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MUTAÇÕES

o progresso é fundamental não apenas para compreendermos o que se passa no presente, mas também para
esboçar algumas saídas para seus impasses. E isso só
pode ser feito levando-se em conta dois fatos: o primeiro
é que o problema do progresso não é devidamente entendido se não considerarmos suas “dissonâncias”. Se recordarmos o sentido musical desse termo, poderemos ver
(ou ouvir) no progresso uma “desafinação”, uma “falta
de harmonia”, traduzidas imageticamente nas inúmeras
regiões de sombras que fazem parte de nossa história.
O segundo fato é que, no presente, essas dissonâncias
são detectáveis nas relações que estabelecemos com a
ciência, com a técnica, com a arte e com o poder. Tornase, portanto, imprescindível examinar como, nesses diversos campos, luzes e sombras, civilização e barbárie, progresso e regressão estão conjugados e articulados, sem
compor um quadro harmônico, sem que sejam restituídos
os poderes da consonância. Avanço tecnológico e ameaça à vida no planeta, consenso em torno da democracia
como melhor regime político e expansão das forças retrógradas, amplo acesso à informação e disseminação das
mentiras em larga escala na forma da pós-verdade. Este
livro conserva essas tensões, oferecendo-nos, em lugar
de um reconfortante quadro sinóptico do momento atual,
o desvelamento de suas contradições. Mas ele também
nos mostra que a reflexão sobre o progresso é acompanhada da esperança, pois aponta para um espaço aberto em que a história pode ser reinventada e se alojam as
possibilidades de criação do futuro.
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Uma das ideias centrais do Iluminismo, a noção de progresso é tema para uma fecunda discussão neste novo
livro que integra a série “Mutações”. Como é bem conhecido, essa noção foi objeto de duras críticas, colocada
sob suspeita e mesmo tornada espúria pela intelectualidade, sobretudo após o advento das grandes guerras
mundiais e o surgimento dos regimes totalitários. Contudo, seria uma grande ilusão acreditar que nessa recusa
do progresso sela-se seu destino. Pelo contrário, longe de
encerrar o debate, a crítica à noção de progresso revela
a riqueza presente em sua ambiguidade, decorrente, de
fato, da complexidade que caracteriza nossa realidade
política e social. Logo no primeiro capítulo do livro, escrito por Adauto Novaes, essa ambiguidade é explicitada:
“o que se observa é um admirável progresso do ponto de
vista material, associado à paralisia ou mesmo à regressão no que concerne a valores e à organização social e
política. É inegável o progresso do espírito humano, se os
olhos estiverem voltados para as ciências, mas é difícil reconhecê-lo se pensarmos no progresso moral”. Mas vale
observar, ainda com Adauto Novaes, que esse dilema já
era identificado pelos pensadores do século XVIII (quando o conceito de progresso se inscreve na linguagem filosófica), especialmente em Rousseau, o que permite compreender que sua natureza problemática se revela desde
sua origem. Para destrinchar a questão, cabe assumir
esse caráter problemático em toda a sua amplitude. Boa
parte dos estudos que compõem este livro chama a atenção para o equívoco que consiste em reduzir a noção de
progresso a uma grande ilusão, desfeita pelos fatos que
revelariam que a humanidade recorrentemente repete os
erros que, se não a mantêm em um contínuo estado de
barbárie, impedem que ela se assegure de forma definitiva dos avanços civilizatórios. Ora, este livro rejeita essa
visão simplificadora, mostrando-nos que a reflexão sobre
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A força da revolução e os limites da democracia
Vladimir Safatle

É claro que vivemos em um momento histórico de fortalecimento
do ceticismo em relação à democracia. No entanto, há de se perguntar se
todas as formas de tal ceticismo são meras expressões de regressão social
diante da insegurança econômica generalizada e do aumento do medo
como afeto fundamental de coesão social. Seriam todas essas formas de
ceticismo impulsionadas pela procura por figuras autoritárias de poder
capazes de ser a expressão do ressentimento gerado pela experiência da
despossessão social e da insegurança? Ou haveria formas de ceticismo
em relação à democracia que expressariam algo outro, a saber, o descontentamento com o modo de existência que a democracia liberal procura
naturalizar enquanto forma mesma da liberdade e da emancipação? É
como se, neste caso, houvesse um mal-estar vinculado a uma espécie de
paradoxo imanente à democracia liberal: o paradoxo próprio a um discurso que promete realizar socialmente a liberdade no mesmo momento
em que a impede.
Note-se que não se trata apenas de afirmar que a democracia liberal,
da forma que a conhecemos, estaria tão articulada à preservação de setores hegemônicos da economia que suas promessas de igualdade nunca
poderiam se realizar, como se uma maior regulação dos agentes econômicos e uma política efetiva de redistribuição pudessem enfim garantir
as condições de liberdade social e de desenvolvimento das singularidades
– ou seja, como se a crítica a fazer fosse a respeito da extensão da intervenção econômica no campo político.
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Trata-se de afirmar algo ainda mais fundamental, a saber, a maneira
como a democracia até agora pensou a emergência de seu kratos, a emergência da força, do domínio, da potência que a constitui, desta força que
seria atributo do povo e que ela confunde com o próprio exercício da política, impede que algo de fundamental na noção de liberdade se realize.
Ou seja, trata-se de afirmar que a própria metafísica inerente à concepção
de “força” imanente à democracia, ao menos em sua versão liberal, necessita de revisão. Pois é verdade que talvez estejamos assistindo ao fim
da força da democracia. Mas é provável que tal fim se confunda também
com sua finalidade. A democracia termina não porque ela foi golpeada de
fora, mas porque é vítima de regressões que ela mesma produz em seu
funcionamento normal. Mas, com o conceito de força que ela naturaliza,
a democracia não poderia ter outro destino a não ser sua própria perda.
Nesse sentido, talvez seja necessário destituir a força da democracia
para que outra força emerja, de forma a realizar o conceito de liberdade,
sem que tal realização passe a seu contrário. Mas há de se esclarecer esse
ponto, pois normalmente afirma-se a necessidade de destituir a força da
democracia em situações nas quais se procura defender que tal força seria,
na verdade, demasiado fraca. Como se fosse questão de apelar a alguma
forma de governo forte marcado pelo decisionismo soberano. Como se
o respeito às várias instâncias deliberativas que compõem a democracia
só pudesse levar ao enfraquecimento da força política e de sua capacidade
de decisão.
No entanto, não é esse o caminho que gostaria de trilhar. Na verdade,
o problema da força da democracia não é sua pretensa fraqueza, mas a
maneira como ela constitui seus sujeitos. A força é um poder constituinte
de subjetividades, de determinação de modos possíveis de ação e reconhecimento, e há de se entender quais formas de subjetividade a democracia,
em sua versão liberal, produz e faz circular. Para além da multiplicidade
de modos de vida que a democracia permite, há uma repetição que visa
dar forma a tal multiplicidade, regulá-la quando ela passa ao campo político, e devemos estar atentos a tais regimes de repetição.
Ou seja, muitas vezes afirmamos que nossa concepção atual de demo
cracia funciona como uma democracia sem demos. Como se o problema
fundamental fosse o modo de garantir a emergência do demos, o modo
de garantir a afirmação da soberania popular. É isso que as estratégias
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de reinvenção populista da democracia procuram realizar: reatualizar
os modos de emergência do demos a partir de processos identificatórios
com figuras que conseguiriam representar a heterogeneidade do campo
social ao se colocar como significantes vazios capazes de permitir o basteamento de um conjunto contraditório de demandas sociais. No entanto, eu insistiria na existência de um problema talvez mais fundamental,
ligado à necessidade de uma democracia que opere com outra forma de
kratos. O problema não são apenas as formas de emergência do demos,
mas as modalidade de configuração de sua força. Trata-se de perguntar: o
que pode significar exercitar o poder? Deveríamos lutar apenas por uma
mudança topológica no lugar dos que detêm o poder ou por uma mudança estrutural na gramática do exercício do poder? Uma mudança que
transforma as noções próprias ao poder em exercício, como deliberação,
decisão e agência?
A tese a ser defendida aqui é que a força, na democracia – principalmente em sua versão liberal –, tem três atributos fundamentais. Primeiro,
ela é expressão de uma ipseidade, ela é o exercício de um “estar junto
de si e de pertencer a si mesmo”. Como lembrará Derrida, o kratos na
democracia é acima de tudo uma ipse. Nesse sentido, ela só pode definir
os modos de existência e organizar os regimes de fala a partir dos usos
políticos da noção de identidade e de propriedade, já que, na democracia,
a força é uma propriedade dos agentes, e não algo que os atravessa. As
demandas sociais passam à existência como multiplicidade de demandas
organizadas em sua enunciação identitária. Assim, mesmo a distinção
entre cosmopolitismo liberal e nacionalismo populista é falsa. Entre um
conjunto de identidades em regime de tolerância e uma identidade totalizante não há diferença, há declinações possíveis de uma mesma ipse,
que pode ser pensada como identidade unitária ou como identidades
em multiplicação. Há afirmações da mesma gramática das propriedades.
Nesse contexto, liberdade aparece como estar sob jurisdição de si
mesmo, pertencer a si mesmo, como autonomia conquistada. No entanto, esse conceito de liberdade como identidade socialmente realizada e
autonomia conquistada impede uma real organização de processos políticos que não visam à afirmação do potencial de deliberação e escolha
consciente dos sujeitos, mas à transformação da agência em abertura ao
que se organiza de forma inconsciente. Nesse horizonte, não há espaço,
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por exemplo, para uma agência que não seja exatamente dos sujeitos,
mas dos objetos. Perpetua-se assim o dogma moderno de que a única
forma de agência é aquela atribuída aos sujeitos e que a única forma
possível de atribuição de agência aos objetos seria por meio das temáticas
do fetichismo, da alienação e da reificação. Como se toda causalidade
externa a determinar a ação dos sujeitos devesse ser vista como alienação
a ser combatida. Essa é uma maneira de submeter a liberdade à noção
de ser proprietário de si mesmo, impedindo a emergência não apenas de
uma comunidade de sujeitos livres, mas de uma comunidade de sujeitos
e de coisas livres, o que é a única realização social efetiva do conceito de
liberdade, uma relação social na qual sujeitos e coisas estejam livres, não
submetidos à posse, à função e à unidimensionalidade.
Em segundo ligar, o kratos da democracia é força que se realiza como
plasticidade da representação. A representação é a gramática que define o modo de existência das identidades no interior da democracia; é o
dispositivo geral de organização do campo do comum. Nesse sentido,
mesmo o que acontece em esferas anti-institucionais e não estatais tende
a se realizar como representação, pois, na democracia, só o que é representável pode existir.
Insistamos mais neste ponto. Uma das ideias fundamentais da política moderna é a noção de representação. Aprendemos a compreender o
espaço político como um espaço de conflitos organizado a partir de uma
dinâmica específica de constituição de atores. Essa dinâmica estaria necessariamente ligada aos processos de representação. Assim, só poderiam
participar do campo de conflitos políticos aqueles que se submeteram à
representação, ou seja, aqueles que representam algo, que falam em nome
de um lugar que representam, seja este lugar um grupo, um setor de interesses, um partido, uma associação, um gênero. Em suma, o pressuposto
central aqui é: uma multiplicidade não se apresenta de forma imediata,
ela só pode existir como algo representado.
Várias consequências se seguem daí. Por exemplo, dentro dessa visão,
uma sociedade plural seria aquela que permitiria a emergência de vários
representantes e representações ao mesmo tempo. Quanto mais representações diversas, mais plural a sociedade. No entanto, por mais diversas que tais representações sejam, elas devem partilhar algumas coisas
em comum, pois a representação tem suas regras, tem seus modos de
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contagem, tem sua gramática, tem seus acordos. Aceitar sua gramática
significa aceitar como as lutas se darão, em qual espaço, como os conflitos
serão resolvidos. Nesse sentido, ao menos para tal forma de pensar, existir
politicamente é aceitar se submeter a regras, modos de contagem, gramáticas e acordos. A essa submissão, chamamos normalmente “democracia”.
Por fim, o kratos da democracia é uma força indissociável da internalização de sua própria suspensão. Isso porque o funcionamento normal
da democracia liberal exige que a força do demos seja restringida a espaços
eleitorais, enquanto as múltiplas esferas das relações econômicas entre
classes, das relações de trabalho, das relações de gênero e raciais, assim
como os usos da força em situações “excepcionais” de insegurança, são
geridas a partir da violência e da anomia. As conquistas das lutas sociais
em relação às modificações do ordenamento jurídico tendo em vista a
defesa de classes vulneráveis demonstram-se, na democracia, frágeis,
provisórias e de alcance extremamente limitado. A democracia não é o
regime de garantia da integridade dos sujeitos a partir do exercício da lei.
Ela é o regime que possibilita múltiplas formas de suspensão da lei e de
plasticidade de seus modos de aplicação. Não há democracia liberal sem
a violência disciplinar, essa violência muda e não ordenada juridicamente,
nas fábricas, nas escolas, nos hospitais, nos campos. Violência das técnicas
de recursos humanos, da ergometria das linhas de montagem, da dopagem contra o sofrimento psíquico.
Assim, a democracia que conhecemos funda-se em uma noção de
força compreendida como o que se exercita enquanto identidade, o que
passa a existência como representação e o que é impotente diante da
violência de sua própria negação sem retorno. Nesse sentido, se estamos
discutindo as modalidades de configuração da força que é própria à democracia, deveremos discutir as possibilidades de superar um exercício
político baseado na identidade, na representação e na negação interna de
seu próprio ordenamento.
P OPULISMO E REVOLUÇÃO

Há várias maneiras de discutir este ponto, mas eu gostaria de explorar
aquela que diz respeito a uma articulação possível entre democracia e revolução, pois sabemos como o conceito de revolução atualmente parece
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esgotado. Eixo fundamental da própria noção de política nos séculos xix
e xx, ele viu, a partir dos anos 1980, seu lugar central no processo de realização das expectativas de emancipação social ser cada vez mais questionado. Esse abandono se deu, muitas vezes, em nome de análises históricas
que apontavam para, em larga medida, três fatores: a transformação dos
processos revolucionários do século xx em sociedades burocráticas, a
inexistência atual de sujeitos políticos capazes de se colocar como agentes
naturais da ação revolucionária desde a integração da classe trabalhadora do proletariado ao estado do bem-estar social, e, por fim, a dependência
do conceito de revolução em relação a uma filosofia da história de cunho
teleológico e necessitarista. Como se a revolução, como forma de insurgência, fosse indissociável da perda de seu élan transformador, a partir do
momento em que passasse à condição de governo, ou indissociável de
uma teleologia que destrói toda possibilidade de acontecimento em prol
de uma filosofia do progresso histórico.
Contudo, argumentos dessa natureza, historicamente situados, são
limitados. Que as primeiras realizações do conceito de revolução tenham
se esgotado não implica que estejamos diante de uma limitação imanente à potência do próprio conceito. Da mesma forma que as primeiras
atualizações do conceito de república se demonstraram falhas sem que
o próprio conceito de república fosse, por isso, descartado. A revolução
é um conceito a ser construído a partir de sua revisão interna. Para além
do problema complexo da violência (até porque há situações nas quais
a insurreição revolucionária tem violência direta meramente residual),
deveríamos insistir no fato de haver outra força que a revolução permite
emergir, e é isso que as teorias atuais da democracia têm dificuldade em
aceitar, ou seja, que na esfera do político a primeira transformação necessária seja no conceito de “força”.
Não se trata apenas de pensar a revolução como emergência da força
de outros agentes que até então estavam em posição subalterna ou não
contada. Trata-se de compreender que a revolução é, inicialmente, processo de destituição da própria noção de agência que até então imperou.
Antes de ser uma ação ou um conjunto coordenado de ações, uma revolução é a destituição de certa agência, ela é o abandono de certa ideia de
ação e, assim, o fim de certo conceito de sujeito. Por isso, toda revolução
é o campo de emergência de uma força até então impossível de existir e de
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uma subjetividade até então impredicada. É por não saber mais o que tal
reinstauração da noção de força pode significar que a contemporaneidade
abandonou a noção de revolução e, em seu lugar, o populismo se tornou,
entre nós, o único modo de pensar a emergência política de processos
anti-institucionais capazes de constituir novos sujeitos.
Nesse sentido, a tese fundamental que defendemos aqui é: o conceito
de populismo cresce atualmente por uma dupla razão. Primeiro, devido à
consciência tácita, principalmente depois da crise econômica de 2008, do
caráter meramente formal da democracia liberal diante da necessidade
de reinstauração de outra ordem econômica. Ou seja, o populismo, tanto
à direita quanto à esquerda, foi capaz de incorporar o descontentamento
com a ausência de alternativa econômica em circulação no interior dos
embates eleitorais da democracia parlamentar e tirou disso a sua força. Ele politizou tal descontentamento ao afirmar que a representação
esvaziou a democracia de sua força e a afastou de seu demos, e que ela
instaurou um modo de existência que leva a força política ao limite da
inexistência. Assim, tais estratégias populistas apelam a uma dimensão
anti-institucional da política e à incorporação de tal potência anti-institucional a partir da construção do povo como categoria fundamental de
ação. A força do populismo vem do fato de ele ter sido capaz de ouvir
uma inexistência.
Em segundo lugar, o populismo voltou a aparecer como alternativa
a uma política radical por ocupar o lugar da necessidade de recuperação
do conceito de revolução. Populismo e revolução pressupõem formas
de reinstauração institucional. No entanto, há algo que os diferencia, e
isso gira em torno do conceito de força em política. O populismo não
modifica a noção de força, ele a incorpora em outros sujeitos, em sujeitos
até então invisíveis no interior do exercício do poder. Por isso, ele nunca
escapará de um horizonte institucional definido pela própria democracia
liberal. Populismo e democracia liberal são, na verdade, dois momentos
do mesmo conceito de política, que oscila naturalmente entre institucionalismo e anti-institucionalismo. Não há democracia liberal sem recurso
periódico ao populismo e posterior enquadramento das dinâmicas políticas em um “curso normal” (não há de se pensar apenas nos eua e em
Trump, mas na Itália e em Berlusconi, na França e em De Gaulle, uma
estratégia populista conservadora par excellence).
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Por isso, podemos fazer dois tipos de crítica ao populismo. A primeira delas diz respeito à degradação de sua capacidade de transformação. O modelo de construção do corpo político a partir de uma série
de equivalências composta por demandas contraditórias pode ter força
momentânea por conseguir dar agência a setores da população até então politicamente emudecidos. No entanto, sua prática de governo se
transforma rapidamente em uma gestão de paralisia, pois as demandas
contraditórias começam a anular umas às outras, criando uma dinâmica
de inércia e dependência cada vez maior de uma política de liderança. A
história das práticas populistas é uma história de avanço inicial, de paralisia e de degradação final.
Mas há outra crítica a ser feita: as estratégias populistas não são capazes de modificar o conceito de força política. Seu modo de existência
político pressupõe a submissão da política à identidade, à representação
e à constituição soberana da liderança. A transformação do povo em categoria política fundamental, tanto para processos de emergência quanto para processos de governo, é indissociável da elevação de práticas de
imunização e de fortalecimento identitário a estratégias políticas centrais.
Isso não poderia ser diferente, já que o conceito de povo é um conceito
nacional e, portanto, expressão do modo de consolidação do estado-nação. Ao se transformar em conceito central nas dinâmicas de governo, e
não apenas nas dinâmicas de emergência, o povo traz consigo a imagem
de uma origem, de um risco contra o qual será necessário se imunizar, de
uma territorialidade a defender. Mesmo os múltiplos sujeitos de demandas
sociais que são organizados no interior do sistema populista de equivalências não modificam suas identidades no processo de emergência populista.
Não há transformação dos sujeitos de enunciação. Eles consolidam seus
lugares e negociam politicamente a partir de suas identidades supostas e
seus interesses representados.
Por isso, longe de simplesmente desqualificar a estratégia populista
de reconstituição da democracia a partir da emergência do demos, faz-se
mais necessário insistir em seus limites e, diante desses limites, apontar
para a necessidade contemporânea de rever o conceito de revolução. No
entanto, compreender esse ponto exige responder a uma pergunta que
apenas aparentemente é simples: o que devemos entender atualmente
por “revolução”?
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NÃO V OLTAR AO MESMO LUGAR

Jacques Lacan insistia que “revolução” normalmente significa, como
sabemos a respeito dos movimentos astronômicos, “voltar ao mesmo
lugar”. Ao comentar a revolução copernicana, tão usada como metáfora de mudança epistêmica na filosofia (Kant e a crítica como revolução
copernicana) e mesmo na psicanálise (Freud e a revolução copernicana
do inconsciente), Lacan perguntava-se: “o que há de revolucionário no
recentramento do mundo solar em torno do Sol?”1. Era uma maneira
de afirmar que não havia mudança alguma por meio da conservação da
hierarquia, da unidade e da centralidade que a noção de movimento esférico na condição de forma celeste perfeita representava. A verdadeira
revolução encontrava-se no advento do movimento elíptico, proposto por
Kepler, ou seja, da noção de dois centros como forma dos movimentos
celestes. Nisso se nota que a revolução, se não quiser ser um retorno ao
mesmo lugar, seria indissociável de uma mudança na estrutura do saber,
não apenas nos lugares que cada elemento ocupa no interior de uma
estrutura dada, não apenas nos detentores do saber e do poder, mas no
que saber e poder significam até agora e produzem. Se retirar a Terra do
centro do sistema e colocar em seu lugar o Sol não era exatamente uma revolução, é porque a revolução não podia ser pensada como uma mudança
topológica, mas como uma reinstauração global de modos de existência.
Essa reinstauração global de modos de existência aponta para o eixo
efetivo da revolução. Lacan era sensível ao fato de que viver em um universo que não se ordena mais a partir da simetria e do equilíbrio das
formas esféricas implicava instaurar uma outra gramática da vida social e
dos modos de existência. Mas falar em outra gramática da vida social só
é possível se aceitarmos que uma revolução não se dá apenas pela procura em realizar conceitos de justiça e redistribuição impossibilitados pelo
sistema de circulação de riquezas imanente aos modos hegemônicos de
reprodução social. Por outro lado, uma revolução não é o desfecho necessário de uma crise estrutural, nos moldes das crises de sobreprodução ou
de queda tendencial da taxa de lucros devido à modificação da composição orgânica do capital apontadas pelo marxismo. Já Schumpeter insistia
1. Jacques Lacan, Autres écrits, p. 420.
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que processos de crise eram absorvidos como dinâmicas de destruição
criativa pelo próprio capitalismo. Esse é seu modo de funcionamento
normal. Na verdade, para que uma revolução ocorra, não basta que crises
ocorram e não há relação necessária alguma entre crise e revolução. Faz-se necessário, na verdade, um processo de transformação de sujeitos, que
se inicia com aquilo que poderíamos chamar de des-identificação social
generalizada. Algo estruturalmente distinto do populismo, que é acima
de tudo uma política das identificações e do fortalecimento da força de
mobilização e de insurgência das identificações.
Esta talvez seja uma questão fundamental: em que condição fenômenos de desidentificação generalizada no campo sociopolítico podem
ocorrer? Notemos que não se trata apenas de falar sobre a consciência da
condição de não contado, consciência de não existir politicamente como
sujeito reconhecido, pois a consciência de minha inexistência política não
leva necessariamente à afirmação de uma desidentificação generalizada.
Ela pode simplesmente levar a uma dependência ainda maior em relação a
figuras de identificação socialmente estabelecidas. Como se minha inexistência social pudesse ser superada pela condição de me conformar melhor
a sistemas de expectativas representados socialmente, ou pela condição
de internalizar melhor valores sociais que aparecem como hegemônicos.
A inexistência social pode ser aprisionada por discurso de fortalecimento
da ordem e de restauração social.
Nesse sentido, lembremos que só há desidentificação lá onde há a potência transformadora do desamparo. Sabemos como as dinâmicas políticas respondem a circuitos específicos de afetos. É evidente como formas
atuais de populismo protofascista mobilizam o medo e o ressentimento
como afetos políticos centrais, reeditando uma lógica de constituição de
corpos políticos na qual a consolidação do poder soberano aparece como
gestor de um espaço social marcado pela uso político da insegurança.
Medo, assim como esperança (outro afeto fundamental no populismo),
são afetos fortes de investimento em processos de identificação.
No entanto, sob o regime de desidentificação, os sujeitos desamparam-se das figuras de autoridade que poderiam constituí-los no interior
de uma rede social de desejos. Por isso, tal movimento não poderia se
produzir sem uma dessuposição de saber, ou seja, sem uma afirmação do
desamparo em relação aos modos de existência que se organizam como
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um saber, com suas relações de autoridade, com seus modos de ordenamento sob a forma da definição da necessidade, sob a forma das relações
de causalidade. Há, desta maneira, um desabamento da linguagem como
modo de determinação da experiência que não é a consequência, mas a
causa primeira de qualquer processo revolucionário. De certa forma, para
que uma revolução ocorra, é inicialmente necessário que a linguagem
desabe. E tal desabamento da linguagem é a desidentificação mais estrutural a produzir. Uma verdadeira práxis revolucionária começa por fazer a
linguagem desabar, confrontar-se com seu ponto de colapso até confessar
sua própria impotência e levar os sujeitos a desertarem de seu território.
Sem isso, uma revolução sempre retornará, ao final, ao mesmo lugar.
Tendo esse problema em mente, não seria desprovido de interesse
lembrar de uma discussão a respeito da relação entre linguagem e revolução envolvendo um personagem absolutamente inesperado, Josef Stalin.
No final dos anos 1940, Stalin resolve intervir em um debate linguístico a
respeito de a linguagem ser ou não uma superestrutura. Sua posição era
negativa, já que ela pretensamente não poderia ser mudada ao modificarmos as relações de produção:
O que poderia ser a necessidade para tal revolução linguística se demonstrarmos que a linguagem existente e sua estrutura são fundamentalmente adequadas às necessidades do novo sistema? A antiga superestrutura pode e deve ser destruída e substituída por uma nova no curso
de alguns anos, a fim de dar livre curso ao desenvolvimento das forças
produtivas da sociedade, mas como poderia uma linguagem existente
ser destruída e uma nova construída em seu lugar no curso de alguns
anos sem causar anarquia na vida social e sem criar a ameaça de desintegração da sociedade? Quem a não ser um Dom Quixote poderia dar
a si mesmo tal tarefa?2

