reciprocidade.
77. Não se trata aqui nem de maternidade nem de paternidade biológicas, mas do ato simbólico de puro
dom, que transcende o sangue. A parentalidade é hereditariedade simbólica, é adoção simbólica. Assim, se o pai como função simbólica passa aos filhos a Lei, o sentido do impossível – que não se pode
ter tudo –, a mãe é quem transmite à criança o sentido da vida.
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A filiação é o apropriar-se da tradição, dos valores comuns de um
mundo compartilhado; ela é o espaço imaterial e simbólico que, se não
criou uma sociedade ideal, formulou ao menos as premissas de um mundo capaz de se idealizar, reavendo a dimensão filosófica e existencial da
espera, em que não mais se separam o viver e o esperar.
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