Stalin, que sabia bem o que significa assassinar uma revolução, recusa que a linguagem seja uma superestrutura porque ela não deve ser
nem o veículo nem o resultado de um processo revolucionário. Ela deve
2. Joseph Stalin, Marxism and Problems of Linguistics, disponível em: <https://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1950/jun/20.htm>, acesso em: 9 nov. 2018.
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permanecer tal e qual, sob o risco de desencadear anarquia e desintegração. No entanto, há de se perguntar que tipo de revolução é esta que vê
as instaurações no campo da linguagem como algo fora de seu escopo,
pois afirmar que a linguagem não se modifica é a maneira mais segura de
afirmar que uma revolução não altera aquilo que aparece como a condição prévia (ao menos para os sujeitos falantes) de qualquer experiência
possível. Para as forças da restauração, é fundamental afirmar que a linguagem desconhece dinâmicas políticas por expressar, como dirá Stalin,
a “totalidade” da sociedade. No entanto, digamos que, se Stalin houvesse
lido Nietzsche, ele saberia que “nunca nos desvencilharemos de Deus enquanto acreditarmos na gramática”. Essa era uma forma astuta de afirmar
haver uma metafísica implícita na gramática. O que uma revolução faz
é procurar dissolver essa metafísica implícita que orienta os processos
mais elementares de nossas formas de vida. É isso que levava o poeta da
revolução, Vladimir Maiakovski, a pedir: “Dai-nos, camaradas, uma arte
nova que arranque a República da escória”.
A R EVOLUÇÃO E SUA FORÇA

Perguntemo-nos: em que tais discussões nos auxiliam a compreender
as transformações na noção de “força” pressuposta pela democracia? Pensemos nos três pontos sugeridos para compreender o que “força” significa
em democracia. Se a primeira característica estava vinculada ao exercício
da ipseidade, ao exercício da capacidade de ser si mesmo, então a ação
política nesse contexto será sempre pensada como a afirmação do que
me é próprio, do que é minha atribuição ou a atribuição do coletivo ao
qual pertenço e que me pertence. Mas e se uma revolução nos colocasse
diante de algo como uma força imprópria, uma força que nos lança à
deriva? Digamos que esta é uma proposição antileninista por excelência:
uma revolução não se projeta, uma revolução deriva. Saber sustentar a
revolução como deriva sempre foi o mais assustador de todos os desafios.
Pois, assim que uma revolução ocorre, há sempre os que dirão que é
necessário salvá-la, impedir que ela seja traída, que é necessário dirigi-la.
Normalmente, o que se faz é projetar os modos de organização de mobilização e insurgência para dentro do governo. Como, em larga medida, os
modos de organização de mobilização derivam do paradigma da guerra,
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já que a revolução depende de um conceito de guerra civil implícita, é inevitável que o governo se transforme na continuação da guerra por outros
meios, como vimos nas experiências revolucionárias do século xx e em
suas degradações. Essa guerra se alimentará da perpetuação dos inimigos
antigos e da produção de novos inimigos. Não foi por acaso que Freud
(que nunca escondeu certa simpatia pela Revolução Russa) perguntou:
“o que os bolcheviques farão quando eliminarem o último burguês?”.
De fato, e isto Marx e Engels sabiam muito bem, não há como processos de insurgência revolucionária não se apoiarem no paradigma da
guerra como horizonte de organização. Toda organização de sujeitos
livres em uma sociedade não livre será frágil, incapaz de lidar com a
força de restauração do Estado e de sua violência estatal. As lutas locais
e localizadas devem se organizar em uma contradição global em relação
ao Estado atual e, ao menos do ponto de vista da mobilização, tal contradição global pede um paradigma da guerra, mesmo se processos locais
puderem apelar ao paradigma da associação. O erro maior do leninismo
é perpetuar esse paradigma da guerra no interior do governo, por meio
de um programa de transição infinita, que nunca passará.
No entanto, quem diz emergência não diz governo. Uma força política
de deriva abandonará o paradigma da guerra para que possa emergir o paradigma do descontrole, ou seja, a figura de uma sociedade descontrolada.
A revolução, se quiser voltar a ser um conceito politicamente relevante,
só pode almejar uma sociedade descontrolada. Nossas sociedades nunca
conheceram o descontrole, elas conheceram a submissão e o domínio.
O descontrole pressupõe a abertura de campos nos quais a força comum
aparece como potencial genérico de implicação com decisões tomadas em
qualquer ponto. Implicação esta que mostra como toda e qualquer voz,
vinda de todo e qualquer lugar, pode falar em nome de uma universalidade suposta. Isso exige uma transformação econômica das estruturas,
como o fim da submissão da atividade à forma do trabalho produtor de
valor, assim como uma transformação subjetiva dos atores, como a circulação de uma linguagem outra, uma linguagem da desapropriação.
Por outro lado, a força da revolução abre-nos à possibilidade de confiar em ações que nos destituem da condição de agentes portadores de
interesses. Ela faz da política o espaço de desconstituição de identidades
e de emergência de um comum que não é apenas a extensão ilimitada
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do potencial de relação humano, mas a integração do que até agora foi
compreendido como não humano ou como coisa. Lembremos, por exemplo, do jovem Marx falando de uma ligação multilateral à natureza que
poderia liberá-la da condição de mero objeto, abrindo a experiência social
para um outra forma de pensar a dialética entre natureza e história. Lembremos de como a Revolução Francesa trouxe a recomposição das relações entre razão e loucura (o caso Pinel), trouxe mesmo a possibilidade
de uma indiferença racial que poderia fazer dessas “coisas” que eram os
escravos haitianos os verdadeiros enunciadores dos ideais revolucionários
contra as tropas napoleônicas. Ou de como a Revolução Russa chegou
mesmo a discutir a abolição do casamento como forma de abertura da
vida social à plasticidade das relações entre sujeitos livres. Todos esses
exemplos mostram como há uma biopolítica que a revolução, por ser
transformação global de estrutura, libera de suas amarras disciplinares.
Para finalizar, eu lembraria também que tais colocações podem soar,
ao menos para alguns, demasiado genéricas. Mas gostaria de defender
que isso não é um defeito. Adorno, que nunca abandonou a centralidade
do conceito de revolução, afirmava que a antecipação da forma da sociedade reconciliada é um atentado à própria reconciliação, pois, sujeitos
mutilados que somos, não podemos imaginar o que é a liberdade social
sem projetar modos de organização que são próprios a uma situação de
guerra civil, como esta que vivemos em nossas lutas de classe cotidianas,
em nossas lutas contra a violência estatal embutida em nossas democracias liberais. Calar-se diante do que será o governo em uma sociedade
pós-revolucionária não é impotência, mas confiança na força plástica da
política e de suas localidades múltiplas. A teoria pode nos levar a acreditar
que temos o desejo e a capacidade de fazer muito mais do que fizemos
até agora, pode dizer que ainda não fomos muito longe com nossa negação, mas não pode antecipar o que recusa qualquer projeção. Pois a
teoria confia no que só a prática emancipada em seus contextos locais
pode produzir.
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Caminhos da razão e do progresso
Antonio Cicero

Parece-me que em nossa época, em todo o mundo, trava-se uma
ocasionalmente violenta guerra entre, por um lado, os inimigos do Iluminismo e, por outro, os seus defensores. Logo de saída, quero deixar
claro que me incluo entre esses últimos. Em que consiste o Iluminismo?
Em primeiro lugar, acho importante explicar que concordo com a
distinção defendida pelo filósofo Sérgio Paulo Rouanet entre o Iluminismo e a Ilustração1. Para ele, a Ilustração constitui um momento particular
e importantíssimo do Iluminismo. E eu adiciono: do Iluminismo no Ocidente. O Iluminismo em si consiste num movimento intelectual que se
manifestou, com maior ou menor força, em diferentes épocas e culturas
de diversas regiões do mundo, durante, antes e depois da Ilustração. Trata-se da luta pelo progresso da razão, da ciência e da liberdade.
Recentemente temos observado no Brasil fortes movimentos anti-iluministas. Refiro-me, é claro, aos movimentos que lutam pela censura ou
pelo encerramento de manifestações artísticas que consideram imorais
ou sacrílegas. Assim, em Porto Alegre, por exemplo, o “Movimento Brasil
Livre”, que é tudo, menos a favor de um Brasil livre, conseguiu pressionar
o museu do Banco Santander a fechar a exposição, por ele patrocinada,
intitulada “Queermuseu – cartografias da diferença”. Assim também, o
prefeito do Rio de Janeiro, o bispo da Igreja Universal do Reino de Deus
1. Sérgio Paulo Rouanet, “Erasmo, pensador iluminista”, em: As razões do Iluminismo, São Paulo: Companhia das Letras, 2005, pp. 301-2.
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Marcelo Crivella, proibiu essa mesma exposição de ser aberta no Museu
de Arte do Rio (mar). Em São Paulo, houve muitas manifestações pela
proibição da performance do artista Wagner Schwartz, acusado de pedofilia porque, ao se apresentar nu no Museu de Arte Moderna de São
Paulo (mam), teve uma perna e um braço tocados por uma menina. Em
Belo Horizonte também houve manifestações, tanto por defensores da
proibição da peça O Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, de Jo Clifford,
exibida na Funarte, quanto por defensores do fechamento da exposição,
no Palácio das Artes, que contém a obra Faça você mesmo sua Capela Sistina,
de Pedro Moraleida, ambas obras consideradas sacrílegas.
Os inimigos do Iluminismo sempre foram muitos. Ainda na época da
Ilustração, no século xviii, Johann Georg Hamann, Johann Gottfried von
Herder, Edmund Burke e Joseph de Maistre, entre outros, acreditavam
que a subestimação ou – pior – a crítica e o abandono, pelo Iluminismo,
dos valores tradicionais da comunidade, do parentesco, da hierarquia, da
autoridade e da religião acabariam por resultar no caos social.
Herder, por exemplo, opõe ao Iluminismo conceitos tais como o de
Volksgeist ou espírito do povo. A ideia é que cada nação resulta de uma
singular combinação histórica de fatores, tais como raça, língua, religião,
tradições, costumes, direitos etc., de modo que a “razão cosmopolita”
da Ilustração, ignorando as particularidades nacionais e locais, é absurdamente reducionista. Nada parece a Herder mais impertinente do que
pretender que toda tradição, toda religião, todo mito, toda poesia, todo
passado haviam sido ultrapassados pela razão prosaica, farisaica, plebeia
e arrogante dos iluministas. Aquilo que os iluministas chamavam de “direito natural”, por exemplo, não passava, segundo ele, de uma abstração
anêmica, cuja aspiração a se sobrepor à diversidade concreta dos direitos
consuetudinários era simplesmente ridícula.
No final do século xix, o sociólogo Ferdinand Tönnies, que conceituou a dicotomia entre comunidade e sociedade (Gemeinschaft e Gesell
schaft), dizia que, na comunidade – que consiste na coletividade tradicional –, tende a predominar o sentimento de fazer parte de um todo
(Zusammengehörigkeitsgefühl), na base de uma concordância espontânea
de pontos de vista, interesses e finalidades. Na sociedade – que consiste, sobretudo, na coletividade moderna –, por outro lado, predomina a
“vontade racional” ou o cálculo, baseado na mera agregação mecânica de
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seus membros. Entre os partícipes da sociedade, tendem a generalizar-se
as relações competitivas ou contratuais, cada qual mantendo, à parte de
terminadas convenções explícitas, os seus próprios pontos de vista, interesses e finalidades2. É costumeiro contrastar-se o individualismo típico
da sociedade à solidariedade típica da comunidade. O grande sociólogo
norte-americano Robert Nisbet mostra que a perda da comunidade –
Gemeinschaft – significa também a perda ou diluição da autoridade tradicional, do senso de status ou posição social, do sentido do sagrado e do
sentimento de enraizamento3.
Para Martin Heidegger – que considero o mais profundo dos pensadores anti-iluministas –, o Iluminismo, como toda a filosofia da modernidade, deriva da metafísica da subjetividade, fundada no século xvii por
Descartes, que já afirmava que o homem devia tornar-se mestre e possessor da natureza. De tal maneira de pensar – que, segundo Heidegger,
faz parte do que ele considera um lamentável “esquecimento do ser” –,
resulta o predomínio da razão instrumental, produtora da tecnologia
moderna. A partir dela, a agricultura de hoje em dia é, nas palavras de
Heidegger, “uma indústria motorizada de alimentação, essencialmente
o mesmo que a fabricação de cadáveres nas câmeras de gás e nos campos de extermínio, o mesmo que o bloqueio e a esfomeação de países,
o mesmo que a fabricação de bombas de hidrogênio”4. Segundo ele, no
mundo moderno, o próprio ser humano tende a se considerar como um
estoque de energia, um fundo disponível e explorável, de modo que sua
humanidade tende a desaparecer. Desse modo, Heidegger considera que
em nossos dias testemunhamos “o sombreamento do mundo, a fuga dos
deuses, a destruição da Terra, a massificação do ser humano, a suspeita
rancorosa contra tudo o que é criador e livre”5.
Mais recentemente, Michel Foucault pertenceu à mesma tradição de
rejeição à modernidade de Heidegger. Para ele, o Iluminismo originou
novas e insidiosas formas de dominação e opressão. Em suas palavras, “a
2. Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie, Darmstadt: Wissenschaftleiche Buchgesellschaft, 2005.
3. Robert A. Nisbet, The Sociological Tradition, London: Heinemann, 1970.
4. Martin Heidegger, “Das Ge-Stell”, em ______, Bremer und Freiburger Vorträge, em ______. Gesamtausgabe, v. 79, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2005, p. 27.
5. Idem, “Einführung in die Metaphysik”, em Gesamtausgabe, v. 40, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1983, p. 41.
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promessa do Iluminismo (der Auf klärung) de chegar à liberdade pelo exercício da razão tornou-se uma dominação da razão mesma, que usurpa
cada vez mais o lugar da liberdade”6. Nas palavras de Foucault, a individualidade cultivada pelo Iluminismo
é completamente controlada pelo poder, e somos individualizados, no
fundo, pelo poder mesmo. Em outras palavras, não penso de maneira
nenhuma que a individualização se oponha ao poder, mas, ao contrário, eu diria que nossa individualidade, identidade obrigatória de cada
um, é o efeito e um instrumento do poder7.

Foucault chegou a declarar que “o poder da razão é um poder sangrento” em entrevista intitulada “A tortura é a razão”8. Observo, en passant, que há algo de inconsistente em tal afirmação, uma vez que, no
momento em que Foucault rejeita o poder da razão, ele rejeita o poder de
sua própria crítica à razão, pois não se vê de onde essa crítica pode provir,
senão do poder da própria razão...
Depois de Foucault, e influenciado por ele, Giorgio Agamben é
hoje um dos filósofos mais citados do mundo. Pois bem, basta dizer que
Agamben, em consonância, de certo modo, com Heidegger, considera o
campo de concentração como o nomos – isto é, a lei ou o paradigma – da
modernidade9.
Considero tão ridículas essas afirmações que não pretendo criticá-las
diretamente. Em relação a Heidegger e Agamben, lembro apenas, en
passant, que o que realmente fabricou cadáveres nas câmeras de gás e
nos campos de extermínio foi a ideologia anti-iluminista do nazismo,
ideologia à qual o próprio Heidegger aderiu em determinado momento.
É por não concordar e/ou não levar a sério os inimigos do Iluminismo
que resolvi aqui reexaminar os princípios desse movimento. Para ser bem
claro, não penso que as fontes dos verdadeiros problemas que enfrentamos hoje sejam consequências do Iluminismo, mas sim da oposição ao
Iluminismo ou da falta deste.
6. Michel Foucault, “Converzazione com Michel Foucault”, em Dits et écrits, v. ii, 1976-1988, Paris: Quarto
Gallimard, 2001, p. 892.
7. Ibid., p. 1551.
8. Ibid., p. 395.
9. Giorgio Agamben, Homo Sacer. Sovereign Power and Bare Live, Stanford: Stanford U. Press, p. 166.
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Vejamos, então, em que consiste o Iluminismo.
Em nota ao prefácio da primeira edição da Crítica da razão pura,
Immanuel Kant, que foi, a meu ver, o maior dos filósofos iluministas,
afirma que
Nossa época é a própria época da crítica, à qual tudo deve submeter-se.
A religião, através de sua santidade, e a legislação, através de sua majestade, querem comumente a ela se subtrair. Mas com isso suscitam uma
justa suspeição contra si e não podem aspirar ao respeito irrestrito que
a razão somente concede ao que consegue suportar o seu exame livre
e público10.

Esse texto de Kant foi escrito por volta de 1781, logo, em plena Ilustração. Nesse tempo, a cidade de Königsberg, onde Kant sempre viveu,
fazia parte da Prússia de Frederico, o Grande, admirador dos pensadores
iluministas franceses11. Sob seu regime, como observa Otfried Höffe, a
Prússia transformou-se “de um Estado policial num Estado de direito
com divisão de poderes e numa das comunidades mais progressistas da
época”12.
A crítica é um modo de razão. Trata-se da razão crítica ou da razão
enquanto crítica. Assim, a crítica da razão pura faz parte do autoconhecimento da razão, pois se trata da crítica que a razão exerce sobre si própria13. A época da crítica é aquela em que o modo de pensar iluminista
se torna hegemônico. Para o pensamento efetivamente iluminista, não é
admissível subtrair-se coisa alguma à possibilidade de ser criticada. Não
pode ser considerado iluminista nenhum modo de pensar segundo o qual
a crítica a determinadas coisas – pessoas, instituições, hábitos, concepções,
ideais, preconceitos etc. – seja considerada sacrílega, isto é, seja absolutamente inaceitável.

10. Immanuel Kant, “Kritik der reinen Vernunft” Erster Teil, em ______, Werke, Bd.3. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Sonderausgabe, 1983, p. A xi, nota de pé de página.
11. Lembro que Frederico, o Grande, chamava o Livro iii do De rerum natura, em que Lucrécio critica a
religião, de seu “breviário”. V. Peter Gay, The Enlightenment: An Interpretation. The Rise of Modern Paganism, New York: Alfred A. Knopf, 1967, p. 192.
12. Otfried Höffe, Immanuel Kant, São Paulo: Martins Fontes, 2005, pp. 23-4.
13. Immanuel Kant, op. cit., p. A xi.
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Entende-se a justeza de considerar-se René Descartes o “pai” da filosofia moderna quando se verifica que, de fato, foi a partir de sua dúvida
metódica que se consolidou esse modo moderno de pensar, segundo
o qual não é admissível subtrair-se coisa alguma à possibilidade de ser
criticada. Penso que já a partir da compreensão da filosofia de Descartes
– logo, antes da Ilustração propriamente dita – é possível entender de que
modo a razão crítica conduz aos fundamentos tanto da ciência moderna
quanto do direito moderno. É o que pretendo indicar aqui. Antes, porém, de considerar a própria argumentação de Descartes, quero chamar
atenção para as condições que favoreceram o surgimento de tal pensador.
Descartes nasceu na última década do século xvi. Tendemos a pensar
nesse último século da Renascença como – nas palavras de Alexandre
Koyré – “ampliação sem igual da imagem histórica, geográfica, científica
do homem e do mundo. Efervescência confusa e fecunda de ideias novas
e ideias renovadas. Renascimento de um mundo esquecido e nascimento
de um mundo novo”14.
Isso nos faz muitas vezes esquecer que ele foi também, segundo a
descrição do mesmo autor,
[...] crítica, desmoronamento e enfim dissolução e mesmo destruição
e morte progressiva das antigas crenças, das antigas concepções, das
antigas verdades tradicionais que davam ao homem a certeza do saber
e a segurança da ação. [...] Ele [o século xvi] desmoronou tudo, destruiu tudo: a unidade política, religiosa, espiritual da Europa; a certeza
da ciência e a da fé; a autoridade da Bíblia e a de Aristóteles; o prestígio da Igreja e o do Estado15.

De fato, Montaigne dizia “Olhemos em volta, tudo rui em torno de
nós: em todos os grandes Estados, seja da cristandade, seja em outras
partes que conhecemos, olhai, e encontrareis uma evidente ameaça de
mudança e ruína”16.

14. Alexandre Koyré, Entretiens sur Descartes, New York, Paris: Brentano’s, 1944, p. 34.
15. Ibid., pp. 34-5.
16. Michel de Montaigne, “Apologie de Raimond Sebond”, em Essais, v. ii, Paris: Garnier, 1948, livre ii,
chap.xii, p. 195.
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A verdade é que a Europa se encontrava em ebulição, a partir das
guerras camponesas e das insurreições protestantes. Ao mesmo tempo,
a redescoberta e a releitura de textos de pensadores materialistas, como
Lucrécio17, e céticos, como Sexto Empírico, reviraram o mundo intelectual da época. Tendo Gutenberg reinventado a imprensa, permitindo-lhe
empregar tipos móveis, adaptados à escrita alfabética, ampliou-se o público leitor e o escritor para muito além das universidades, o que permitiu
que as ideias e as crenças tradicionais pudessem ser mais rapidamente
discutidas e postas em questão, quando não simplesmente desmentidas.
Lévi-Strauss observa, com razão, que a Europa, desde o começo da
Renascença, havia sido “o lugar de encontro e de fusão das influências
mais diversas: as tradições grega, romana, germânica e anglo-saxã; as
influências árabe e chinesa”18. Os valores, as formas e os procedimentos tradicionais puderam ser mais facilmente relativizados, quando não
simplesmente abandonados. Ademais, as viagens e as descobertas geográficas, por um lado, e as descobertas astronômicas e físicas, por outro,
puseram em questão, ou, em alguns casos, desmentiram, ideias e crenças
tradicionais.
Pois bem, o ceticismo de Montaigne atinge diretamente as pretensões europeias de considerar bárbaros os costumes de outros povos, na
medida em que estes diferem dos seus. “Somos todos encerrados e amontoados em nós”, diz ele,
[...] e temos a vista encurtada à extensão de nosso nariz. Perguntaram
a Sócrates de onde ele era. Ele não respondeu: “de Atenas”, mas: “do
mundo”. Ele, que tinha sua imaginação mais plena e mais extensa,
abrangia como sua cidade o universo inteiro, lançava seus conhecimentos, sua sociedade e suas afeições para todo o gênero humano, não
como nós, que não olhamos senão para nós mesmos19.
17. Leia-se, a propósito, Stephen Greenblatt, A virada: o nascimento do mundo moderno, São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
18. Claude Lévi-Strauss, “Race et histoire”, em Race et histoire, Race et culture, Paris: Albin Michel/Éditions
Unesco, 2001, p. 106.
19. Michel de Montaigne, “De l’institution des enfants”, em Essais, Paris: Garnier, 1948, Livre i, chap. xxvi,
pp. 168-9. As fontes de Montaigne provavelmente foram Plutarco (“De exilio”, em Moralia, v. iii. Org.
por Jeffrey Henderson, Cambridge: Harvard U. Press, 1959) e Cícero (Tusculanae disputationes, v.xxxvii.
Org. por Julio Pimentel Álvarez, Cidade do México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1979,
v. 2, Livro v, cap. xxxvii).
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Lembro o famoso ensaio de Montaigne sobre os canibais do Brasil.
“Acho”, diz ele, “que não há nada de bárbaro e de selvagem nessa nação,
pelo que me disseram, senão que” – e neste ponto ele se separa de sua própria cultura – “cada qual chama de barbárie o que não é de seu costume”20.
Em seguida, tendo descrito como os índios brasileiros matavam e
comiam seus prisioneiros de guerra, ele explica que não acha errado
que censuremos o horror barbaresco que há em tal ação, “mas sim que,
julgando bem os seus erros, sejamos tão cegos quanto aos nossos”21. E,
observando que “há mais barbárie em comer um homem vivo do que
em comê-lo morto”, lembra os horrores que haviam sido cometidos na
Europa por ocasião das guerras religiosas, horrores testemunhados por
ele próprio e cometidos “não entre inimigos antigos, mas entre vizinhos
e concidadãos, e, o que é pior, sob o pretexto de piedade e de religião”22.
“Podemos portanto”, conclui, “chamá-los [aos canibais] bárbaros, tendo
em vista as regras da razão23, mas não tendo em vista a nós mesmos, que
os superamos em toda espécie de barbárie”24.
As regras da razão – no sentido em que essa palavra é empregada no
ensaio sobre os canibais – não se confundem, portanto, com as regras da
cultura cristã ou europeia. Se comparassem o comportamento dos canibais ao deles mesmos, os europeus da época de Montaigne não teriam
o direito de considerá-los bárbaros. Não obstante, eles tendiam a, arrogantemente, considerar bárbaros todos os povos não europeus ou não
cristãos. Ora, pelas regras da razão, os cristãos são ainda mais bárbaros
que muitos desses povos; mais bárbaros do que os índios brasileiros; mais
bárbaros até do que os canibais brasileiros. Para que Montaigne critique
dessa maneira os europeus, é preciso, evidentemente, que se tenha distanciado deles tanto quanto de qualquer outro povo. É preciso que ele se
tenha desprovincianizado tanto do ponto de vista temporal (a partir da
redescoberta do pensamento antigo, que relativiza o pensamento escolástico, contemporâneo a ele) quanto do ponto de vista espacial (a partir
dos resultados das grandes navegações empreendidas em sua época e das
20.
21.
22.
23.
24.
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consequentes descobertas geográficas, como mostra o exemplo da menção aos índios brasileiros); é preciso que ele se tenha cosmopolitizado de
modo a ter sido capaz de abandonar – pelo menos na medida em que foi
capaz de fazer tais juízos – a cultura particular em que se criou.
Outra manifestação dessa atitude de Montaigne é sua afirmação de
que prefere pensar que a probidade não seja feita pelas religiões, que
apenas a completariam e autorizariam; que ela consiga “se sustentar sem
ajuda, nascida em nós de suas próprias raízes pela semente da razão universal impressa em todo homem não desnaturado”25. E arremata: “a experiência
nos faz ver uma distinção enorme entre a devoção e a consciência”. Ou
seja, a devoção, isto é, a religião, não é o fundamento da ética, que se
encontra na razão. Não são a esperança (do céu) nem o medo (do inferno) difundidos pela religião que produzem a honestidade. A razão, que
constitui o verdadeiro fundamento da ética, não pertence à cultura em
oposição à qual se manifesta.
Sobre a religião, ele declara ainda que recebemos a nossa
[...] como as outras religiões se recebem. Encontrávamo-nos no país
em que ela era praticada; observamos sua antiguidade ou a autoridade
dos homens que a mantiveram; ou tememos as ameaças que faz aos
descrentes; ou seguimos suas promessas [...] Outra região, outros testemunhos, semelhantes promessas e ameaças poderiam imprimir pelo
mesmo caminho uma crença contrária. Somos cristãos ao mesmo título que somos perigordinos ou alemães26.

Em outras palavras, assim como é contingente que tenhamos nascido
aqui e não ali, é contingente que sejamos, por exemplo, cristãos e não
muçulmanos, ou vice-versa.
Se a condição para que a razão se manifestasse fortemente na Europa
foi que a cultura cristã – como qualquer cultura particular – tivesse sido,
por assim dizer, posta entre parênteses pela razão, isso se deu porque
a razão está longe de pertencer a qualquer cultura particular. A razão
“não desnaturada”, isto é, a razão natural e universal, que constitui o
25. Michel de Montaigne, “De la physionomie”, em Essais, v. iii, Paris: Garnier, 1948, Livre iii, chap.xii, p.
307. Ênfase minha.
26. Idem, “Apologie de Raimond Sebond”, em Essais, v. ii, Paris: Garnier, 1948, Livre ii, chap.xii, p. 123.
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verdadeiro fundamento da ética, não pertence à cultura em oposição à
qual se manifesta. A razão não pertence a qualquer cultura particular.
Ela poderia, quando muito, ser pervertida, instrumentalizada, desnaturalizada por alguma cultura particular. É o que Montaigne pensa que a
cultura escolástica havia feito27. A razão natural, não sendo o produto de
nenhuma cultura particular, desabrocha exatamente nos interstícios entre
as diferentes culturas. Em outras palavras, não é a força, é a fraqueza, é
a desintegração da cultura cristã que favorece o surgimento da razão
crítica de Montaigne.
Por meio da razão, o ser humano separa-se, em primeiro lugar, dos
preconceitos da cultura a que pertence; logo, separa-se da cultura a que
pertence e, em segundo lugar, nessa cultura – ou em qualquer outra – busca separar o verdadeiro do falso, o certo do errado. “Toda pressuposição
humana”, diz Montaigne, “e toda enunciação tem tanta autoridade quanto outra, se a razão não as diferenciar. Assim, é preciso pô-las na balança:
e em primeiro lugar as gerais, e as que nos tiranizam”28. Ora, as que nos
tiranizam são sobretudo as pressuposições da cultura a que pertencemos.
Mas creio já ter deixado claro de que modo Montaigne mostra a possibilidade de se julgarem as formas de todas as culturas, inclusive as da
cultura à qual o julgador pertence, segundo critérios que não pertençam
a nenhuma cultura.
Como, porém, é possível que a razão não pertença a nenhuma cultura
particular? Notemos que a razão natural é, em primeiro lugar, exatamente a capacidade de separar, de se separar, de distinguir, de criticar, de “triar
o verdadeiro”, como diz Montaigne. A razão – e aqui reencontramos
Kant – é, em primeiro lugar, crítica. Essa palavra vem do vocábulo grego
kritiké 29, do verbo kríno, krínein30, que quer dizer separar31. Da mesma raiz,
27. Michel de Montaigne, “De la physionomie”, op. cit., p. 307; ver sobre isso Léon Brunschvicg, Descartes
et Pascal lecteurs de Montaigne. Neuchatel: La Baconnière, 1945, pp. 41-2.
28. Michel de Montaigne, “Apologie de Raimond Sebond”, op. cit., p. 240.
29. Kritikh/.
30. Kri/nw, kri/nein.
31. A palavra ratio deriva de ratus, particípio de reor. Embora seja reconhecidamente obscura a origem do
radical dessa família de palavras, é provável que o “re” de “re-or” seja aparentado ao radical reg- (r(hg-)
da palavra grega regnumi (r(h/gnumi), que significa romper, separar, dividir, distinguir etc. (Sobre isso,
vide, por exemplo, Paul Regnaud, Dictionnaire étymologique du latin et du grec dans ses rapports avec le
latin, Lyon et Paris: A. Rey et Librairie Leroux, 1908, verbete “reor”, p. 291). Sendo assim, curiosamente,
o sentido etimológico da “razão” aproxima-se do sentido etimológico da palavra “crítica”.
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vem a palavra krísis32, de onde deriva “crise”. A razão se manifesta (1) ao
se separar das positividades que encontra; (2) ao separar, questionar, distinguir e diferenciar essas positividades umas das outras; (3) ao, a partir
desses questionamentos, separações, distinções e diferenciações, classificar, categorizar, identificar e denominar as coisas; e (4) ao compará-las e
submetê-las às suas dúvidas, interrogações e críticas. Já que dar nome às
coisas, defini-las, classificá-las etc. são modos de distingui-las umas das
outras, essas atividades representam manifestações da crítica. Assim, a
razão crítica constitui uma condição da própria linguagem que, por um
lado, a potencializa, mas, por outro lado, é capaz de encobri-la.
Vê-se que a razão é capaz de ser instrumentalizada. Ela é instrumentalizada pelo seres humanos em vista do conhecimento, do controle e da
utilização da natureza e dos demais seres humanos. Ela serve aos seres
humanos para esses fins práticos.
Assim, a razão é instrumentalizável, por exemplo, para a produção
do conhecimento científico e da tecnologia. Contudo, ela é instrumentalizável também para a construção de obras de arte, bem como para a
elaboração de construções ideológicas – emprego aqui esta palavra no
sentido amplo de sistemas de ideias – como religiões e sistemas filosóficos.
Como as diversas construções ideológicas contradizem umas às outras, e todas são construídas mediante a instrumentalização da razão crítica, é evidente que esta não se reduz a nenhuma delas. Ao contrário, a
própria razão crítica – e só ela – pode ser usada para criticar qualquer
um dos sistemas que se construíram mediante sua utilização. A razão,
como um martelo, por exemplo, é capaz de ser instrumentalizada tanto para a construção quanto para a destruição daquilo mesmo que serviu para construir. Mas atenção, a razão crítica afirma-se também quando
critica a si própria33.
Neste ponto, podemos reencontrar Descartes. Nele, encontramos o
mesmo cosmopolitismo que em Montaigne. No Discurso do método, por
exemplo, ele diz considerar bom “saber algo sobre os modos de diversos povos, a fim de julgar os nossos com mais sanidade, e para que não

32. Kri/sij.
33. Como não lembrar, aliás, que os principais livros de Kant são: Crítica da razão pura, Crítica da razão
prática e Crítica do juízo?
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pensemos que tudo o que é contra nossos modos seja ridículo, e contra
razão, assim como têm costume de fazer os que nada viram”34. E mais:
[...] vendo várias coisas que, embora nos pareçam muito extravagantes e
ridículas, não deixam de ser comumente recebidas e aprovadas por outros grandes povos, aprendi a não crer em nada tão firmemente daquilo
que somente me havia sido persuadido pelo exemplo e pelo costume; e
assim me liberei pouco a pouco de muitos erros que poderiam ofuscar
nossa luz natural e nos tornar menos capazes de entender a razão35.

Assim como Montaigne, Descartes estabelece uma dicotomia entre,
de um lado, a razão, a crítica e o ceticismo e, de outro, os modos, os costumes e as religiões dos povos, isto é, as culturas particulares. A razão é
aquilo que se separa e se distancia de todos os fenômenos culturais particulares. O filósofo Ernest Gellner afirma, com toda razão, que
[...] a única maneira de resumir o pensamento dos três últimos séculos
é descrever o relacionamento instável entre o indivíduo e a sua cultura.
Há várias estratégias que o indivíduo pode adotar nesse relacionamento. O melhor modo de resumir essas estratégias é invocar de início o
famoso ditado do mundo dos negócios nos Estados Unidos: “se não
pode derrotá-los, junte-se a eles”. Foi de Descartes a estratégia inicial
do pensamento moderno, uma firme tentativa de “derrotá-los”. Sua
grande aspiração era o indivíduo derrotar a cultura que o rodeia36.

Suponho que muitos, e talvez até a maior parte dos ouvintes, já conheçam até de cor os trechos do Discurso do método que tenho citado.
Entretanto, peço-lhes paciência para suportar mais algumas citações da
obra-prima de Descartes. Paul Valéry dizia que o Descartes que o interessava era aquele para quem o eu e o mim explicitamente evocados deviam
nos introduzir a modos de pensar de uma inteira generalidade37. Sugiro
34. René Descartes, Discours de la méthode. Texte établi et commenté par E. Gilson. Paris: Vrin, 1976, p. 6.
35. Ibidem, p. 10.
36. Ernest Gellner, “O relativismo versus verdade única”, em: Antonio Cicero; Waly Salomão, O relativismo
enquanto visão do mundo, Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1994, p. 19.
37. Paul Valéry, “Une vue de Descartes”, em Oeuvres, Paris: Gallimard, 1957, t. i, p. 839.
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que cada um de nós se ponha no lugar da primeira pessoa de cada um
desses textos de Descartes – que pense com ele. Vejamos:
Tendo aprendido, desde o colégio, que não se conseguiria imaginar
nada tão estranho e pouco crível que não tenha sido dito por algum
dos filósofos; e desde então, viajando, tendo reconhecido que todos
aqueles que têm sentimentos muito contrários aos nossos nem por isso
são bárbaros ou selvagens, mas que muitos usam, tanto ou mais que
nós, da razão; e tendo considerado quanto um mesmo homem, com
seu mesmo espírito, sendo nutrido desde a infância entre franceses ou
alemães, torna-se diferente do que seria, se tivesse sempre vivido entre
chineses ou canibais; e como, até os modos das nossas roupas, a mesma
coisa que nos agradou dez anos atrás, e que nos agradará talvez novamente antes de dez anos, parece-nos agora extravagante e ridícula: de
sorte que é antes o costume e o exemplo que nos persuadem, do que
algum conhecimento certo [...]38.

Como Montaigne, Descartes recusa-se a tomar os costumes de sua
cultura, isto é, os costumes franceses, europeus, ocidentais ou cristãos,
como automaticamente melhores que os de outros povos. Ao contrário,
ele relativiza todos os costumes – diríamos hoje, todas as culturas –, sejam
de franceses, sejam de alemães, sejam de chineses, sejam de canibais. O
que parece bom a uns, parece mau a outros. O que nos parecia bom há
dez anos, parece-nos mau hoje e, talvez, daqui a dez anos pareça-nos novamente bom. Alguém que tenha nascido entre alemães, pensa como os
alemães; tivesse nascido entre canibais, pensaria como canibais. Portanto,
nenhuma cultura particular, do presente ou do passado, pode pretender
ser essencialmente superior a outra.
Evidentemente, Descartes não afirma a relatividade das culturas a
partir do ponto de vista de nenhuma cultura particular. Todas elas, inclusive a francesa, cristã, em que ele nasceu e se criou, são por ele relativizadas
a partir do ponto de vista da razão, que não pertence a este ou àquele
povo, tanto que pode ser usada por não cristãos tão bem, e, por vezes,
melhor do que pelos cristãos. O ponto de vista da razão é exatamente o
38. René Descartes, 1976, op. cit., p. 16.
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do puro distanciamento crítico que permite a relativização das diferentes
culturas. Não pertencendo a nenhuma cultura positiva, ele somente pode
ser caracterizado de modo negativo: “Para todas as opiniões que havia
recebido até então em minha crença, eu não podia melhor fazer do que
tentar, de uma vez por todas, livrar-me delas, a fim de lá recolocar depois,
ou outras melhores, ou então as mesmas, quando as tivesse ajustado ao
nível da razão”39.
Descartes explica: dado que (1) os filósofos se contradizem; (2) nenhuma cultura pode se pretender superior às demais; (3) nossas opiniões
dependem do lugar e da época em que nos criamos; e (4) “a pluralidade
de vozes não é uma prova que valha nada para as verdades um pouco
difíceis de descobrir, porque é bem mais provável que um homem só as
tenha encontrado do que todo um povo”40, ele não conseguiu escolher
ninguém cujas opiniões lhe parecessem dever ser preferidas às dos outros.
Por causa disso, prossegue, “achei-me como obrigado a tentar eu mesmo
a me guiar”41.
Chamo aqui atenção para o fato de que o quarto item citado no parágrafo anterior é extremamente importante para o desenvolvimento do
Iluminismo. Ele implica, por exemplo, que nenhuma crença – por exemplo, religiosa – merece intrinsicamente mais respeito do que qualquer
crença individual. É provável que aqui as religiões não sejam explicitamente mencionadas porque, ao escrever seu Discours, Descartes se lembre
da prisão, da tortura e da execução de Giordano Bruno na fogueira da
inquisição, que tiveram lugar poucas décadas antes, e da prisão e abjuração forçada de Galileu, ocorridas quatro anos antes.
Tentarei, em seguida, reconstruir esquematicamente o cogito, tendo
em vista não uma fidelidade histórica às intenções pessoais de Descartes,
nem à interpretação tradicional (não o tomo, por exemplo, como uma
tentativa de provar a existência de quem o enuncia): o cogito me interessa
principalmente em sua condição de fundamento do Iluminismo.
Descartes busca um ponto arquimédico absolutamente certo, invulnerável até ao mais completo ceticismo concebível: “Nada além de um
ponto que fosse firme e imóvel pedia Arquimedes para mover a terra
39. Ibid., p. 13.
40. Ibid., p. 16.
41. Ibid.
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inteira; grandes coisas também podem ser esperadas, se eu encontrar um
mínimo que seja certo e inconcusso”42.
Fazendo uso metódico de todo o arsenal tradicional dos céticos – a
possibilidade de que suas certezas se baseiem em sonhos, alucinações,
ataques de loucura43 –, Descartes concebe uma dúvida hiperbólica, isto
é, uma dúvida que condensa todas as dúvidas imagináveis.
Porém, antes de levar a cabo essa decisão, Descartes forma uma moral provisória para si: “Para que eu não ficasse irresoluto em minhas ações,
enquanto a razão me obrigasse a sê-lo em meus juízos, e não deixasse de
viver, desde então, do modo mais feliz que conseguisse, formei-me uma
moral provisória, que não consistia em mais que três ou quatro máximas,
que vos desejo expor”44.
As máximas da moral provisória de Descartes foram, em suma, as
seguintes:
1. obedecer às leis e aos costumes do seu país, retendo constantemente
sua religião e se governando, em todas as outras coisas, segundo as
opiniões mais moderadas e mais distantes do excesso;
2. ser tão firme e resoluto em suas ações quanto conseguisse, e seguir,
como se fossem certíssimas, mesmo as opiniões mais duvidosas, uma
vez que as houvesse adotado;
3. tentar sempre antes vencer a si próprio do que à fortuna, e antes
mudar seus desejos do que mudar a ordem do mundo;
4. fazer uma revisão das diversas ocupações que os homens têm nesta
vida, para tratar de escolher a melhor.
No que diz respeito à quarta máxima, Descartes explica que, sem
querer falar sobre as ocupações dos outros, ele pensava que não poderia fazer nada melhor do que continuar naquela em que se encontrava,
42. René Descartes, Meditationes de prima philosophia, Paris: Vrin, 1978, pp. 24-5.
43. Além dessas razões para a dúvida, Descartes diz, no próprio Discours de la méthode, que, como é possível que nos enganemos em questões de geometria ou lógica, ele tomaria como falsas também “as razões que antes tomara como demonstrações” (1976, op. cit., p. 32). Mais tarde, nas Méditationes de prima
filosofia (1978, op. cit., pp. 21-4), o fundamento último dessa desconfiança quanto às verdades lógicas é a
possibilidade de que estejamos permanentemente a ser enganados por um gênio maligno. Contudo,
não é possível, sem inconsistência performativa, negar as verdades analíticas. Hoje sabemos que, nesse
ponto, a dúvida simplesmente não é admissível.
44. René Descartes, 1976, op. cit., p. 22.
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empregando toda a vida a cultivar a razão e progredindo tanto quanto pudesse no conhecimento da verdade, segundo o método que se prescrevera.
Voltemos agora à dúvida hiperbólica. Nos Discours, Descartes diz
que era preciso rejeitar como absolutamente falso tudo aquilo em que
pudesse imaginar a menor dúvida, a fim de ver se não ficaria, depois
disso, alguma coisa em sua crença que fosse inteiramente indubitável45.
Duvidar de alguma coisa é conceber que possa não ser o que parece:
que possa ser falsa. Mas a dúvida metódica não apenas se estende a tudo
o que é capaz, ainda que levemente, de ser concebido como falso, mas
afirma a falsidade – ou, o que dá no mesmo, nega a verdade – de tudo o
que é concebivelmente falso. Trata-se, portanto, de negação. Segundo
Henri Gouhier, a negação é essencial porque “não é a certeza imediatamente indubitável do cogito que garante a sua evidência: é a evidência
experimentada como inegável que garante a minha certeza, provando
que ela é, a toda prova, indubitável”46.
Em outras palavras, a dúvida não é metódica senão ao se tornar negação metódica47. Dando-se conta, porém, de que o exame de cada uma de
suas opiniões em particular constituiria tarefa infinita, Descartes resolve
antes atacar os próprios princípios sobre os quais todas elas se assentam,
pois, solapados os fundamentos, rui espontaneamente o que quer que
sobre eles se encontre edificado48. Gouhier observa que “sem se dignar a
comentá-lo, Descartes se dirige naturalmente às [opiniões] que questionam a existência. O que é que existe? Tal é a questão que comanda tanto
as dúvidas da Primeira Meditação quanto as certezas das seguintes”49.
Não é difícil entender a razão pela qual Descartes assim procede. Ele
mesmo explica que
[...] o principal e mais frequente erro que posso encontrar em meus
julgamentos consiste em julgar as ideias que estão em mim semelhantes ou conformes às coisas que se encontram fora de mim; pois efetivamente, se considerar as próprias ideias meramente como modos
45.
46.
47.
48.
49.
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de meu pensamento, sem referi-las a nada externo, dificilmente poder-me-ão dar alguma ocasião de errar50.

Pois bem, a discussão da falibilidade dos sentidos e da possibilidade de
que ele esteja a sonhar lhe proporciona a ocasião para negar a existência
de Deus, do mundo com tudo o que contém, de seu próprio corpo e de
ser o que supunha ser. Desse modo, ele é capaz de negar cada uma das coisas que conceba. Entretanto, ao cabo dessa via dubitandi, ele se pergunta:
o que então é verdadeiro? E responde a si mesmo: talvez esta única coisa,
nada há de certo51. Logo, porém, ele se dá conta de outra coisa:
Observei que, enquanto queria assim pensar que tudo fosse falso, era
preciso necessariamente que eu, que o pensava, fosse alguma coisa. E
observando que essa verdade: penso, logo sou, era tão firme e segura que
todas as mais extravagantes suposições dos céticos não eram capazes
de abalá-la, julguei que poderia recebê-la, sem escrúpulos, como o primeiro princípio da filosofia, que buscava52.

Assim, o cogito pretende ser uma certeza absoluta. Trata-se, porém,
da certeza de quê? Aparentemente, trata-se da certeza de que eu sou ou
existo. No entanto, o próprio Descartes, assim que afirma o cogito nas
Meditationes, confessa:
ainda não entendo satisfatoriamente exatamente quem eu seja, eu que
necessariamente sou; destarte é preciso tomar cuidado para que não
imprudentemente assuma ser outra coisa, e não me equivoque nesse
conhecimento que sustento ser mais certo e mais evidente que todos
os que já tive anteriormente53.

Depois de dúvida tão radical, não tenho certeza – seja quem eu for
– de absolutamente nada de determinado sobre mim. Quando digo “penso, logo sou”, não é nem meu corpo, nem minha personalidade, nem
50.
51.
52.
53.

René Descartes, 1978, op. cit., p. 37.
Ibid., p. 25.
René Descartes, 1976, op. cit., p. 32.
René Descartes, 1978, op. cit., p. 26.
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meu caráter, nem são meus pensamentos particulares, nem positividade
alguma que tenho certeza de ser. Como todas as demais positividades,
elas foram por mim negadas, junto com todos os objetos contingentes,
condicionados e relativos. Só não posso negar de mim o próprio ato de
duvidar ou de negar, a própria dúvida dubitante ou negação negante.
Assim, reduzo-me, na condição de resultado da crítica sob a forma do
dubito, à pura negatividade, em dois sentidos: primeiro, no sentido de
nada conter de determinado ou positivo; segundo, no sentido de ser a
própria negação de tudo o que é determinado ou positivo. Enquanto
tal, porém, não tenho nenhuma propriedade que me individualize, que
me diferencie de outra pessoa. O que me individualizava, o que me diferenciava das outras pessoas era exatamente o que eu tinha de positivo
e determinado, o que tinha, portanto, de contingente, condicionado e
relativo. Depois do dubito, que é um modo da razão crítica, o que fica
não é sequer meu pensamento, mas apenas o pensamento como razão
crítica, o pensamento enquanto razão.
Assim, o resultado da dúvida ou negação hiperbólica é a clivagem
ontológica por ela revelada. Há, por um lado, tudo o que é ou pode
ser determinado, positivo, concreto, objetivo e empírico, que é também
tudo o que pode consistentemente ser posto em questão ou negado, isto
é, tudo o que é relativo, acidental, contingente. Podemos chamá-lo de
“polo positivo”. Por outro lado, há aquilo que efetua o questionamento
e a negação, que sou eu enquanto razão crítica. Podemos chamá-lo de
“polo negativo”. A razão crítica não pode consistentemente ser negada,
pois, justamente ao negar – inclusive ao negar a si própria –, ela se afirma.
Chamo de “apócrise”54 a clivagem ontológica revelada pela negação hiperbólica. Colhida em Anaxágoras55, a palavra “apócrise” contém a palavra
“crise”, krisis e o prefixo apó56, que reforça o movimento de separação.
O modo de pensar iluminista surge a partir da apócrise. Em consequência dela, o polo positivo (que compreende toda a cultura) passa do centro
para a periferia, enquanto o polo negativo (isto é, a razão crítica) passa da

54. a)po/krisij.
55. Hermann Diels & Walther Kranz (orgs.), Die Fragmente der Vorsokratiker, Hildesheim: Wedman, 1990,
vol. ii, p. 34, fr. 4.
56. a)po/.
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periferia para o centro do pensamento cognitivo. A apócrise constitui o
colapso de todas as certezas positivas e particulares.
Relativamente à ciência, ela significa que todas as teses que dizem
respeito ao polo positivo estão sujeitas a serem testadas e falsificadas. De
fato, o filósofo Karl Popper demonstrou, no século xx, que as proposições
científicas são aquelas que, estando constantemente submetidas a provas
ou tentativas de refutações pelos cientistas, são afirmadas como científicas
na medida em que – e enquanto – resistem a essas provas57.
Por outro lado, aplicada ao direito, a apócrise significa que é inaceitável qualquer lei que, para cercear a liberdade de um cidadão, tente
se legitimar na autoridade de crenças positivas, quer de origem laica,
quer de origem religiosa. Não é legítimo restringir a liberdade de um
cidadão senão na medida em que isso seja necessário para compatibilizar
a maximização de sua liberdade com a maximização da liberdade dos
demais cidadãos.
Como afirma Kant, filósofo que melhor representa a filosofia iluminista do direito, o direito consiste no “conjunto das condições pelas
quais o arbítrio de um pode estar de acordo com o arbítrio de um outro
segundo uma lei universal da liberdade”58. Consequentemente, “é justa
toda ação cuja máxima liberdade do arbítrio de qualquer um possa coexistir, segundo uma lei universal, com a liberdade de qualquer pessoa”59.
A justiça assim concebida de modo puramente negativo e racional é,
como observa o filósofo Norberto Bobbio, a justiça enquanto liberdade.
Segundo essa concepção,
é necessário, para que brilhe a justiça com toda a sua luz, que os membros da associação usufruam da mais ampla liberdade compatível com
a existência da própria associação, motivo pelo qual somente seria
justo aquele ordenamento em que fosse estabelecida uma ordem na
liberdade60.

57. Karl R. Popper, Conjectures and Refutations, London: Routledge and Kegan Paul, 1969.
58. Immanuel Kant, “Metaphysik der Sitten, Rechtslehre”, em Werke, Bd. 7, Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, Sonderausgabe, 1983, p. 337.
59. Ibidem.
60. Norberto Bobbio, Direito e Estado no pensamento de Emanuel Kant, São Paulo: Mandarim, 2000, p. 118.
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Do mesmo modo, agir de maneira injusta é “interferir na esfera da
liberdade dos outros, ou seja, colocar obstáculos para que os outros, com
os quais eu devo conviver, possam exercer sua liberdade na própria esfera
de liceidade”61.
Bobbio apresenta essa concepção como uma das possíveis respostas
à pergunta: “qual é o fim último do direito?”. Contudo, cabe observar
que não se trata de uma entre outras respostas positivas. Trata-se, ao
contrário, da única resposta correta. Todas as respostas positivas são arbitrárias, pois pertencem ao polo positivo. O direito enquanto liberdade, ao
contrário, consiste, como vimos, no direito absoluto e negativo. Assim, a
lei e o Estado de direito não têm um fim próprio. Isso quer dizer que não
compete nem ao direito nem ao Estado buscar, por exemplo, a felicidade
dos homens. “Com relação à felicidade”, diz Kant, com toda razão,
[...] não é possível formular princípio algum válido universalmente
para fazer leis porque tanto as condições do tempo quanto as representações contrastantes e sempre mutáveis daquilo em que uma pessoa
coloca a sua felicidade (e ninguém pode prescrever onde deve colocá-la) tornam impossível qualquer princípio estável e, por si mesmo, apto
para ser o princípio de uma legislação. A máxima: salus publica suprema
civitatis lex est permanece em sua validez imutável e em sua autoridade;
mas o bem público, que acima de tudo deve ser levado em consideração, é precisamente a constituição legal que garante a cada um a sua
liberdade através da lei; com isso continua lícito para cada um buscar
sua própria felicidade por meio do caminho que lhe pareça melhor,
sempre que não viole a liberdade geral em conformidade com a lei e,
portanto, o direito dos outros consorciados62.

Longe de unificar os diversos fins e meios dos homens, a função da
lei, portanto, é assegurar o desenvolvimento pacífico de todos os antagonismos.
É natural que o pensador que tenha ido mais longe na explicitação da
apócrise seja também o que tenha ido mais longe na explicitação da lei
61. Ibid., p. 119.
62. Immanuel Kant apud Norberto Bobbio, op. cit., p. 214.
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negativa absoluta. O filósofo Max Horkheimer comenta que o ceticismo
inglês mostrara a Kant que a revolução que se anunciava na França era
necessária, mas não suficiente. A crença filosófica em liberdade, justiça e paz eterna na terra lhe parecia capaz de uma fundamentação mais
segura contra o ceticismo do que a que os atores da Revolução Francesa, Marat e Robespierre, poderiam conceber. Rousseau, por outro lado,
havia-lhe mostrado que a finalidade incondicional do trabalho filosófico
era a produção dos direitos da humanidade63. Kant realiza essa finalidade
no processo de explicitação parcial da apócrise.
Neste ponto, considero importante frisar que, ao contrário do que
reza um dogma comum à ideologia marxista e à neoliberal, a exigência
da maximização da liberdade não implica, de maneira nenhuma, a defesa
incondicional da propriedade privada. Como mostra Gerard Allan Cohen,
a propriedade privada “é um modo particular de distribuir liberdade e
não liberdade. É necessariamente associada à liberdade dos proprietários
privados de fazer o que quiserem com o que possuem, mas não menos
necessariamente retira liberdade dos que não a possuem”64.
Sobre isso, Jean-Fabien Spitz comenta que “uma restrição do direito
de propriedade não é uma limitação da liberdade, mas uma redistribuição
dessa liberdade e do poder de coação”65. Tais restrições, limitando o poder
de coação que a propriedade exerce sobre os não proprietários, conferelhes liberdade. Portanto, a exigência da maximização da liberdade é capaz
de implicar exatamente o questionamento da propriedade privada irrestrita. Sendo assim, ela não pode ser associada à ideologia “neoliberal”.
Ao exigir o máximo de liberdade, o civilizado entende que cada um
pode ter as convicções particulares e positivas que bem entender, publicá-las e defendê-las. Ele sabe, entretanto, que possui os mesmos direitos,
nem mais nem menos, que qualquer outro indivíduo ou grupo que tenha convicções particulares e positivas iguais ou diferentes da sua. Dado
que nenhuma convicção particular e positiva pode ter certeza absoluta
e universal, o princípio racional que tem validade absoluta e universal é
63. Max Horkheimer, “Kant und die Wissenschaften”, em J. Kopper e R. Malter, Immanuel Kant zu ehren,
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1974.
64. Gerard Allan Cohen, On the Currencey of Egalitarian Justice, and Other Essays in Political Philosohy, Princeton: Princeton U. Press, 2011, p. 151.
65. Jean-Fabien Spitz, “La valeur égalité. Leçons pour la gauche européennne”, em La vie des idées, le 14 juin
2011, disponível em: <https://laviedesidees.fr/La-valeur-egalite.html>, acesso em: 13 nov. 2018.
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o de que cada qual tem o direito de defender, questionar, criticar, atacar,
satirizar ou desrespeitar as ideias que bem entender, sejam de origem
laica, sejam de origem religiosa. Ora, o que acabo de dizer não é senão
a aplicação da concepção civilizada da lei como dispositivo que zela pela
compatibilização da maximização da liberdade de todos os indivíduos e
de todas as manifestações culturais ao campo da expressão da opinião.
Dessa concepção derivam os direitos humanos. O Iluminismo exerce-se
em maior grau onde os direitos humanos sejam formalmente reconhecidos e materialmente respeitados, e na medida em que o sejam.
Para terminar, quero lembrar algumas das exigências inegociáveis da
razão, tais como:
1. a defesa intransigente dos direitos humanos;
2. a receptividade crítica a novas ideias;
3. a abertura da sociedade, de modo que nenhuma ideologia ou religião
goze de monopólio;
4. a maximização da liberdade individual compatível com a existência
da sociedade;
5. a autonomia da arte e da ciência; e, em relação a essa última,
6. o reconhecimento de que a produção do conhecimento científico
se dê num processo em princípio aberto à crítica, que seja público,
baseado em premissas imanentes, e cujos resultados estejam – em
última análise – sujeitos a ser revistos ou refutados.
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Pós-fatos, pós-imprensa, pós-política: a democracia
e a corrosão da verdade1
Eugênio Bucci

Além disso, como os fatos e os acontecimentos – que são sempre
engendrados pelos homens vivendo e agindo em conjunto – constituem a própria textura do domínio político, é, naturalmente, a
verdade de fato que nos interessa mais aqui2.
Hannah Arendt

1. Palestra para o Ciclo Mutações em 2017 (Rio de Janeiro, 3 out. 2017, e Belo Horizonte, 4 out. 2017). A
presente conferência beneficiou-se da pesquisa realizada pelo autor para a sua prova de erudição em
concurso para o cargo de professor titular no Departamento de Informação e Cultura (cbd), da Escola
de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (eca-usp), em junho de 2017. Para a elaboração
do texto final, foi de enorme valia a colaboração da jornalista Ana Helena Rodrigues.
2. Hannah Arendt, “Verdade e política”, em Entre o passado e o futuro, tradução de Manuel Alberto,
Lisboa: Relógio D’Água Editores, 1995, disponível em: <http://abdet.com.br/site/wp-content/
uploads/2014/11/Verdade-e-pol%C3%ADtica.pdf>, acesso em: 17 nov. 2018. No original, publicado
em primeira mão na revista The New Yorker (ver edição de 25 de fevereiro de 1967): “Moreover, since
facts and events – the invariable outcome of men living and acting together – constitute the very texture of the
political realm, it is, of course, factual truth that we are most concerned with here”. O texto foi posteriormente publicado ao lado de outros ensaios no livro Between Past and Future (ver a edição americana
da Penguin Books de 2006, com prefácio de Jerome Kohn) e também está disponível na internet:
<https://idanlandau.files.wordpress.com/2014/12/arendt-truth-and-politics.pdf>, acesso em: 17
nov. 2018. Na tradução brasileira, de Mauro W. Barbosa, a expressão “verdade de fato” (do original
“factual truth”) aparece como “verdade factual”, que soa mais direta aos ouvidos brasileiros. Ver em
Hannah Arendt, “Verdade e política”, em Entre o passado e o futuro, 8. ed., São Paulo: Perspectiva,
2016, p. 287. Eis a íntegra da frase na tradução brasileira: “Mais ainda, visto que fatos e eventos – o
resultado invariável de homens que vivem e agem conjuntamente – constituem a verdadeira textura
do domínio político, é evidentemente com a verdade factual que nos ocupamos sobretudo aqui”.
Mesmo assim, embora a expressão “verdade factual” seja mais corrente do que a expressão “verdade
de fato” no português do Brasil, em diversas outras passagens a tradução portuguesa encontrou
soluções mais claras aos objetivos do presente trabalho. Por isso, deu-se preferência a ela nas citações
que serão feitas a seguir.
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NOTA INTRODUTÓRIA

A proclamação

“A arte da mentira: a política da pós-verdade na era das redes sociais”3.
Com essa chamada de capa, o semanário inglês The Economist, em sua
edição de 10 de setembro de 2016, proclamou o ocaso da verdade factual
e pautou um debate que se estendeu por meses na Europa e nas Américas. Segundo a revista, o divórcio entre o discurso político e os fatos
teria se agravado violentamente. A campanha de Donald Trump para a
presidência dos Estados Unidos, em grande parte abastecida por notícias
fraudulentas4, e a propaganda mais do que enganosa que levou à vitória
do “Brexit” no Reino Unido foram apontadas como sintomas. As democracias mais estáveis do planeta estariam ingressando numa era em que os
relatos sobre os acontecimentos perderam referência na verdade factual
(ou “verdade de fato”, ou, ainda, a verdade que se extrai da verificação
honesta e do relato fidedigno dos fatos e dos acontecimentos).
Dois meses depois dessa capa de The Economist, o termo “pós-verdade” foi declarado “a palavra do ano” pelo Dicionário Oxford. Em inglês,
“post-truth” é um adjetivo que “qualifica um ambiente em que os fatos
objetivos têm menos peso do que apelos emocionais ou crenças pessoais
em formar a opinião pública”5. Também segundo o Dicionário Oxford,
hoje é muito mais fácil, para um agente político e para as pessoas em
geral, manipular dados conforme sua vontade6.
O neologismo foi usado pela primeira vez num artigo do dramaturgo sérvio Steve Tesich, publicado em 1992 no jornal americano The
Nation7. Em 2004, a expressão foi título de um livro de Ralph Keyes, “The
3. No original: “Art of the lie: Post-truth politics in the age of social media”.
4. A expressão “fake news”, em inglês, costuma ser traduzida como “notícia falsa” ou “notícias falsas”. Na
tradução sugerida pelo professor Carlos Eduardo Lins da Silva, adotada aqui, é “notícias fraudulentas”.
O sentido do adjetivo “fake”, em inglês, envolve intenção do agente de enganar o interlocutor, o público ou o destinatário. O adjetivo “falsa”, em português, não implica esse dolo, essa intenção maliciosa.
Desse modo, a expressão “notícias falsas” é fraca para traduzir o sentido da expressão “fake news”.
5. No original: “Relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public
opinion than appeals to emotion and personal belief ”.
6. Verbete original no Dicionário Oxford: “In this era of post-truth politics, it’s easy to cherry-pick data and come
to whatever conclusion you desire”.
7. A história é contada em: <https://www.oxforddictionaries.com/press/news/2016/12/11/woty-16>,
acesso em: 17 nov. 2018.

276

Eugênio Bucci

Post-Truth Era”8. A expressão “política da pós-verdade” parece ter sido
cunhada por um blogueiro, David Roberts, no dia 1 de abril de 2010, para
nomear uma cultura política em que a política propriamente dita, ou seja,
a opinião pública e as narrativas mediáticas, se desconectou inteiramente
das policies – ferramentas pelas quais são debatidas, estruturadas e implementadas as políticas públicas e, ao fim e ao cabo, a própria substância da
legislação em estados democráticos de direito9.
Roteiro desta conferência

A expressão “pós-verdade” talvez induza a equívocos ou a desconfortos intelectuais legítimos. Alguém de boa-fé poderá indagar se, por
acaso, antes de 2016, a política sempre foi rigorosamente fiel aos fatos. E
quanto à imprensa, encarregada de narrar os acontecimentos, será que
ela só começou a mentir depois de 2016, quando teria tido início a era da
“pós-verdade”?
Em função dessas indagações, a primeira parte desta conferência vai
se ocupar de uma nota preliminar. É óbvio que a mentira faz parte do
repertório dos jornais desde que eles foram inventados. É óbvio, também,
que os políticos, mesmo os melhores, não costumam primar pela postura
transparente e sincera. Sendo assim, é preciso especificar de modo menos
vago qual verdade (ou inverdade) a imprensa e a política procuram mobilizar. Veremos que essa verdade nada tem de metafísica, de religiosa;
não é uma verdade que se manifeste em epifania: ela é simplesmente a
verdade dos fatos.
Hannah Arendt, em “Verdade e política”, publicado pela primeira
vez em 1967 num veículo jornalístico, a revista The New Yorker (edição de
25 de fevereiro de 1967), sustenta que a verdade que conta para a política
– bem como para o jornalismo, os relatos históricos e, de resto, para a
8. Ralph Keyes, The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life, New York: St. Martin’s
Press, 2004.
9. Trecho de David Roberts no original: “We live in post-truth politics: a political culture in which politics
(public opinion and media narratives) have become almost entirely disconnected from policy (the substance of
legislation). This obviously dims any hope of reasoned legislative compromise. But in another way, it can be seen
as liberating. If the political damage of maximal Republican opposition is a fixed quantity – if policy is orthogonal to politics – then there is little point to policy compromises. They do not appreciably change the politics”.
Disponível em: <http://grist.org/article/2010-03-30-post-truth-politics/>, acesso em: 17 nov. 2018.

Pós-fatos, pós-imprensa, pós-política: a democracia e a corrosão da verdade

277

comunicação entre os seres humanos – é a verdade factual. Trata-se de
uma noção essencial, formulada com cinquenta anos de antecedência,
para compreender o mal-estar causado pela era da “pós-verdade”.
Mas, se tanto a imprensa quanto a política devem se contentar com
uma verdade menos pretensiosa, apoiada estritamente nos acontecimentos, de onde teria vindo o mito de uma outra verdade menos modesta,
uma verdade libertadora, quase absoluta, que tantas vezes é invocada
por políticos e jornalistas? Para tratar disso, a segunda parte deste ensaio
começará relembrando o tema da verdade que iluminava, numa breve
recapitulação do lugar da ideia de verdade no ideário iluminista, uma
verdade que floresceria da razão e que levaria os homens ao progresso
e à felicidade.
Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, as bandeiras do Iluminismo caíram em relativa desmoralização. A razão filosófica e a razão
científica, que deveriam conduzir a humanidade à superação das misérias,
da brutalidade e da ignorância, foram desnaturadas, invertidas, abrindo
caminho para a destruição e a barbárie. A “verdade” que iluminaria deu
lugar à treva, à guerra e ao sofrimento.
A verdade heroica, tão cara ao iluminismo, perde sua aura. Em seu
lugar, em meados do século xx, nasce o conceito matemático de informação. Entraria em cena, então, um sinal eloquente das “dissonâncias do
progresso”, tema norteador deste ciclo de conferências. As ciências exatas
e a computação, ainda embrionária, engendraram esse novo conceito
de informação – que dispensa ligações com a semântica e o sentido. O
significado da informação é irrelevante para o conceito matemático de
informação. A verdade e a mentira são também irrelevantes, como se o
progresso já não precisasse se afinar com o humano, suas verdades e suas
razões. A “informação” poderia ser demonstrada por meio de teoremas,
dispensando qualquer filosofia. Sua unidade mais elementar foi proclamada como sendo o bit, ou o “dígito binário” (0 ou 1). A isso se seguiriam a
revolução digital e a inteligência artificial que, em nossos dias, anuncia-se
capaz de substituir o cérebro humano.
Chegamos assim à era das redes sociais, do big data, dos algoritmos
frios e insensíveis. Nesse mundo, haveria elementos que autorizem alguma esperança para a verdade factual? Esse será o tema da terceira
parte do presente trabalho. Discrepando das equações da engenharia
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computacional, estudiosos da ciência da informação passam a preconizar que só pode ser chamado de “informação” o dado, o conteúdo ou o
enunciado que produz sentido para seres humanos e entre seres humanos.
Voltaremos, assim, ao ensaio “Verdade e política”, de Hannah Arendt.
Na perspectiva aqui adotada, as razões do Iluminismo, abaladas por
traumas e dissonâncias, não deveriam ser declaradas extintas ou meramente fracassadas. Existiria, ainda, um fio de luz para a democracia tal
como ela foi sonhada pelos herdeiros do Século das Luzes, que somos nós.
P RIMEIRA PARTE: NOTA PRELIMINAR SOBRE A V E R DADE N A I M P R E NS A
E NA P OLÍTICA

Uma das presunções mais vãs do século xx foi a promessa dos diários
de entregar a seus leitores nada menos que “a verdade”. O jornal dos
bolcheviques na Rússia revolucionária de 1917, depois transformado em
órgão oficial da União Soviética, tinha o nome de Pravda, que, em russo,
quer dizer “a verdade”, e resultou no que sabemos.
A imprensa, ao menos na visão de seus praticantes menos pernósticos, nunca teve a missão de entregar “a” verdade às pessoas, muito menos
a verdade com “v” maiúsculo. Não foi sem um toque de sarcasmo que,
em 1922, o jornalista Walter Lippmann percebeu que o mesmo público
que costuma idolatrar a verdade, atribuindo a ela uma aura sacrossanta,
não quer dispender um centavo para remunerá-la:
Esperamos que o jornal nos entregue a verdade. [...] Para este serviço
difícil e muitas vezes perigoso, que reconhecemos como fundamental,
esperávamos, até outro dia, pagar a moeda de menor valor emitida
pelo Tesouro. Agora, aceitamos pagar dois ou, talvez, três centavos nos
dias de semana; aos domingos, por uma enciclopédia ilustrada e uma
revista de variedades que vêm encartadas no diário da nossa preferência, estamos dispostos a pagar cinco ou até, quando muito, dez centavos. Ninguém pensa por um momento que deveria pagar pelo jornal10.
10. Walter Lippmann, Public Opinion, New York: Free Press Paperbacks, 1997, p. 203. Vale pena ler a íntegra
do parágrafo original (o trecho traduzido e citado acima está em grifo, a seguir, na transcrição do
original em inglês): “This insistent and ancient belief that truth is not earned, but inspired, revealed, supplied
gratis, comes out very plainly in our economic prejudices as readers of newspapers. We expect the newspaper
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Descrente das verdades exageradamente triunfais, Lippmann afastava-se desse tipo de pretensão e, mais ainda, não misturava a função da
imprensa com a função da verdade. “A função da notícia é sinalizar um
evento. A função da verdade é trazer luz para fatos ocultos, relacioná-los
a outros, e traçar um retrato da realidade a partir do qual os homens
possam atuar”11.
“Sinalizar um evento” quer dizer noticiá-lo, promover um primeiro
conhecimento dos fatos – conhecimento transitório e precário. Um bom
órgão de imprensa avisa sobre o que se passa e, com isso, ajuda o cidadão
a modular suas expectativas em relação ao futuro próximo. A questão
filosófica da verdade, por ele entendida como uma categoria que se situa
além do registro dos fatos, escaparia ao jornalismo.
Não obstante, profissionais da imprensa não se cansam de trombetear
a verdade para todos os gostos. Na maior parte das vezes, essa promessa
não passa de pretexto para condutas duvidosas. Vale reler o parágrafo de
abertura do livro O jornalista e o assassino, escrito pela jornalista norte-americana Janet Malcolm:
Qualquer jornalista que não seja demasiado obtuso ou cheio de si para
perceber o que está acontecendo sabe que o que ele faz é moralmente
indefensável. Ele é uma espécie de confidente, que se nutre da vaidade,
da ignorância ou da solidão das pessoas. Tal como a viúva confiante,
que acorda um belo dia e descobre que aquele rapaz encantador e todas as suas economias sumiram, o indivíduo que consente em ser tema
de um escrito não ficcional aprende – quando o artigo ou livro aparece
– a sua própria dura lição. Os jornalistas justificam a própria traição de
várias maneiras, de acordo com o temperamento de cada um. Os mais
to serve us with truth, however unprofitable the truth may be. For this difficult and often dangerous service,
which we recognize as fundamental, we expected to pay until recently the smallest coin turned out by the
mint. We have accustomed ourselves now to paying two even three cents on weekdays, and on Sundays, for
an illustrated encyclopedia and vaudeville entertainment attached, we have screwed ourselves up to paying
a nickel or even a dime. Nobody thinks for a moment that he ought to pay for his newspaper. He expects
the fountains of truth to bubble, but he enters into no contract, legal or moral, involving any risk, cost or trouble
to himself. He will pay a nominal price when it suits him, will stop paying whenever it suits him, will turn to
another paper when that suits him”. Observação: a exemplo desta, todas as traduções de textos citados
em inglês nesta conferência foram feitas pelo autor.
11. Ibid., p. 226. Em inglês: “The function of news is to signalize an event, the function of truth is to bring to light
the hidden facts, to set them into relation with each other, and make a picture of reality on which men can act”.
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pomposos falam de liberdade de expressão e do “direito do público a
saber”; os menos talentosos falam sobre a Arte; os mais decentes murmuram algo sobre ganhar a vida12.

Em nome do tal “direito de saber” – de saber nada menos que “a”
verdade –, o profissional outorga-se a prerrogativa de escarafunchar as misérias humanas para depois escancará-las sem cerimônias. Janet Malcom,
tão atenta quanto seca, define o jornalista como um cínico de duas caras.
Com a primeira cara ele entrevista as pessoas, fazendo pose de ser tão
bondoso quanto uma mãe. Enquanto ouve as respostas, nada recrimina,
tudo aceita. A segunda cara aflora quando o mesmíssimo jornalista, já de
posse das declarações que queria extrair de sua fonte, publica a história:
então, o que assume a cena é o pai severo, que tudo condena, nada perdoa e nada esconde: “O indivíduo [aquele que é retratado por um autor
para ser, depois, personagem de um livro de não ficção] torna-se uma
espécie de filho do escritor, considerando-o como uma mãe permissiva,
que tudo aceita e tudo perdoa, e esperando que o livro seja escrito por
ela. Evidentemente, o livro é escrito pelo pai severo, que percebe tudo e
não perdoa nada”13.
A verdade, nesses casos, nada mais é que uma desculpa, um salvo-conduto para a vilania.
A ausência de escrúpulos, que se esconde por trás de uma alegação
fingida de que se fala em nome de uma tal “verdade”, vem de longa data.
Assim como a mentira é tão antiga quanto a fala, a mentira de imprensa
é tão antiga quanto a imprensa. Quando olhamos os jornais da virada
do século xviii para o século xix na Europa e nos Estados Unidos, vemos
um festival de calúnias e xingamentos sem nenhum compromisso com o
equilíbrio, a ponderação e a objetividade. Os diários que conquistaram na
prática a liberdade de imprensa primavam pela violência da linguagem e
mentiam à vontade. A qualidade jornalística, não custa lembrar, só veio
como consequência do exercício da liberdade, não o contrário.
Também em livros, a mentira dolosa é tão velha quanto a invenção de Gutenberg. Os protocolos dos sábios do Sião talvez seja o exemplo
12. Janet Malcom, O jornalista e o assassino, São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 11. A propósito, vale
ler o posfácio de Otavio Frias Filho, cuja leitura influencia a interpretação exposta nesta conferência.
13. Ibid., p. 38.
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mais conhecido disso. De origem obscura – provavelmente foi forjada
nos bastidores do czarismo, na Rússia, já em seus estertores –, a obra
desencadeou ondas de antissemitismo pela Europa e difundiu preconceitos que levariam a perseguições genocidas, como se viu no Holocausto.
Inteiramente falso, o livro arregimentou adeptos fanáticos, para os quais
os problemas da civilização se deviam à ganância de usurários judeus.
Agora, no século xxi, ainda um pouco antes de as redes sociais terem
se convertido nessa epidemia totalizante, as falsificações seguiam em ritmo intenso. A campanha de invencionices movida em proveito de George
W. Bush para preparar a invasão do Iraque ficou na história recente como
outra evidência do estrago que as notícias fraudulentas acarretam.
Foi em 2003. Manchetes mentirosas – orientadas, toleradas ou induzidas pelo Pentágono – davam conta de que o ditador do Iraque, Saddam
Hussein, fabricava armas químicas de destruição em massa. Jornais de
boa reputação e de altas tiragens deram destaque para essa história, o que
ajudou a convencer a opinião pública de que era acertada a decisão de
enviar tropas lideradas pelos Estados Unidos, com o apoio entusiástico
de Tony Blair, primeiro ministro inglês, para invadir o Iraque.
Anos mais tarde, George W. Bush e Tony Blair admitiram que a acusação era uma fraude, mas o dano já estava feito. Uma pesquisa divulgada
no final de 2016 mostrou que 53% dos norte-americanos ainda acreditavam
que a acusação de que o Iraque produzia armas químicas de destruição
em massa fosse autêntica14.
Portanto, faz tempo que relatos inverídicos embaralham a política
e as comunicações humanas. Quando Hannah Arendt, como vimos na
epígrafe, faz o elogio da verdade factual como a substância que constitui
“a própria textura do domínio político”, ela não ignora que as coisas sejam
como são. Ao contrário, ela descreve longamente o comparecimento da
mentira na política, desde a Antiguidade. Platão, que execrava reiteradamente o vício da mentira, admitia que, “no interesse da própria cidade”, o
governante poderia mentir (a ele “compete mentir”), desde que mentisse

14. A pesquisa foi realizada de 17 a 20 de dezembro de 2016, em parceria entre a revista The Economist e o
site You Gov: <https://today.yougov.com/news/2016/12/27/belief-conspiracies-largely-depends-political-iden/>, acesso em: 17 nov. 2018.
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para proteger a cidade, mais ou menos como o médico pode recorrer à
mentira piedosa para preservar o ânimo de um paciente15.
Além de saber que a dissimulação comparece à oratória de políticos
bons ou ruins, e mesmo dos estadistas, Hannah Arendt toma cuidados
adicionais antes de declarar sua aposta na vigência da verdade factual.
Esclarece que a verdade factual não se confunde – nem deve se confundir – com outras verdades, aquelas que se pretendem transcendentes ou
simplesmente monumentais. A filósofa ressalta que a verdade factual é
pequena, frágil, efêmera. Como um primeiro registro dos acontecimentos, um primeiro – e precário – esforço de conhecer o que se passa no
mundo, a verdade factual é mais vulnerável a falsificações e manipulações.
Mesmo assim, a verdade factual é facilmente reconhecível por todos, por
homens e mulheres normais, comuns (como os jornalistas profissionais,
que são e devem ser homens e mulheres comuns). Hannah Arendt diz que
“podemos permitir-nos negligenciar a questão de saber o que é a verdade, contentando-nos em tomar a palavra no sentido em que os homens
comumente a entendem”16.
No nível dos fatos, dos acontecimentos, dos eventos que todos vemos e que todos temos condições de verificar e comprovar no uso das
habilidades e das faculdades comuns dos seres humanos comuns, não há
ninguém que não saiba divisar as distinções entre a verdade factual e a
invenção deliberada de falsidades com o objetivo de esconder os fatos.
A partir daí, a filósofa separa o lugar da verdade – mesmo dessa verdade menos grandiosa, como é a verdade factual – do lugar da ação política.
Trata-se de uma desvinculação categórica, uma cisão de método: uma coisa é a esfera abrangida pela política; outra, bem distinta, é aquela em que
os fatos são apurados, investigados, pesquisados, narrados, historiados.
Reside na política o engenho especial de se apropriar dos fatos a partir de
representações ou relatos elaborados em outros domínios, inclusive no
jornalismo, mas a função de localizar e apontar a verdade bem como a
função de difundi-la não têm seu lugar no domínio político. A política se
vale – e deve mesmo se valer – da verdade factual, mas, para tanto, precisa
ir buscá-la fora de seus domínios.
15. Platão. Livro iii de A República.
16. Hannah Arendt, “Verdade e política”, em Entre o passado e o futuro, op. cit.
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Enquanto a política – ainda que lide com o conflito de expectativas
e de interesses – supõe o coletivo, o comunitário, o gregário, as confraternizações afetivas, as aglutinações associativas e as concertações em
regime de interdependências, a função de “dizer a verdade” requer a independência radical. Fica evidente que, no pensamento da filósofa, aqueles
que pretendem trabalhar com a busca da verdade factual devem se situar
fora do domínio político. Fica evidente, também, que confiar à política
o papel de estabelecer a verdade dos fatos é flertar com o autoritarismo,
ou mesmo com o totalitarismo.
Viver fora do domínio político, na perspectiva da busca da verdade,
é viver solitariamente. Quando trata da demarcação entre a política e
a função de “dizer a verdade”, Hannah Arendt enfatiza esse distanciamento dos espaços coletivos, falando em “estar só”, em “solidão” e em
“isolamento”.
A posição no exterior do domínio político – no exterior da comunidade
à qual pertencemos e da companhia dos nossos pares – é claramente caracterizada como um dos diferentes modos de estar só. Eminentes entre
os modos essenciais de dizer-a-verdade são a solidão do filósofo, o isolamento do sábio e do artista, a imparcialidade do historiador e do juiz,
a independência do descobridor de fato, da testemunha e do repórter17.

Há nessas palavras um indicativo de dor vivida, que não pode passar
sem registro. Hannah Arendt conheceu de perto os “modos de estar só”.
Judia-alemã, fugiu do nazismo em 1933, indo abrigar-se em Paris. Quando Hitler invadiu a França, foi presa. Em 1941, emigrou para os Estados
Unidos. Poucos anos antes de escrever o ensaio “Verdade e política”, onde
reflete sobre esses “modos de estar só”, recebeu uma missão jornalística
de extrema dificuldade: cobrir, como enviada especial da revista The New
Yorker a Jerusalém, o julgamento do nazista Adolf Eichmann, um dos responsáveis pela execução em massa de prisioneiros judeus civis, incluindo
17. Ibidem. No segundo parágrafo da parte v do original de 1967, publicado nos eua, lê-se: “The standpoint
outside the political realm – outside the Community to which we belong and the company of our peers – is clearly
characterized as one of the various modes of being alone. Outstanding among the existential mode of truthtelling
are the solitude of the philosopher, the isolation of the scientist and the artist, the impartiality of the historian
and the judge, the independence of the fact-finder, the witness, and the reporter”.
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mulheres e crianças, em campos de concentração. Trabalhando como
repórter (“reporter at large”, como era creditada nas páginas da revista),
teve de lidar com o isolamento dos que procuram enxergar e narrar a
verdade dos fatos.
O julgamento de Eichmann começou em abril de 1961 e terminou
com a sentença de morte, executada em 31 de maio de 1962. A filósofa-repórter cobriu o evento com rigor. Intuía que a verdade dos fatos costuma
se esconder de quem tem olhos politicamente engajados e só se revela ao
observador que se dispõe a trocar o calor de uma turma partidária pelo
frio da independência crítica. Isso posto, foi assim que trabalhou: em
independência e isolamento.
Depois, ela conheceria uma solidão pior. Sua reportagem, publicada
em cinco capítulos sequenciais (um por semana) na The New Yorker a
partir de 16 de fevereiro de 196318, foi aclamada como uma combinação
genial de investigação jornalística com reflexão filosófica, mas também
foi repudiada por muita gente. Em vez de retratar um ser demoníaco, um
vilão, um facínora fanático e totalitário, a “reporter at large” apresentou
ao mundo um burocrata obediente e disciplinado que cumpria diligentemente as ordens recebidas. Ela viu naquela figura o que chamou de
“banalidade do mal”, expressão que se tornaria clássica. Eichmann não era
um monstro satânico, era um mero funcionário. Alguns de seus amigos
judeus viram no texto um ato de traição e passaram a tratar a repórter
como adversária, trânsfuga, ou mesmo inimiga, alguém sem fibra que
fora condescendente com aqueles que tinham tentado exterminar o povo
judeu. Desse modo, sua reportagem lhe valeu uma condenação de ordem
afetiva: ela foi exilada de suas amizades.
Visto a partir desse episódio de solidão imposta, o ensaio “Verdade e
política” – também publicado originalmente em The New Yorker, é bom
não esquecer, como um trabalho de valor jornalístico – costura um acerto
de contas com essa dor. Além de uma reflexão de alcance universal, “Verdade e política” é um testemunho. Hannah Arendt aprendeu existencialmente o valor do trabalho do repórter e anotou que, por mais limitado
que esse trabalho seja para descobrir “toda” a verdade, ele é indispensável
18. Foram, ao todo, cinco reportagens sequenciais, a primeira delas publicada na edição de 16 de fevereiro
de 1963, sob o título de “Eichmann in Jerusalem – I”. Depois, as cinco foram reunidas no livro Eichmann
em Jerusalém – um relato sobre a banalidade do mal (São Paulo: Companhia das Letras, 1999).
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para que tomemos conhecimento do que se passa e, mais ainda, para que
a própria política se efetive.
O fato de dizer a verdade de fato compreende muito mais que a informação cotidiana fornecida pelos jornalistas, ainda que sem eles nunca
nos pudéssemos situar num mundo em mudança perpétua, e no sentido mais literal, não soubéssemos nunca onde estávamos. Isso é, certamente, da mais imediata importância política; mas, se a imprensa se
tornasse alguma vez realmente o “quarto poder”, deveria ser protegida
contra todo o governo e agressão social ainda mais cuidadosamente
do que o é o poder judicial. Porque essa função política muito importante que consiste em divulgar a informação é exercida do exterior do
domínio político propriamente dito; nenhuma ação nem nenhuma decisão política estão, ou deveriam estar, implicadas19.

A democracia teria então o dever de zelar permanentemente por
“essa função política muito importante que consiste em divulgar a informação”, sem a qual o sistema democrático não poderia existir. De
sua parte, a política, mesmo para se proteger de si mesma e evitar que
as crenças que normalmente cultiva se transformem em fanatismos irracionais, precisa buscar ancorar suas decisões nos fatos e, dessa maneira,
encontrar sua textura adequada.
Se não houvesse esses graus de separação que depuram e revigoram
a textura de seu domínio, a política não seria propriamente a política,
mas uma articulação nos moldes das conspiratas palacianas, das guerras
corporativas, do tráfico de influência transformado em rotina, ou, ainda,
da corrupção transformada em ethos. Para que a política seja mesmo a
política nos marcos da democracia, seus agentes não haverão de dispensar as vozes problematizadoras da imprensa, que rabisca impressões ou
flagrantes passageiros sobre os eventos e estimula os debates em torno
da interpretação dos mesmos eventos. O que parece importar a Hannah
Arendt é que a imprensa seja compreendida como um domínio que não
está contido naquele outro, o domínio político, embora não deixe de ter
um olho ali dentro. De outra parte, a política define-se como um domínio
19. Hannah Arendt, “Verdade e política”, op. cit., Parte v.
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que não deve ser inquilino do domínio da imprensa, embora viva tentando lhe pôr o pé na porta.
Um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, a imprensa e a política guardam isso em comum. Em ambas, ao menos segundo os pressupostos da democracia, persiste certa filiação a um plano discursivo de
registro dos fatos. E é isso que vem se perdendo, velozmente.
S EGUNDA PARTE: DA VERDADE LUMINOSA QUE E M ANC I PA
À INFOR MAÇÃO ELETRÔNICA SEM VERDADE

O Iluminismo legou-nos a certeza de que o saber e a razão constituem
a cidadania. Em termos mais tópicos, a educação pública e universal, a
instituição da imprensa livre e o funcionamento das bibliotecas públicas (acervos de cultura e conhecimento franqueados a todos) formariam
cidadãos capazes de julgar. O público letrado sepultaria o absolutismo
e seria o beneficiário da verdade, o burilador da verdade, a plataforma
irrecorrível da verdade – por isso, deveria ser também a fonte do poder20.
A liberdade foi concebida, então, como pré-requisito ou mesmo como
predeterminação da verdade: sendo livres, os cidadãos certamente a alcançariam. O receituário iluminista vinha em formação desde o século xvii.
Em 1644, em Londres, veio a público a “Areopagítica”, uma longa carta
em que o poeta e polemista inglês John Milton pleiteou ao Parlamento
Inglês o “direito de imprimir” independentemente de qualquer licença
das autoridades. No mesmo ano, na França, saiu a segunda edição do livro
“Conselhos para formar uma biblioteca” (a primeira edição é de 1627),
escrito pelo francês Gabriel Naudé, que serviu como bibliotecário tanto
a Richelieu, em Paris, como à rainha Cristina da Suécia. Naudé apresentava a biblioteca como instituição “necessariamente pública e universal”:
“pública no sentido de aberta a todos e universal por conter todos os

20. Milton Meira do Nascimento, Opinião pública e revolução, São Paulo: Edusp/Nova Stella, 1989, p. 23:
“Por que teria Rousseau escrito as Confissões senão para encontrar o reconhecimento de um público
capaz de melhor julgá-lo? Ou então, por que teria Voltaire insistido tanto no caso Calas, ou mesmo,
por que Diderot e d’Alambert teriam se lançado num empreendimento como o da Enciclopédia, e assim
por diante, senão pela esperança de encontrarem uma resposta ao seu trabalho? Já não se prefigurava
aí uma tendência forte no sentido de se afirmar o papel essencialmente pedagógico do intelectual? Já
não estaria ali o pressuposto da existência de um público capaz de julgar?”.
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autores”21. A biblioteca pública propriamente dita, contudo, só apareceria
bem depois, no século xix, no bojo da Revolução Industrial, para cumprir
uma “função educativa”22.
A verdade do Iluminismo não tinha nada de pequena. Como nos mostra o professor Milton Meira do Nascimento em seu precioso livro Opinião pública e revolução, os iluministas viam nela uma força emancipadora
invencível. Honoré Gabriel Riqueti, o conde de Mirabeau, acreditava na
epifania como o processo de revelação da verdade. Chamado de “orador
do povo”, o jornalista e político Mirabeau dizia que “a verdade já está
dada, mesmo que se admita o combate livre das doutrinas contrárias”. O
debate aberto, amparado na liberdade, culminaria necessariamente com
a epifania. Se a discussão fosse realmente livre, a mentira não teria chance. “Deixemos que se batam [as doutrinas contrárias] e veremos de que
lado estará a vitória”, acreditava Mirabeau. “Por acaso a verdade alguma
vez foi derrotada quando atacada abertamente e quando teve a liberdade
para defender-se?”23
Havia uma segunda corrente, para a qual a verdade não estava previamente dada, mas deveria ser processada (fabricada) por obra do debate.
Para essa corrente, em lugar da epifania, um constructo coletivo seria
gerado por obra dos enfrentamentos entre as muitas opiniões. Um adepto
dessa segunda corrente foi Guillaume-Chrétien de Lamoignon de Malesherbes, que em 1750 atuou como o diretor da Biblioteca Nacional de Luís
xv. Malesherbes não foi um revolucionário inflamado como Mirabeau,
mas colaborou com os iluministas em participações discretas – ajudou
direta e pessoalmente a livrar Diderot da perseguição do ancien régime e
chegou a esconder alguns dos originais da Enciclopédia que ele preparava.
Malesherbes dizia: “A discussão pública das opiniões é um meio seguro
para se fazer brotar a verdade. E talvez seja o único”24.
Mirabeau e Malesherbes concordavam em relação a um ponto essencial: a liberdade funcionava como o ponto de partida para que a verdade ou bem se revelasse, ou bem se produzisse. Para os dois, a razão, a
21. José Teixeira Coelho Netto, Dicionário crítico de política cultural, São Paulo: Iluminuras, 1997, p. 77.
22. Luís Milanesi, O que é biblioteca, 3. ed., São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 22.
23. Honoré Gabriel de Riqueti, conde de Mirabeau, Sur la liberté de la Presse, imité de l’anglais, Londres, 1788,
apud Milton Meira do Nascimento, op. cit., 1989, p. 61.
24. Guillaume-Chrétien de Lamoignon de Malesherbes, Mémoires sur la librairie et sur la liberté de la Presse,
datado de 1788, mas só publicado em 1809, p. 266, apud Milton Meira do Nascimento, op. cit., p. 62.
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filosofia, as Luzes, o poder do povo e os direitos universais teriam como
referencial mais alto, sempre, a verdade – que, uma vez encontrada,
iluminaria os destinos comuns, na direção do futuro feliz para todos e
para cada um.
Mais tarde, as revoluções liberais abriram caminho para o Estado de
direito e para o que chamamos hoje de democracia. Contudo, quando
a utopia parecia decolar, veio o inesperado. As coisas não progrediram
como Mirabeau e Malesherbes queriam. As grandes revoluções liberais
não trouxeram apenas luzes. Ainda no século xviii, em Paris, as guilhotinas e o terror produziram rios de sangue, num paroxismo de monstruosidade que implodiu em autofagia. No século xx, viria a desilusão mais
traumática. Na Primeira Guerra Mundial, os jovens franceses morriam
nas trincheiras enlameadas, não como heróis, não por terem sido atingidos por bombas ou balas, mas morriam de doenças, de inanição, de
disenteria. Era a barbárie que consumia as nações ditas civilizadas. Onde
estariam os frutos da razão e da verdade?
O desencanto ampliou-se. A burocracia estatal, em vez de promover o
ideal da impessoalidade no Estado de direito, gerava máquinas totalitárias
de diferentes matizes. A ciência, em vez de abrir as vias para a plenitude da
vida, investia na produção de forças destrutivas, como a bomba atômica.
A razão não cumprira o seu papel civilizatório, parecia degradar-se em seu
oposto. A liberdade, a fraternidade e a igualdade se perdiam, enquanto
o mundo virava de cabeça para baixo, como observa Adauto Novaes no
capítulo “Oito notas dissonantes”:
Acontece que a instrumentalização deste [o Iluminismo] e da razão
trabalhou contra os ideais humanos e, por estranha ironia, por uma
ambivalência intrínseca, levou ao seu oposto, ao declínio, que na mesma época também surge como conceito, lado a lado ao de progresso,
o que, para muitos, já era o signo de um inevitável destino. Estaria aí
também um ato inaugural da má consciência dos nossos tempos?

A técnica vence o espírito. Com o progressivo desprestígio do humanismo, a verdade deixou de ser invocada com tanta insistência – ou com
tanta vibração. Foi aí que a mesma sociedade que desistia de pronunciar
essa palavra começou a se afeiçoar a outra: “informação”. Enquanto a
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curva da verdade escorria para baixo, a linha da informação rumou para
o alto. Nessa troca de guarda entre duas palavras, escondem-se algumas
pistas que nos ajudam a entender esse “ato inaugural da má consciência
dos nossos tempos”, no dizer de Adauto Novaes.
Embora o vocábulo “informação” não tenha sido uma das estrelas da
retórica iluminista e só tenha se tornado mais corrente no século xx, sua
origem remonta à Antiguidade. Recorramos a Rafael Capurro e Birger
Hjorland, expoentes da ciência da informação, que esmiuçaram sua etimologia: “Muitas palavras gregas foram traduzidas, para o latim, por informatio ou informo, como hypotyposis (que significa modelo, especialmente
em um contexto moral) e prolepsis (representação), mas a maioria dos usos
de nível mais elevado são explicitamente relacionados a eidos, idea, typos e
morphe; isto é, a conceitos-chave da ontologia e epistemologia gregas”25.
Os dois pesquisadores contam que os termos latinos informatio e informo, que aparecem em Virgílio (70-19 a.C.), têm relação com o ato de dar
forma a alguma coisa. Tertuliano (160-220) vai se referir a Moisés como o
populi informator, isto é, o educador ou modelador de pessoas26.
Já o sentido que a palavra adquiriu no jornalismo só começou a se
estabelecer ao final do século xix, quando uma sequência de inovações
industriais (como as máquinas impressoras e as ferrovias) fez disparar
a tiragem dos diários e ampliou as distâncias da distribuição dos exemplares. Foi então que os editores se deram conta de que a notícia (ou
a informação jornalística) tinha valor comercial. Os leitores pagavam
pela informação que lhes fosse útil. O mercado explodiu. Entendia-se por
informação, nesse momento, o relato confiável e verificável dos acontecimentos, ou seja, entendia-se por informação algo bem próximo daquilo a
que temos denominado como verdade factual. A separação entre os dois
conceitos, bastante drástica, só ocorreria mais tarde.
A noção de informação que desaguaria no jornalismo começou a
ganhar uma forma definida nas correspondências que os comerciantes
trocavam entre si ainda no século xiv. As cartas regulares entre os agentes
25. Rafael Capurro e Birger Hjorland, “O conceito de informação”, em Perspectivas em ciência da informação,
v. 12, n. 1, pp. 148-207, jan./abr. 2007. Tradução do capítulo publicado no Annual Review of Information
Science and Technology, Ed. Blaise Cronin, v. 37, cap. 8, pp. 343-411, 2003, autorizada pelos autores. Tradutores: Ana Maria Pereira Cardoso, Maria da Glória Achtschin e Marco Antônio de Azevedo, p. 155.
26. Ibid.
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de comércio da Europa constituíam uma rede para as informações econômicas que orientavam o mercado nascente: eram cotações de preços,
estimativas de safras, volumes de cargas em transporte, datas previstas
para entregas de especiarias etc. Essas informações econômicas, além de
vitais para os negócios que se comunicavam, eram também mercadorias,
já que tinham, elas mesmas, o seu próprio valor comercial. Nesse período,
portanto, a informação econômica dizia respeito a mercadorias, mas era
também uma mercadoria à parte.
Jürgen Habermas flagra a imbricação entre mercadorias e informações já nesse período de pré-capitalismo, quando redes de comunicações
financeiras, que antecederam a imprensa e os correios públicos, embasavam as decisões dos agentes mercantis. Aí estariam, em germe, os “elementos do novo sistema de trocas: a troca de mercadorias e de informações
engendrada pelo grande comércio pré-capitalista”27.
A troca de informações se desenvolve na trilha da troca de mercadorias. [...] A partir do século xiv, a troca antiga de cartas comerciais foi
transformada numa espécie de sistema corporativo de correspondência. [...] Mais ou menos contemporâneos ao surgimento das bolsas,
o correio e a imprensa institucionalizaram contatos permanentes de
comunicação28.

A informação econômica do pré-capitalismo, trafegando em circuitos
estritamente privados, quase sigilosos, foi uma das matrizes do que depois
viria a ser a informação jornalística. Esta, porém, nutriu-se também de
outras fontes: incorporou os modos de narrar da literatura, as exaltações
retóricas da política, os aspectos metodológicos das ciências, entre outras
inspirações, e, ao contrário da tradição das cartas entre os comerciantes,
que se pautavam pelo sigilo, iria se definir por transformar o assunto
privado em matéria pública.
Na virada do século xx, a imprensa tornou-se uma indústria poderosa,
cuja mercadoria era a informação. Em suas edições dominicais, jornais
como o World, de Joseph Pulitzer, em Nova York, aproximavam-se da
27. Jürgen Habermas, Mudança estrutural da esfera pública, Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984, p. 28.
28. Ibid., p. 29.
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tiragem de um milhão de exemplares, enquanto o The New York Times
ganhava mais e mais leitores. Magnatas como William Randolph Hearst
ergueriam seus impérios logo em seguida29. A informação jornalística –
entendida então como o registro factual verificável, razoavelmente objetivo (no sentido comum e superficial do termo) e preciso – incrementava
seu valor de troca e adensava seu caráter de portadora da verdade factual.
Nesse tempo, os editores de jornais orgulhavam-se de dizer que ze
lavam pela verdade – e os melhores tinham plena consciência de que falavam não de qualquer verdade, mas da verdade factual. Em 1923, o Comitê
de Ética da American Society of Newspaper Editors (asne) publicou os
seus “Cânones do Jornalismo”, onde se lê com clareza como os jornalistas
viam a si mesmos como guardiães da verdade (factual), em oposição a
partidarismos e expressões de natureza mais opinativa: “Partidarismo em
comentário editorial que sabidamente se afasta da verdade constitui violência ao melhor espírito do jornalismo americano; em colunas noticiosas
é subversivo de um princípio fundamental da profissão (Art. iii, inciso 2)”30.
O bom jornal deveria separar opinião de reportagem. Os Cânones
da asne preconizavam: “A prática sadia estabelece clara distinção entre
reportagens noticiosas e expressões de opinião. As reportagens noticiosas
devem ser livres de opinião ou de preconceito de qualquer espécie (Art.
5, caput)”31.
A função informativa dos noticiários, que se estabelece no final do
século xix, não escapou aos olhos dos estudiosos da ciência da informação da segunda metade do século xx. Adriano Duarte Rodrigues afirma:
Também se entende muitas vezes por informação o conjunto dos
acontecimentos selecionados pelas agências de notícias e pelos profissionais das mídias. [...] A informação é, então, qualquer acontecimento,
a partir do momento em que é selecionado pelos agentes das organizações que gerem as mídias como dotado de valor informativo. [...] Deste
29. Sobre o desenvolvimento da imprensa industrial, que gerou o reinado dos jornais diários que viriam
depois da era da imprensa de opinião (em que a reportagem praticamente não tinha lugar, e que persistiu até meados do século xix), ver Bernard Miège, “L’espace public: perpétué, élargi et fragmenté”, em:
Isabelle Paillart (org.), L’espace public et l’emprise de la communication, Grenoble: Ellug, 1995, pp. 163-175.
30. Citado em Philip Meyer, Ética no jornalismo: um guia para estudantes, profissionais e leitores, São Paulo:
Forense Universitária, 1989, p. 353.
31. Ibid., p. 353.
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ponto de vista, um ataque terrorista, um terremoto ou uma catástrofe
natural são evidentemente acontecimentos dotados de indiscutível valor informativo, uma vez que são inesperados, alteram as expectativas
habituais, os projetos e os investimentos das pessoas ou das instituições. É o critério da sua natureza inesperada que leva alguns autores
a relacionarem sentido de informação noticiosa com o sentido que lhe
é dado na “teoria matemática da comunicação”, segundo a qual é a
probabilidade relativa da sua ocorrência que define o valor informativo
de um acontecimento32.

Antes de nos ocuparmos da “teoria matemática da informação” – que
mudará tudo –, tratemos de sublinhar a constatação de que a informação
jornalística tem essa especificidade na composição de seu valor de troca
(e de uso): a característica essencial da notícia reside em contar para as
pessoas algo que elas não esperavam que estivesse ocorrendo, ou seja, o
valor de troca da informação aumenta na medida em que cresce a improbabilidade do que ela dá a saber.
Passemos com isso à “teoria matemática da comunicação”, que veio,
mudou realmente tudo, e venceu. Durante a Segunda Guerra Mundial e
pouco depois dela, dois gênios redefiniram o que se entendia por informação. O britânico Alan Turing conseguiu montar uma máquina de fazer
cálculos complexos e, com ela, decifrou a criptografia da comunicação
entre os nazistas. O norte-americano Claude Shannon enxergou a informação na forma de um evento matemático. A obra de Shannon é mais
seminal: é dele o mérito pelo surgimento de uma teoria matemática não
apenas da informação, mas da comunicação.
Shannon não estava interessado no conteúdo dessa comunicação ou
dessa informação. Para ele, a semântica não interessava, não importava
se uma informação significasse a ou b. Seu desafio era equacionar a troca
de informação eficaz (ou efetiva) entre sistemas distintos – podendo esses sistemas ser humanos ou não. Seus estudos – ao lado dos de Turing
– abriram o horizonte para a era do computador e para a “sociedade da
informação”.
32. Adriano Duarte Rodrigues, “A natureza pragmática da comunicação e a informação”, em Valdir Morigi; Nilda Jacks; Cida Golin, Epistemologias, comunicação e informação, Porto Alegre: Sulina, 2016, p. 39.
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Desplugada de qualquer conteúdo semântico, desligada da ideia de
sentido ou de significado, desconectada da pretensão de verdade e, também, de conotações éticas, a palavra “informação”, depois de Shannon,
ganhou uma arquitetura teórica e científica só para si. Com esse delineamento purista, asséptico e – em boa medida – aético, o conceito matemático da informação ganhou reverberações e reflexos em outros campos do
saber. O inglês Gregory Bateson, também antropólogo e epistemólogo
da comunicação, passou a dizer que informação é uma “diferença que faz
a diferença”33. Apenas isso. Nos anos 1990, o cientista britânico Richard
Dawkins, um dos evolucionistas mais celebrados da atualidade, escreveu
que a vida no planeta Terra poderia ser explicada como uma “explosão de
informação”, isto é, uma incessante e crescente multiplicação de comandos genéticos numa escalada exponencial viajando no tempo através de
corpos, tecidos, ossos, fibras, plantas34. Em 2015, o israelense Yuval Noah
Harari, doutor em História pela Universidade de Oxford e professor na
Universidade Hebraica de Jerusalém, além de adepto da meditação Vipassana, anotou em seu best-seller Homo Deus: “O dogma atualmente em
vigor sustenta que organismos são algoritmos e que algoritmos podem
ser representados por meio de fórmulas matemáticas”35.
Na imprensa, coube ao jornalista norte-americano Richard Saul
Wurman, o criador dos guias Access e especialista consagrado em apurar, editar e vender informações jornalísticas, recepcionar com elegância
os postulados de Shannon:
A grande era da informação é, na verdade, uma explosão da não informação – uma explosão de dados. Para enfrentar a crescente avalanche
dos dados, é imperativo fazer a distinção entre dados e informação.
Informação deve ser aquilo que leva à compreensão. Cada um precisa
dispor de uma medida pessoal para definir a palavra. O que constitui
informação para uma pessoa pode não passar de dados para uma outra. Se não faz sentido para você, a denominação de informação não
se aplica. No tratado “The Mathematical Theory of Communication”
33. Gregory Bateson, Steps to an Ecology of Mind, New York: Ballantine Books, 1972, p. 459.
34. Richard Dawkins, River out of Eden – a Darwinian View of Life. New York: BasicBooks, 1995, p. 144 e ss.
35. Yuval Noah Harari, Homo Deus: uma breve história do amanhã, São Paulo: Companhia das Letras, 2016,
p. 120.
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[A teoria matemática da comunicação], publicado em 1949, e que constitui um marco no assunto, Claude Shannon e Warren Weaver definem
a informação como aquilo que reduz a incerteza36.

Wurman acertou ao descrever como os jornalistas enxergam – e
devem enxergar – a informação. Mas, quanto ao conceito de Shannon
propriamente dito, ele incorre em imprecisões, por dois motivos. Em
primeiro lugar, porque, para Shannon, o fato de uma informação ter
um significado (a, b, c ou qualquer outro) era apenas irrelevante, não
importava nada, como logo veremos. Ele não ligava para o “sentido” que
uma informação tem ou deixa de ter. Em segundo lugar, Wurman parece
perder de vista uma ambiguidade constitutiva da “teoria matemática da
comunicação”: para Shannon, a informação reduz a incerteza, sim, mas
também pode aumentá-la.
Comecemos por esclarecer a ambiguidade. Há um tipo de incerteza
que a informação tende a reduzir – e nisso Wurman tem toda a razão. Esse
tipo de incerteza é aquele que decorre de erros, de imprecisões, de verificações malfeitas ou de falhas diversas, seja na apuração de um dado, seja na
edição confusa, seja até mesmo nos defeitos técnicos de processamento,
transmissão ou difusão. A essas falhas, Shannon dá o nome de “ruído”.
Quanto menos “ruído” na comunicação, melhor fica a informação e menor é a margem para as incertezas. A essa incerteza, Shannon qualificou
como “indesejável”. Nesse sentido, sim, a informação reduz a incerteza.
Existe também o outro tipo de incerteza, que pode ser expandido conforme aumentam as possiblidades informativas. Quanto mais numerosas
forem as possibilidades de os emissores enviarem mensagens distintas,
maior será a incerteza sobre qual mensagem será enviada. E, se as chances
de um mesmo emissor enviar a mensagem “a” forem iguais às chances de
ele enviar a mensagem “b”, que por sua vez são iguais às chances de ele
enviar a mensagem “c”, a “d” e assim sucessivamente, maior a incerteza
em relação à informação que poderá vir dele. Segundo Shannon, essa é a
incerteza “desejável”, pois indica uma espécie de imprevisibilidade salutar
da comunicação.
36. Richard Wurmanm Ansiedade de informação: como transformar informação em compreensão, São Paulo:
Cultura Editores Associados, 1991, p. 43.
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Em 1948, Shannon publicou um artigo científico, “The Mathematical
Theory of Communication” (A teoria matemática da comunicação).
No ano seguinte, em 1949, ele escreveu, em parceria com o também
matemático Warren Weaver, um livro com o mesmo nome. A citação a
seguir foi tirada do livro assinado pelos dois: “A incerteza que aumenta
conforme aumenta a liberdade de escolha da parte do emissor é desejável. Já a incerteza que cresce em decorrência de erros ou de ruídos é a
incerteza indesejável”37.
A formulação que eles apresentam é claríssima. Se diminuirmos o
nível de erro, de “ruídos”, reduziremos a “incerteza indesejável”, a incerteza que indica o caos no sistema. Na outra ponta, se não formos capazes
de prever o que determinada pessoa – ou determinado sistema, que não
precisa ser uma pessoa – dirá sobre um assunto qualquer, temos a incerteza “desejável”. Nesse ponto, a teoria matemática presta um tributo à
liberdade, ainda que uma liberdade enunciada matematicamente: quanto
mais livres – em termos, digamos, combinatórios – forem os emissores,
mais eles gozam da condição de poder falar o que bem entendem e maior
será a possibilidade de surpreender.
No mais, como já foi antecipado, Shannon e Weaver não estão preocupados com o sentido que a informação possa transportar, ou com a
verdade que ela ocasionalmente carregue ou deixe de carregar. Eles são
peremptórios.
A palavra informação, nesta teoria, é usada em um sentido especial que
não deve ser confundido com seu uso comum. Em particular, a informação não deve ser confundida com o significado. [...] Na verdade, duas
mensagens, uma das quais é fortemente carregada de significado e a
outra apenas absurda, podem ser exatamente equivalentes, do ponto
de vista aqui adotado, no que diz respeito à informação. É isso, sem dúvida, que Shannon [aqui os autores se referem ao artigo científico original, publicado anteriormente por Shannon] quer dizer quando ele diz
37. Claude E. Shannon e Warren Weaver, The mathematical Theory of Communication, Urbana-Champaign:
The University of Illinois Press, 1964, p. 19. Isso já era a décima reimpressão de uma obra em capa
dura. As primeiras edições, em brochura (paperbound ou paperback), apareceram em 1963. No original:
“Uncertainty which arises by virtue of freedom of choice on the part of the sender is desirable uncertainty. Uncertainty which arises because of errors or because of the influence of noise is undesirable uncertainty”.
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que “os aspectos semânticos da comunicação são irrelevantes para os
aspectos de engenharia”. Mas isso não significa que os aspectos de engenharia são necessariamente irrelevantes para os aspectos semânticos38.

O descompromisso metodológico em relação aos aspectos semânticos e com o sentido é o que promove a desvinculação entre a “teoria
matemática da comunicação” e a questão da verdade. Os dois autores não
queriam, não precisavam e, no fundo, não podiam trazer para seu estudo
o problema do sentido, do significado e, logo, a questão da verdade. Se ficassem ligados a isso, não isolariam, como era necessário em sua teoria, o
conceito matemático – e, na perspectiva deles, científico – da informação.
Não há como negar: eles tinham sua razão, ainda que puramente
matemática. Se um bit (o dígito binário, que só pode ser 0 ou 1, a menor
unidade possível de informação) diz a verdade ou não diz, pouco importa: continuará sendo um bit de um jeito ou de outro. Um bit não precisa
inspirar-se na retidão normativa ou na honestidade intelectual para ser
um bit, apenas um bit. Logo, a verdade pode ser deixada de lado.
O que movia a imaginação de Shannon e Weaver eram números e
símbolos. Nessa empreitada, beneficiaram-se do trabalho de outros que,
de conta em conta, foram transformando a matemática numa linguagem autônoma. Um desses gigantes foi o matemático e filósofo George
Boole, um dos maiores nomes da álgebra. Boole escrevia coisas surpreendentes com fórmulas matemáticas. Vejamos como ele explica o
que são animais sujos:
1 – x = y(1 – z) + z(1 – y) + (1 – y).(1 – z)
Traduzindo: “Animais sujos são todos aqueles que têm o casco fendido e não ruminam, todos os que ruminam sem ter o casco fendido, e
todos aqueles que não têm o casco fendido nem ruminam”39.
38. Claude E. Shannon e Warren Weaver, op. cit., p. 8. No original: “The word information, in this theory, is
used in a special sense that must not be confused with its ordinary usage. In particular, information must not be
confused with meaning. [...] In fact, two messages, one of which is heavily loaded with meaning and the other
of which is pure nonsense, can be exactly equivalent, from the present viewpoint, as regards information. It is
this, undoubtedly, that Shannon means when he says that ‘the semantic aspects of communication are irrelevant
to the engineering aspects.’ But this does not mean that the engineering aspects are necessarily irrelevant to the
semantic aspects”.
39. George Boole, An Investigation of the Laws of Thought, on Whtich Are Founded the Mathematical Theories
of Logic and Probabilities, London: Walton & Maberlh, 1854, p. 88, apud James Gleick, A informação: uma
história, uma teoria, uma enxurrada, São Paulo: Companhia das Letras, 2013, p. 173.
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Shannon e Weaver aplicaram ao estudo da comunicação e da informação fórmulas que a física usa para estudar a entropia de um sistema40
e, nessa trilha, deram à linguagem matemática um alcance que Boole
talvez não imaginasse. Realizaram proezas no universo da matemática.
No entanto, ao deixar de lado a verdade, secretaram um sutil sintoma
do mal-estar do nosso tempo, esclarecendo que a questão da verdade é,
ela mesma, um fator de perturbação do raciocínio científico. Graças a
Shannon, Weaver e também a Turing, a indústria da computação decolou.
Os esforços para depurar os objetos de cada ciência não constam
das invenções de Shannon e Weaver. Esses esforços, que já vinham de
muito antes, ganharam impulso com o Iluminismo e estiveram presentes
no percurso de outros cientistas e filósofos. No século xviii, Immanuel
Kant – cuja obra firmou o princípio da humanidade como fim – separou
a filosofia moral, ou a ética, do ideal de felicidade. Contrariando gregos
como Platão, Aristóteles e Epicuro, Kant sustenta que ética e felicidade
constituem esferas estranhas entre si, não coincidentes41.
Há de ser ilustrativo ainda lembrar ao menos um caso mais recente,
entre tantos outros. O austríaco Hans Kelsen (1881-1973), filósofo neokantiano e positivista, elaborou sua Teoria Pura do Direito com o objetivo de
separar a noção de direito da noção de justiça. Kelsen formulou as regras
do direito em uma construção sistemática que independe da noção de
justiça. Em O problema da justiça, ele diz:
A norma fundamental de uma ordem jurídica positiva não é de forma
alguma uma norma de justiça. Por isso, o direito positivo, isto é, uma
ordem coativa criada pela via legislativa ou consuetudinária e globalmente eficaz, nunca pode estar em contradição com a sua norma fundamental, ao passo que esta mesma ordem pode muito bem estar em
contradição com o direito natural, que se apresenta com a pretensão
de ser o direito justo42.

40. “H = - ∑ pi log pi”. Claude E. Shannon e Warren Weaver, op. cit., pp. 14-5.
41. Essa sustentação está em Immanuel Kant, Fundamentação da metafísica dos costumes, Lisboa: Edições 70,
2005.
42. Hans Kelsen, O problema da justiça, São Paulo: Martins Fontes, 2. ed., 1996, p. 117.
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Em sua obra principal, Teoria pura do Direito, publicada originalmente
em 1934, Kelsen reafirma o mesmo princípio:
Se a ordem moral não prescreve a obediência à ordem jurídica em todas as circunstâncias e, portanto, existe a possibilidade de uma contradição entre a Moral e a ordem jurídica, então a exigência de separar o
Direito da Moral e a ciência jurídica da Ética significa que a validade das
normas jurídicas positivas não depende do fato de corresponderem à
ordem moral, que, do ponto de vista de um conhecimento dirigido ao
Direito positivo, uma norma jurídica pode ser considerada como válida
ainda que contrarie a ordem moral43.

A “Teoria pura do Direito” foi enaltecida e combatida. O mérito do
filósofo austríaco foi ter fechado as portas para as elucubrações demagógicas. Ao mesmo tempo, sua obra abasteceu inadvertidamente obscurantismos que consagravam ordens jurídicas não solidárias, insensíveis
e mesmo desumanas. É claro que podemos conceber um entendimento
do direito além da moral e da justiça, e nisso Kelsen foi convincente, mas
será democrático formular e aplicar a lei sem levar em conta esses valores?
Guardadas as proporções, Shannon e Weaver adotaram conduta
análoga ao procurar isolar o objeto de sua ciência. Sem prejuízo de seu
grande feito, os mesmos questionamentos que foram dirigidos a Kelsen
poderiam se voltar contra eles, com poucas adaptações. Com sua teoria,
viabilizaram a fabricação não apenas de computadores, mas também
de smartphones, chips, algoritmos, além do big data. Mas uma concepção de informação e comunicação que despreze a questão da verdade
traz benefícios para a democracia? Em que medida a democracia perde
vitalidade pela ação de sistemas comunicacionais e informacionais que,
como as redes sociais na atualidade, propulsionam sem critério a mentira
e sabotam qualquer parâmetro que se possa ter de verdade, mesmo que
seja a modesta verdade factual? Pode haver coesão política no âmbito de
uma esfera pública democrática sem que a comunicação social ponha
em marcha informações dotadas de validade e de veracidade? A despeito de aplicabilidade comprovada em teorias e sistemas circunscritos às
43. Idem, Teoria pura do Direito, São Paulo: Martins Fontes, 5. ed., 1996, p. 77.
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tecnologias ou aos modelos computacionais que sustentam essas tecnologias, será que conceitos puramente matemáticos de comunicação e de
informação bastam para pensarmos o peso da informação e da comunicação no domínio da política?
Essas interrogações nos ajudam a entender por que Rafael Capurro
e Birger Hjorland – os mesmos que recuperaram a evolução linguística
do termo “informação”, a partir do grego antigo e do latim – tendem a
se afastar dos conceitos puramente matemáticos ao tratar dessa matéria
tão complexa. Eles lembram que a informação é aquilo que gera sentido
para seres humanos. Para eles, “a coisa mais importante em ci [Ciência da
Informação] (como em política de informação) é considerar a informação
como uma força constitutiva na sociedade e, assim, reconhecer a natureza
teleológica dos sistemas e serviços de informação”44. Em seguida, os dois
sustentam que “quando usamos o termo ‘informação’ em ci, deveríamos
ter sempre em mente que informação é o que é informativo para uma
determinada pessoa”45.
Na perspectiva de uma comunicação entre seres humanos, mesmo
que mediada por hardwares, softwares, chips e algoritmos, a veracidade não
se reduz a um detalhe irrelevante, contrariando a “teoria matemática da
comunicação”. Capurro e Hjorland recordam que, para o inglês Francis Bacon, nos séculos xvi e xvii, até mesmo as informações imediatas
fornecidas pelos sentidos “devem ser submetidas a um roteiro rigoroso
que separará o verdadeiro do falso”46. Eles também citam o filósofo norte-americano Fred Dretske, para quem “informação é o que é capaz de
produzir conhecimento e, uma vez que o conhecimento requer verdade,
a informação também a requer”47. E, então, concluem: “Em nossa percepção, a distinção mais importante é aquela entre informação como um
objeto ou coisa (por exemplo, número de bits) e informação como um
44. Rafael Capurro e Birger Hjorland, “O conceito de informação”, em Perspectivas em Ciência da Informação, v. 12, n. 1, jan./abr. 2007, pp. 148-207. Tradução do capítulo publicado no Annual Review of
Information Science and Technology, Ed. Blaise Cronin, v. 37, 2003, cap. 8, pp. 343-411, autorizada pelos
autores. Trad. Ana Maria Pereira Cardoso, Maria da Glória Achtschin e Marco Antônio de Azevedo, p.
151. [Nessa passagem, Capurro e Hjorland fazem referência a Sandra Braman, Full Professor da Texas
a&m University. “Defining Information: An Approach for Policymakers”, em Telecommunications
Policy, v. 13, n. 1, 1989, pp. 233-42.]
45. Ibid., p. 154.
46. Ibid., p. 158.
47. Frederick Irwin Dretske, Knowledge and the Flow of Information, Cambridge: mit, 1981, p. 45.
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conceito subjetivo, informação como signo; isto é, como dependente da
interpretação de um agente cognitivo”48.
Tudo isso mostra que, mesmo de dentro dos muros da ciência da
informação, em território habitado por matemáticos e engenheiros, além
de comunicólogos, o sentido conta, e conta muito. Surge, assim, uma reconvocação do humanismo, em novas bases. A cultura da paz, a tolerância,
a justiça social e a democracia são valores que dependem direta e intensamente da qualidade ética, mais do que técnica, da comunicação social.
A Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e
a Cultura) aprovou a sua “Declaração de Princípios sobre a Tolerância”,
em 1995, para valorizar as virtudes do respeito e do cultivo da paz como
expressão maior da qualidade da comunicação nas sociedades democráticas. O nexo entre democracia e ética da informação resulta cristalino.
A “Declaração de Princípios sobre a Tolerância” já diz a que veio logo
em seu início:
No Preâmbulo da Constituição da Unesco, aprovada em 16 de novembro de 1945, se afirma que “a paz deve basear-se na solidariedade intelectual e moral da humanidade”, que a Declaração Universal dos Direitos
Humanos proclama que “toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião” (art. 18), “de opinião e de expressão”
(art. 19) e que a educação “deve favorecer a compreensão, a tolerância
e a amizade entre todas as nações e todos os grupos étnicos ou religiosos” (art.26)49.

A opinião, a expressão, a compreensão e mesmo a tolerância se efetivam no horizonte em que as pessoas se comunicam. Portanto, a Unesco
tematiza a comunicação e, já em seu primeiro artigo, define a virtude da
tolerância como um valor produzido pela comunicação. Vale a pena ir ao
original:
A tolerância é o respeito, a aceitação e o apreço da riqueza e da diversidade das culturas de nosso mundo, de nossos modos de expressão e
48. Rafael Capurro e Birger Hjorland, “O conceito de informação”, op. cit., p. 193.
49. Declaração de Princípios sobre a Tolerância, aprovada pela Conferência Geral da Unesco em sua 28a
reunião. Paris, 16 nov. 1995.
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de nossas maneiras de exprimir nossa qualidade de seres humanos. É
fomentada pelo conhecimento, a abertura de espírito, a comunicação e
a liberdade de pensamento, de consciência e de crença. A tolerância é a
harmonia na diferença. Não só é um dever de ordem ética; é igualmente uma necessidade política e jurídica. A tolerância é uma virtude que
torna a paz possível e contribui para substituir uma cultura de guerra
por uma cultura de paz50.

Da lógica interna da Declaração da Unesco, resulta que a qualidade
da comunicação e da informação é diretamente proporcional à qualidade da democracia e à densidade da cultura de paz. A comunicação é
fato social, exatamente como, nas palavras de Ferdinand de Saussure, “a
linguagem é um fato social”51. Na sua dimensão de fato social, a comunicação proporciona coesão às comunidades, mobilizando informações de
diversas extrações – e, se assim é, a comunicação não tem como escapar
a algum grau de compromisso entre informação e verdade factual.
Nenhuma linguagem subsistiria se se resumisse a um sistema de difusão de enunciados que nunca encontram algum nível de correspondência
com fatos e ideias ou, ainda, com alguma forma de interpretação dos
fatos e das ideias. Computadores e redes funcionam muito bem sem que
seus engenheiros se preocupem com isso; sociedades, não. Um bit, um bit
sozinho, considerado isoladamente, pode conter um dado verdadeiro ou
um dado falso (qualquer que seja a apreensão que tenhamos do significado de “verdadeiro” ou “falso”), mas o domínio político não tem como
ficar indiferente à condição de “verdadeiro” ou “falso” do conjunto das
informações que o embasam. Um conceito de informação que não guarde
vínculos com a verdade é eficiente para fabricar computadores, mas não
basta, nem de longe, para a construção da democracia. Curiosamente,
nessa perspectiva uma ordem social justa não tem como sobreviver se lhe
falta ao menos um pouco de Iluminismo.
É essa falta que a expressão “pós-verdade” veio pôr em evidência. A
disseminação da mentira passou dos limites, como se viu com a máquina
eleitoral de Trump, que espalhou absurdos como as “notícias” de que
50. Ibid.
51. Ferdinand de Saussure, Curso de linguística geral, organizado por Charles Bally e Albert Sechehaye, São
Paulo: Cultrix, 1969, p. 14.
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Barack Obama não era americano e de que o Papa Francisco apoiava
a candidatura do bilionário. A invencionice foi tamanha e tão cheia de
ramificações enigmáticas que ainda hoje, em outubro de 2017, o fbi segue
investigando uma possível ação de hackers russos na difusão de fake news
que interferiram no resultado eleitoral do ano passado52. Os gigantes
monopolistas globais Google e Facebook admitiram a presença de dinheiro da Rússia na distribuição de mensagens, posts e relatos inverídicos
favorecendo Trump53.
Em fevereiro de 2017, um seminário em Harvard concluiu pela preconização de fortalecimento do vínculo entre informação e verdade: “Nós
temos que investigar quais são os ingredientes necessários para os sistemas informativos que encorajam uma cultura da verdade”54.
Parece se alastrar um sentimento de que, assim como o conceito de
informação deu certo para fabricar servidores de rede, a verdade é indispensável para construir democracia. Estará em curso uma onda de nostalgia do Iluminismo? Ou estará se tecendo uma percepção difusa de que
o Iluminismo, assim como a Modernidade, ainda não cumpriu seu ciclo?
TER CEIRA PA RTE: UMA ESPERANÇA PARA A V E R D A D E FAC T UAL

Ninguém discorda de que ao menos um pedaço da responsabilidade
pela desvalorização da verdade factual cabe às redes sociais e à internet,

52. No dia 1o de junho, pela primeira vez, Vladimir Putin admitiu a possibilidade da ação de hackers “patriotas” russos para prejudicar a candidatura dos democratas nos Estados Unidos. Disponível em:
<https://www.publico.pt/2017/06/01/mundo/noticia/putin-diz-que-ataque-informatico-pode-tersido-feito-por-russos-com-mentes-patriotas-1774227>, acesso em: 20 nov. 2018.
53. “O Google admitiu pela primeira vez que operadores russos exploraram as plataformas da empresa
para interferir na eleição presidencial dos eua de 2016.” Ver na Folha de S.Paulo, versão on-line, de 9 de outubro de 2017: <http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/10/1925583-google-descobre-anuncioscomprados-por-russos-no-youtube-e-no-gmail.shtml>, acesso em 20 nov. 2018. Ver também “Facebook
vai entregar ao Congresso dos eua anúncios pagos por russos”, também na Folha de S.Paulo, versão
on-line, de 21 de setembro de 2017: <https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/09/1920544-facebook-vai-entregar-ao-congresso-dos-eua-anuncios-pagos-por-russos.shtml>, acesso em 20 nov. 2018.
54. “Combating Fakenews: An Agenda for Research and Action”. Conference held February 17-18, 2017.
Organized by Matthew Baum (Harvard), David Lazer (Northeastern), and Nicco Mele (Harvard). Final report written by David Lazer, Matthew Baum, Nir Grinberg, Lisa Friedland, Kenneth Joseph,
Will Hobbs and Carolina Mattsson. Disponível em: <https://shorensteincenter.org/combating-fakenews-agenda-for-research/>, acesso em 20 nov. 2018. No orginal: “We must investigate what the necessary
ingredients are for information systems that encourage a culture of truth.”
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onde se acomodaram confortavelmente as forças dedicadas à produção
das notícias fraudulentas.
Não que as redes sociais devam ser interpretadas como um “mal” em
si, como se fossem uma tecnologia opressiva. Elas não são isso. Bem ao
contrário, trouxeram arejamentos para o mundo da vida e para as esferas
públicas, abriram novos canais para diálogos e mobilizações e desempenharam um papel bastante positivo, contra Estados pouco sensíveis e
pouco abertos ao diálogo, em episódios como a Primavera Árabe. Vistas
nessa perspectiva, as redes ajudaram a destampar demandas do público,
ajudaram a viabilizar a expressão de reivindicações populares, deram mais
vigor ao mundo da vida e trouxeram muito mais velocidade para os entendimentos espontâneos entre cidadãos na esfera pública. Mais ainda,
tornaram mais do que evidentes, escancaradas, as debilidades e as limitações do Estado em se comunicar com a sociedade, e impuseram agendas
de mais transparência e melhores níveis de accountability à máquina pública. No Brasil, nas grandes manifestações de rua de 2013, os protestos
articularam-se pelas redes sociais, o que foi amplamente documentado,
registrado e reconhecido55.
Como se viu, há nas redes uma vocação para desalinhar os confortos
do poder estatal, o que acarretou reprimendas autoritárias contra elas,
além de reações de matiz conservador. A ditadura chinesa, por exemplo,
preferiu amordaçá-las e enquadrá-las desde a primeira hora. As autocracias do mundo árabe opuseram-se a elas ao acusá-las de gerar indisciplina
e desagregação social. No Brasil, tivemos discursos governistas que se
empenhavam em demonizá-las, imputando a elas a culpa por supostas
ações orquestradas pelo “imperialismo” ou por outras entidades análogas
e, com isso, desestabilizar uma presidência da República que seria “popular” e “de esquerda”. Nesses casos, as redes sociais foram atacadas por seus
méritos, e foram atacadas por forças cultural e politicamente retrógradas,
avessas à expansão da liberdade.
Não é por esse ângulo que as redes são criticadas aqui. O problema
delas não está na tecnologia ou nas interações intensas que elas propiciam, mas em questões relacionadas à concentração de propriedade, à
exploração industrial do olhar do desejo que essas relações engendram
55. Ver, a esse propósito, Eugênio Bucci, A forma bruta dos protestos, São Paulo: Companhia das Letras, 2016.
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e aos moldes monopolistas com os quais elas se apossaram do fluxo das
comunicações digitais em todo o planeta. O problema está nas relações
sociais (relações de produção da indústria do imaginário) e no fato de
que, tendo se enraizado no mundo da vida e na esfera pública, elas não
são públicas em seus controles e em sua propriedade. Sob a malha tecnológica, elas promovem a tecnociência e o capital como substitutos da
própria política.
Vistas por esse ângulo, fica nítido como o Facebook e o Twitter, além
dos sites de busca, a exemplo do Google, aceleraram e fortaleceram a
pós-verdade. Isso se deu por pelo menos dois motivos. O primeiro tem
a ver com um incremento de velocidade, de alcance, de eficácia e de
escala. Vários levantamentos mostram que as notícias fraudulentas repercutem mais do que as verdadeiras. E mais rapidamente. E arrebatam
as amplas massas de um modo acachapante, num grau jamais atingido
pelos meios jornalísticos mais convencionais. Em questão de um dia ou
dois, a campanha de Trump conseguiu fazer com que metade dos Estados Unidos acreditasse que Barack Obama nasceu no Quênia. A mesma
coisa se verifica no Brasil. Manchetes malucas, como a que, no final de
2016, anunciava diariamente a prisão de Lula para o dia seguinte, foram
replicadas e disseminadas com extrema rapidez56.
O segundo fator é econômico. Notícias fraudulentas dão lucro. Dentro do ambiente virtual do Google e do Facebook, a fraude compensa.
Quanto maior o número de clicks, mais o autor fatura. E, como a mentira
é fácil de produzir (é barata) e desperta o furor das audiências, um dos
melhores negócios da atualidade é noticiar acontecimentos que nunca
aconteceram de verdade – e que, mesmo assim, despertam emoções fortes nos chamados internautas57.
56. O site Consultor Jurídico noticiou uma das medições que foram feitas na época: “Notícias falsas sobre
a operação ‘lava jato’ causam maior repercussão do que as verdadeiras. A constatação foi feita pelo
site BuzzFeed, que mediu o engajamento gerado no Facebook por textos verdadeiros ou não sobre a
investigação na Petrobras. As interações com as dez notícias falsas mais comentadas chegam a quase
4 milhões, contra 2,7 milhões com o ranking das verdadeiras.” Disponível em: <http://www.conjur.
com.br/2016-nov-22/noticias-falsas-lava-jato-repercutem-verdadeiras>, acesso em 20 nov. 2018.
57. O caderno “Ilustríssima”, publicado pelo jornal Folha de S.Paulo aos domingos, trouxe, na edição de
19 de fevereiro de 2017, duas reportagens e um artigo analítico sobre o tema da pós-verdade e das fake
news. Escrita por Fábio Victor, a reportagem “Como funciona a engrenagem das notícias falsas no
Brasil” mostra os meandros da atividade altamente lucrativa dos grupos apócrifos que confeccionam e
distribuem notícias fraudulentas. Na mesma edição, o jornalista Nelson de Sá, em “Como os grandes
jornais e as mídias sociais tentam responder à invenção deliberada de fatos”, relata as estratégias das
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As redes sociais acrescentam à paisagem globalitária um pacote inédito de perversidades. Agora, as notícias circulam segundo os ditames do
entretenimento, que se orientam exclusivamente por fontes pulsionais,
sem as mediações da razão. Bem sabemos que a indústria do entretenimento nunca apreciou a razão, e isso desde suas origens, à época das
revistas de amenidades e fait divers, cujas raízes remontam ao século xvii.
Agora, o quadro é pior. Nas redes sociais, diferentemente do que acontecia na televisão ou no cinema, a propagação das mensagens depende
diretamente da ação das audiências, nas quais o desejo leva vantagem
sobre o pensamento. Uma notícia (pouco importa se falsificada, fraudulenta ou mesmo verdadeira) só se difunde à medida que corresponda a
emoções, quaisquer emoções, “positivas” ou “negativas”. Sobre o factual,
predomina o sensacional – daí o sensacionalismo –; sobre o argumento,
o sentimento ou o sentimentalismo. Esses registros da percepção e do
sensível, que passam pelo desejo, pelo sensacional, pelo sentimental, proporcionam conforto psíquico aos indivíduos enredados em suas fantasias
narcisistas. A receita revelou-se infalível.
Na era das redes sociais, o indivíduo encontra-se encapsulado em
multidões que o espelham e o reafirmam ininterruptamente – são as multidões de iguais, as multidões especulares, as multidões de mesmos. Vêm
daí as tais “bolhas” das redes sociais, cujo traço definidor é a impermeabilidade ao dissenso, a ponto de uma comunidade de uma determinada
bolha mal tomar conhecimento da outra.
Os algoritmos das redes sociais estimulam e fortificam as bolhas,
espessando as muralhas que separam umas das outras – com a agravante de que esses algoritmos são fechados em códigos proprietários,
de tal maneira que os sistemas que regulam na prática o fluxo de informações não são públicos. A rede tecnológica por onde trafegam as
informações, que deveria ser neutra, não o é.
Vistas dessa perspectiva, as redes sociais mais segregam do que integram a sociedade. Elas não põem as pessoas em rede; põem as muralhas
em rede, muralhas privatizadas. Dentro das muralhas, o que impulsiona a
circulação dos relatos é a dinâmica própria dos boatos, bastante passional,
redações profissionais para enfrentar as ondas de boatos programadas com finalidades políticas. Por
fim, o filósofo Osvaldo Giaccoia reflete sobre o tema da verdade no artigo “E se o erro, a fabulação, o
engano revelarem-se tão essenciais quanto a verdade?”.
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e não mais a dinâmica de prestação de serviços de informação de interesse
público, segundo pontos de vista plurais. A função pública de mediar o
debate social, de investigar e relatar os acontecimentos de interesse geral
com fidedignidade e de fazer circular ideias e opiniões divergentes, função essa que se fixou como o papel central da instituição da imprensa,
corresponde apenas a uma franja marginal dentro das interações da era
digital. Agora, os protocolos classicamente observados pela imprensa
e pelas redações profissionais se confinam a ilhas que são minúsculas
quando comparadas ao todo. O que é a carteira de assinantes de um
jornal, algo em torno dos 250 mil leitores, como no caso dos maiores
diários do Brasil, perto da escala de um Facebook, que tem perto de 2
bilhões de usuários com perfis ativos, quase um terço da humanidade58? As
práticas comunicacionais adotadas nas redes sociais, que não se pautam
pela verificação criteriosa dos fatos ou pelos critérios de veracidade e de
pluralidade, soterram e comprimem as ilhas que observam os protocolos
clássicos da imprensa.
Também são perversas as relações de propriedade das novíssimas
empresas ditas “de tecnologia” ou de “inovação”, como Google e Facebook. Essas duas são monopólios globais. Podemos vê-las, também,
como um duopólio mundial que controla a maior parcela do tráfego das
pessoas comuns na internet. Não obstante, seus usuários não costumam
manifestar preocupação com os efeitos nefastos das práticas monopolistas
sobre a circulação das ideias. Discursos contra alegados monopólios da
informação – que costumam ter a Rede Globo como alvo no Brasil –,
difundidos profusamente no Facebook, não emitem o menor sinal de que
se deram conta do monopólio mundial exercido pelo próprio Facebook.
Essas empresas registram taxas de crescimento espantosas. O Google
é a segunda marca mais valiosa do mundo. Com seu preço estimado em
141,7 bilhões de dólares em setembro de 2017, a marca Google fica atrás
apenas da marca Apple59. O valor da empresa Apple – e não apenas a
58. “O Facebook informou que atingiu a cifra de 2,01 bilhões de usuários por mês entre os meses de abril
e junho, o que representa alta de 17% em comparação ao mesmo período do ano anterior.” Ver em
“Facebook registra salto no lucro 71% no 2 trimestre de 2017”. Disponível em: <https://g1.globo.com/
tecnologia/noticia/facebook-registra-salto-no-lucro-71-no-2-trimestre-de-2017.ghtml>, acesso em 20
nov. 2018.
59. Disponível em: <http://www.valor.com.br/empresas/5132310/apple-e-google-sao-marcas-mais-valiosas-do-mundo>, acesso em 20 nov. 2018.
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marca Apple – alcançou o patamar de 900 bilhões de dólares em novembro de 2017, tornando-se a empresa mais valiosa a ser negociada na Bolsa
de Nova York. A Alphabet (empresa controladora da Google) chegou ao
valor de 700 bilhões60.
O Facebook, embora não lidere o ranking das marcas mais caras, é um
caso impressionante. Seu valor de mercado, como empresa (não apenas
como marca, portanto), bateu na casa dos 499,8 bilhões de dólares. Sua
receita em publicidade, em 2017, deve ultrapassar os 36 bilhões de dólares,
num crescimento de 35% em relação ao ano anterior61.
A fórmula de fabricação de valor na indústria do imaginário implementada por empresas como Facebook e Twitter é tão genial quanto devastadora. Nelas, os usuários entram no jogo como mão de obra (gratuita
e, logo, escrava), como matéria-prima (também gratuita) e, por fim, como
mercadoria. Graças a esse modelo originalíssimo, o Facebook não precisa
gastar um centavo para “gerar conteúdo” (no jargão horroroso da indústria), pois seus usuários atuam como digitadores, fotógrafos, locutores,
atores, sonoplastas, escritores e tudo o mais. Os usuários são os operários
que confeccionam ou extraem a matéria-prima, da qual são também os
beneficiadores e empacotadores. E, embora se vejam como “clientes”
de um “serviço” que imaginam gratuito, esses usuários são também a
mercadoria final. São seus olhos que são vendidos aos anunciantes, o que
parece alegrá-los enormemente.
O regime das muralhas em rede recortando o imaginário em bolhas
também concorreu para acentuar a percepção (ilusória, fictícia) de que as
notícias que vão e vêm são gratuitas ou deveriam ser. Incrível como, nos
anos 1920 do século passado, o jornalista Walter Lippmann já registrara
esse fetiche econômico do público de supor que os noticiários caem do
céu e, portanto, não valem um centavo. Relembremos o que Lippmann
disse (num trecho que, em parte, já foi citado aqui):

60. Ver <http://www.valor.com.br/empresas/5186711/apple-atinge-valor-de-mercado-de-us-900-bilhoesna-bolsa-de-nova-york>, acesso em 20 nov. 2018.
61. “Facebook registra salto no lucro 71% no 2o trimestre de 2017”. Disponível em: <https://g1.globo.
com/tecnologia/noticia/facebook-registra-salto-no-lucro-71-no-2-trimestre-de-2017.ghtml>, acesso
em 20 nov. 2018.
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Esta convicção insistente e antiga de que a verdade não é conquistada
ou construída, mas revelada, fornecida gratuitamente, aparece muito
claramente nas fantasias econômicas que nós, como leitores de jornal,
costumamos ter. Esperamos que o jornal nos entregue a verdade, por
menos lucrativa que seja a verdade. Para este serviço difícil e muitas
vezes perigoso, que reconhecemos como fundamental, esperávamos,
até outro dia, pagar a moeda de menor valor emitida pelo Tesouro62.

Um século depois de essas palavras terem sido publicadas, não há
dúvidas de que a “convicção insistente e antiga” de que a “verdade” é
fornecida gratuitamente ficou muito mais forte – em grande parte, graças
às redes sociais, que banalizaram o sentido de palavras como “notícia”,
“informação” e, claro, “verdade”.
O estrago não ficou só nisso. Esse grau de monopólio, esse modelo
de exploração que consegue extrair valor de trabalho das massas humanas
que pensam estar apenas se divertindo fez das redes sociais uma usina de
produção e distribuição de notícias fraudulentas numa escala que não tem
nenhum precedente. Uma sucuri de silício – uma das múltiplas e simultâneas encarnações do capital – tritura e engole a sociedade civil globalizada.
A sucuri de silício não liga para a verdade factual, que virou uma
espécie de fóssil pré-histórico.
Dos fatos soterrados à Comissão da Verdade

A figura do fóssil pré-histórico vai além da retórica. A tarefa de encontrar a verdade factual, especialmente quando o que está em pauta são
fatos menos imediatos, menos recentes, parece uma estranha arqueologia
do simbólico, num movimento de revolver e remover camadas de tempo
enrijecido que contrariam a gramática cibernética das redes e perfuram
os chãos imaginários. Isso tem a ver com o ofício dos historiadores, assim como tem a ver com a lida diária dos jornalistas (Hannah Arendt,
62. Walter Lippmann, Public Opinion, New York: Free Press Paperbacks (Simon and Schuster), 1997, p.
203. Texto original: “This insistent and ancient belief that truth is not earned, but inspired, revealed, supplied
gratis, comes out very plainly in our economic prejudices as readers of newspapers. We expect the newspaper to
serve us with truth, however unprofitable the truth may be. For this difficult and often dangerous service, which
we recognize as fundamental, we expected to pay until recently the smallest coin turned out by the mint”.
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como vimos, falou tanto da “imparcialidade” dos historiadores como
da “independência” dos repórteres): trata-se de revolver com delicadeza
e objetividade as camadas do passado, por mais presente que ele esteja.
Buscar fragmentos de memórias traumáticas de um país inteiro para
restabelecer o entendimento presente desse mesmo país, investigando fósseis do passado, é uma das funções implicadas na busca da verdade factual.
Sem um entendimento comum dos fatos (recentes ou menos recentes), as
identidades – sejam elas identidades nacionais, seja a identidade primeira,
a básica, que é a identidade de pessoa humana – perdem sua consistência,
dissolvem-se. Ora, é claro que não se faz isso sem vazar as muralhas das
bolhas das redes sociais, dentro das quais as identificações fantasmáticas
borbulham de modo carnavalesco. Não por acaso, nos nossos tempos,
a missão de furar muralhas, numa arqueologia do simbólico, tornou-se
uma operação indispensável para o estabelecimento do presente.
A Comissão da Verdade, que se instalou no Brasil há poucos anos,
ilustra com toques de drama e tragédia o quadro descrito no parágrafo
anterior. Falemos um pouco mais sobre o lugar da verdade na política a
partir dessa comissão, cujo nome, Comissão da Verdade, nos interessa
tão de perto.
No dia 16 de maio de 2012, a presidente do Brasil, Dilma Rousseff,
instalou a Comissão Nacional da Verdade (cnv), com o objetivo de apurar as violações de direitos humanos praticadas no Brasil entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988. Passados pouco mais de dois
anos, no dia 10 de dezembro de 2014, a mesma presidente da República
recebeu oficialmente o relatório final da Comissão. Com 4.328 páginas, o
documento apontou 377 responsáveis por tortura e assassinatos e outras
graves violações dos direitos humanos durante o período investigado.
Foram ouvidas cerca de 1.200 testemunhas e coletadas provas materiais e
documentais em papel timbrado. O relatório apresentou 29 recomendações – como a desmilitarização da Polícia Militar – e pleiteou a punição
dos agentes do Estado que praticaram as violações relatadas (detenções
ilegais, execuções, desaparecimentos forçados e ocultação de cadáveres,
além de tortura).
São fatos. O relatório procura se ater à descrição dos fatos, sem desdobrar-se em narrativas. São relatos quase técnicos sobre fatos comprovados. A ninguém ocorreu a ideia de chamar a Comissão Nacional da
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Verdade de “Comissão Nacional da Informação”. Seria um tanto esdrúxulo. Por esse episódio vemos que, por mais que tenha se desgastado, a
palavra “verdade” carrega um sentido que nenhuma outra é capaz de
repor. Por mais que esteja mais na moda, a palavra “informação” é tênue
demais para dar conta da incumbência que pesou sobre aquela comissão.
O relatório final foi publicado em seis grandes tomos de letras miúdas. O texto integral também foi aberto no site da cnv63. A pesquisa
contou com o apoio de uma equipe integrada por servidores nomeados
pela cnv, com outros colaboradores cedidos por órgãos da administração
pública, com especialistas contratados por meio do pnud, o Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento, e com a ajuda de outras comissões da verdade criadas em universidades e outras unidades federativas.
Todos trabalharam para identificar e descrever os fatos e trouxeram à
tona uma história que, em linhas gerais, era conhecida, com algumas
revelações inéditas.
O número de mortos e desaparecidos não é novidade: 434. Desses,
224 foram comprovadamente assassinados e 210 estão “desaparecidos”.
O relatório reconhece que o contingente pode ser maior (o texto sobre
índios, por exemplo, no volume 2, páginas 203 a 262, estima um total
de sete mil vítimas), mas os casos que foram individual e integralmente
comprovados de violações dos direitos humanos praticadas por agentes
do Estado se restringem à contagem de 434 vítimas.
Há elementos novos sobre os “desaparecimentos” do deputado socialista Rubens Paiva (páginas 561 e seguintes do primeiro tomo do primeiro
volume) e do militante Stuart Edgard Angel Jones (páginas 571 e seguintes), ambos de 197164. Outra novidade surge com a responsabilização direta
e indireta de agentes públicos com nome e sobrenome pelas graves violações de direitos humanos durante a ditadura militar. São 377 indivíduos
(páginas 841 e seguintes do segundo tomo do primeiro volume), num
rol encabeçado por militares que ocuparam a presidência da República.
O trabalho comprovou que a repressão no Brasil não foi um conjunto de excessos pontuais praticados por uns ou outros, mas um empreendimento planejado. Já se sabia que cerca de vinte mil pessoas foram
63. Disponível em: <www.cnv.gov.br>, acesso em 20 nov. 2018.
64. Vale consultar, também, as biografias dos mortos e desaparecidos no terceiro tomo do Volume iii.
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torturadas, mais de sete mil foram julgadas pela Justiça Militar e, dessas,
nada menos que 2.800 foram condenadas. O que a cnv demonstrou, com
os fatos, foram as linhas de comando estatal e as instalações físicas de um
aparato repressivo meticuloso e seletivo, que matou criteriosamente. Esses
fatos tinham se perdido nas acomodações sedimentares da memória nacional e, como fósseis encontrados, voltaram à luz do Sol. Verdade factual.
Também pelo que deixa ver do incômodo do poder com a verdade factual, essa breve recapitulação da Comissão Nacional da Verdade
interessa bastante a esta conferência. Tristemente, o mesmo governo
federal que deu posse à cnv não levou a sério as recomendações que essa
mesma cnv lhe endereçou. O Palácio do Planalto demorou mais de nove
meses para oficializar o recebimento do relatório. Somente no dia 29 de
setembro de 2015, ou seja, nove meses e 19 dias depois de a presidente ter
recebido de fato o relatório, veio a oficialização, por meio de uma portaria
interministerial (n. 1.321-a), publicada no Diário Oficial uma semana mais
tarde65. Detalhe factualmente relevante: a portaria não foi assinada pela
chefe de Estado, mas por ministros (da Casa Civil, da Justiça, da Secretaria
Geral da Presidência da República e da Secretaria de Direitos Humanos
da Presidência da República), o que rebaixou em um grau o tratamento
dado ao tema. Também aí, o valor oficial da verdade desceu um degrau.
Alguns dos integrantes da comissão talvez tenham experimentado,
tanto durante o trabalho árduo como depois da finalização desse trabalho,
o sabor do “isolamento”, da “solidão” e dos “modos de estar só” de que
falou a filósofa e “reporter at large” Hannah Arendt em seu ensaio de 1967.
Como encarregados de apurar os fatos que, no dizer de Hannah Arendt,
“constituem a própria textura do domínio político”, eles talvez tenham
repelido engajamentos partidários, por entender que a busca da verdade
factual requer mais isolamento que confraternização.
Poderes avessos aos fatos (e uma conclusão)

Assim, rememorando a experiência da cnv no Brasil, começamos a
entrever o segundo polo que completa e fecha a fórmula constitutiva da
era política chamada de pós-verdade. O primeiro polo se cumpre com os
65. Publicado no Diário Oficial da União, de 7 de outubro de 2015, Seção 1, página 5.

312

Eugênio Bucci

algoritmos (de código fechado) que o duopólio mundial (privado) adota
para gerenciar todo o mundo virtual. O segundo polo é o poder – o poder que se beneficia das ferramentas proporcionadas pelas tecnologias
digitais, mas não se reduz a elas.
Hannah Arendt não se furtou a apontar o poder como inimigo da
verdade factual. Quanto mais se afasta da democracia, diz ela, mais o
poder tende a rechaçar relatos sobre os acontecimentos. Vivemos isso
no Brasil – e ainda estamos vivendo, como numa ditadura que persiste.
Enquanto durou, a ditadura militar não admitiu que fatos sobre a tortura gerenciada por sua hierarquia fossem expostos. Enquanto pôde, pôs
o Estado a serviço do ocultamento. Agora, findo o regime autoritário,
seus agentes e defensores enviuvados, armados ou não, fardados ou não,
ainda estão por aí a combater a hipótese de que a verdade apareça. Agem
para impedir também as consequências da revelação dos fatos e, no mais
das vezes, têm conseguido inibir que governos eleitos democraticamente
deem curso às recomendações elaboradas pela cnv.
Qual verdade eles temem? Que verdade querem deixar para sempre
escondida? A verdade dos fatos. Hannah Arendt adverte que essa verdade
factual, que é tão fácil de entender, é também frágil. Pode ser ferida com
facilidade.
Se pensamos agora em verdades de fato – em verdades tão modestas
como o papel, durante a revolução russa, de um homem de nome
Trotsky que não surge em nenhum dos livros da história da revolução
soviética –, vemos imediatamente como elas são mais vulneráveis que
todas as espécies de verdades racionais tomadas no seu conjunto66.

A menção ao nome de Leon Trotsky é ainda mais esclarecedora. Embora tenha sido um dos dois maiores líderes da Revolução de Outubro,
Trotsky foi banido dos livros de história e das fotografias, graças a trucagens grosseiras que adulteraram a iconografia oficial soviética. Ainda
na época em que o ensaio “Verdade e política” foi publicado, em 1967, a
burocracia stalinista mantinha as falsificações que expeliram o nome de
Trotsky dos livros de história e das fotografias. Fazer com que Trotsky
66. Hannah Arendt, “Verdade e política”, em Entre o passado e o futuro, op. cit.
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desaparecesse não apenas da face da Terra como da própria história foi
um trabalho gigantesco de prestidigitação que retroagiu no tempo – e
que, por décadas, foi bem-sucedido.
Um regime de força até convive bem com livros de Platão, com os
teoremas de Einstein, e mesmo com pensadores cujas ideias lhe sejam
indigestas, mas não consegue suportar uma reportagem sobre um surto
de meningite ou um perfil de um delegado torturador. A tirania não lida
bem com fatos. Por isso, a verdade factual é tão bombardeada. Por isso,
é tão vulnerável. Diz a filósofa:
Os fatos e os acontecimentos são coisas infinitamente mais frágeis que
os axiomas, as descobertas e as teorias – mesmo as mais loucamente
especulativas – produzidas pelo espírito humano; ocorrem no campo
perpetuamente modificável dos assuntos humanos, no seu fluxo em
que nada é mais permanente que a permanência, relativa, como se
sabe, da estrutura do espírito humano. Uma vez perdidos, nenhum esforço racional poderá fazê-los voltar. Talvez as possibilidades de que as
matemáticas euclidianas ou a teoria da relatividade de Einstein – já para
não falar da filosofia de Platão – fossem reproduzidas com o tempo se
os seus autores tivessem sido impedidos de as transmitir à posteridade
também não fossem muito boas. Mas mesmo assim são infinitamente
melhores que as possibilidades de um fato de importância esquecido
ou, mais verossimilmente, apagado ser um dia redescoberto67.

Vale repetir: “os fatos e os acontecimentos são coisas infinitamente
mais frágeis que os axiomas, as descobertas e as teorias”. Quando vitimados, os fatos e os acontecimentos demoram para se reerguer, para se
recompor – outras vezes, não se recuperam jamais. A aversão dos tiranos aos relatos factuais mais elementares sobrevive aos próprios tiranos,
subsiste mesmo quando suas tiranias não existem mais. Por seu lado, a
democracia, submetida ao medo que a leva a não revelar os fatos que
ditadores soterraram no passado, torna-se, ela mesma, serviçal remota
de tiranos mortos.

67. Ibid.
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Portanto, ao dizer que fatos e acontecimentos são frágeis, Hannah
Arendt quer enfatizar que eles são frágeis não em geral, mas frágeis diante
do poder, ditatorial ou democrático. Não é apenas Donald Trump que
orienta seus assessores a buscar “fatos alternativos”68. Qualquer poder,
dada a sua natureza, padece da tentação de falsificar os acontecimentos,
seja em países mais livres, seja em países menos livres, como Rússia e
Turquia, onde as garantias individuais e a segurança dos cidadãos se dissolveram no ar. Particularmente na Rússia, desponta um novo requinte
da era da pós-verdade. Não satisfeito com as notícias meramente falsas ou
fraudulentas, Vladimir Putin passou agora a inaugurar as redações falsas
(que poderíamos apelidar de “fake newsrooms”). Seu governo investe cada
vez mais em agências noticiosas que, com a aparência de veículos jornalísticos independentes, não passam de máquinas de propaganda governamental. A agência de notícias Sputnik, lançada em 2014, com serviços
em trinta línguas diferentes, inclusive o português (há uma sucursal no
Brasil69), é o caso mais nítido dessa onda de fake newsrooms.
Trump, ao menos por enquanto, não chegou ao ponto de investir
nas fake newsrooms, mas já mandou expulsar jornalistas das coletivas promovidas pelo porta-voz na Casa Branca. No fundo, partilha com Putin
das mesmas convicções contrárias à verdade. Lembremos que a suspeita,
cada vez mais confirmada, de que houve dinheiro russo nas redes sociais
e em sites de busca para gerar notícias fraudulentas que interferiram na
campanha eleitoral dos Estados Unidos com o objetivo de favorecer Donald Trump inclui a hipótese nada corriqueira de que Vladimir Putin teria
tomado parte na fraude70.
O poder mais obscuro se beneficia da tecnociência mais reluzente em
prol de mais obscurantismo. A tecnologia que tateia o pós-humano por
meio da inteligência artificial flerta com o poder obscuro, e o equivalente
geral para as relações entre os dois polos é o capital. As idas e vindas dos
68. Essa expressão “fatos alternativos” (alternative facts) foi empregada pela conselheira de Donald Trump,
Kellyanne Conway, numa entrevista para a rede de tv nbc em 22 de janeiro de 2017. A assessora, secundando o então porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, dizia ser “fatos alternativos” uma estimativa
completamente irreal do número de pessoas que tinham comparecido à posse do presidente.
69. O endereço eletrônico da agência no Brasil é <https://br.sputniknews.com/>.
70. Basta lembrar que, no final de outubro de 2017, o chefe da campanha eleitoral de Trump se entregou
ao fbi. Ver <https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2017/10/30/ex-chefe-da-cam
panha-de-trump-se-entrega-ao-f bi-em-investigacao-sobre-complo-com-a-russia.htm>, acesso em 20
nov. 2018.

Pós-fatos, pós-imprensa, pós-política: a democracia e a corrosão da verdade

315

acordos e desacordos que o Facebook e o Google fazem e desfazem com
as autoridades chinesas atestam que essas aproximações se modulam e se
assentam na lógica das relações de produção, não nos princípios democráticos. A verdade factual corre risco e, com ela, a textura do domínio
político na democracia perde o tônus.
Há esperança? Hannah Arendt parece querer dizer que sim.
A verdade, ainda que sem poder e sempre derrotada quando choca
de frente com os poderes existentes quaisquer que eles sejam, possui
uma força própria: sejam quais forem as combinações dos que estão
no poder, são incapazes de descobrir ou inventar um substituto viável.
A persuasão e a violência podem destruir a verdade, mas não podem
substituí-la. Isto vale para a verdade racional e religiosa, tanto como, de
um modo mais evidente, para a verdade de fato71.

No nosso tempo, a informação dotada de sentido, de veracidade e de
verdade – tal como ela vem sendo compreendida nos domínios da imprensa, da educação universal e dos equipamentos de cultura e de política
cultural voltados ao fomento e à partilha do saber – corresponde, ainda,
àquela velha Razão que se ergueu para emancipar os cidadãos e promover
a liberdade, com igualdade de direitos e fraternidade de espírito. Frente ao
poder, a verdade factual atua como um fator limitador; diante das tecnologias, como um fator civilizador. Sem ironia, e também sem trocadilho,
o respeito à verdade factual ilumina e humaniza o conceito matemático
de informação e a “teoria matemática de comunicação”.
No mais, não menosprezemos a combinação entre as pulsões que
emanam do poder e as bolhas da internet que confinam as opiniões. Essa
combinação, ao pressupor a informação como um conceito puramente
matemático (cibernético) ou mercadológico, só faz disseminar o oposto:
a desinformação. O poder embrutecido, desilustrado, conjugado com a
tecnociência, difunde as mentiras de muitos níveis, de muitos tipos, que
desinformam – e desinformam para despolitizar, num ciclo em espiral que
substitui a política por formas primárias de crenças e fanatismos.

71. Hannah Arendt, “Verdade e política”, op. cit., Parte v.
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A era da pós-verdade poderia também ser descrita como a era da
desinformação que despolitiza. Essa era introduz travos na esfera pública
que quebram os elos de sentido pelos quais se processa a ação política
democrática. Note-se a quantidade de recursos retóricos que adulteram
a textura do domínio político para prometer a antipolítica como solução para a política. Note-se a profusão de personagens que, aspirando
assumir a frente no universo político, apressam-se em se proclamar “não
políticos”. Observe-se também como as mensagens preconceituosas,
carregadas de ódio e desabridamente reacionárias perderam a inibição
e se alçaram, excitadas, em estridência inaudita, a dominar toda a extensão das esferas interconectadas. As tecnologias, que tinham sido vistas
por alguns como o portal para um futuro libertário e quase lisérgico
(lembremos Timothy Leary), por vezes parecem querer transportar a
humanidade para os calabouços do passado. Foi assim que o conservadorismo mais atroz encontrou seu ambiente ideal em selos como o Twitter,
o Instagram e o WhatsApp.
Vista por esse ângulo, a era da pós-verdade, ou a era da desinformação
que despolitiza, favorece as compactações populistas, em que há menos
espaço para o pensamento e mais convites para a adesão subserviente,
enquanto desfavorece ou mesmo bloqueia a ação política de perfil crítico. A era da desinformação que despolitiza vitima bem mais os discursos à esquerda do que os discursos à direita, e, ao menos na experiência
brasileira e sul-americana, concorre para reconfigurar proposições que
se reivindicam de tradições de esquerda em fisiologismos cujos moldes
remetem aos métodos da direita patrimonialista.
E quanto às esperanças? Bem, se existem, elas passam pelas redações
formadas por jornalistas profissionais – como aquela redação que, nos
anos 1960, contratou uma “reporter at large” chamada Hannah Arendt –
com novas configurações em seu modelo social (mesclando soluções comerciais com soluções sem fins de lucro) e em seu ambiente tecnológico.
Nessas redações novas, como naquelas dos anos 1960, a verificação dos
fatos é um exercício vigoroso, constante e opositor: contra as maiorias
consolidadas, contra o conforto das multidões, contra o gregarismo das
torcidas, contra o poder. Entre os “modos de estar só” de que Hannah
Arendt falou, homenageemos o modo de ser do jornalista que volta seu
olhar para os acontecimentos mesmo onde nada acontece – e que tem
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energias para buscar, nos fatos, uma verdade despretensiosa, modesta,
cambiante, que, no entanto, não pode ser revogada, ignorada ou mesmo
mudada, uma vez que nela, efêmera, precária e frágil, germina o começo
das demais.
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