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SOBRE A REVISTA

Lua Nova tem por objetivo fazer a alta reflexão de temas políticos e 

culturais, contribuindo assim para elevar o nível intelectual do deba-

te público. Em suas páginas, o leitor encontrará elaboradas incur-

sões nos campos da teoria política (clássica e contemporânea), da 

teoria social, da análise institucional e da crítica cultural, além de 

discussões dos assuntos candentes de nosso tempo. Entre seus cola-

boradores típicos estão intelectuais, docentes e pesquisadores das 

diversas áreas das Ciências Humanas, não necessariamente vincula-

dos a instituições acadêmicas.

Os artigos publicados em Lua Nova estão indexados no Brasil no Data 

Índice, na América Latina no Clase – Citas Latinoamericanas en Ciencias 

Sociales y Humanidades, nos International Political Science Abstracts e na 

Redalyc – Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y  

Portugal. A versão eletrônica da revista está disponível na Scielo e no 

portal da Capes.
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ApRESEnTAÇÃO

O presente número de Lua Nova aborda uma temática atu-
al e polêmica: trata-se do debate sobre pensamento social. 
Lilia Moritz Schwarcz e André Botelho, organizadores do 
dossiê “Pensamento social brasileiro”, apontam o alarga-
mento dessa conotação, resultante do traço multidiscipli-
nar que ganhou a pesquisa sobre a questão. Uma das con-
sequências dessa flexibilidade reside no fato de o processo 
alterar a visão anterior, que identificava a temática e sua 
abordagem como enfoque ultrapassado para defini-la tan-
to no quadro da sociedade quanto no das ciências sociais 
contemporâneas. É essa interdisciplinaridade que permite 
o diferencial frente à especialização temática que marca as 
ciências humanas.

O ponto de partida para dar conta dessa pluralidade 
está na observação de como a vida social envolve não ape-
nas estruturas e recursos materiais, mas também imate-
riais – culturais, simbólicos e políticos. Assim, os textos da 
primeira parte do dossiê, longe de aterem-se somente aos 
processos de constituição social das ideias, mostram que 
a sociedade e os grupos que as produzem atuam, a partir 
delas, reflexivamente na construção do próprio social. Coe-
rentemente com o objetivo visado, os quatro artigos que 
a compõem são escritos por pesquisadores com inscrições 
muito diferentes na área do pensamento social brasileiro: 
Renato Lessa, Esther Hamburger, Pedro Meira Monteiro e 
Arcadio Díaz Quiñones. A segunda parte, “Simpósio: cinco 
questões sobre o pensamento social brasileiro”, na mesma 
direção, traz os resultados do simpósio organizado para este 
número da Lua Nova. Doze pesquisadores de várias regiões 
do país, com diferentes inscrições na área, responderam a 
perguntas voltadas a permitir desenhar um panorama do 
pensamento social brasileiro com base nas suas experiên-
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cias pessoais e institucionais. O dossiê abarca, então, opi-
niões de dezesseis pesquisadores que explicitam modelos, 
métodos e perspectivas diversas e, segundo os organizado-
res, também “variações e ruídos com o intuito de mostrar 
como anda vivo e atuante esse nicho das ciências sociais que 
ganha o nome de ‘pensamento social no Brasil’”.   

Completa o 82o número da revista um artigo de Brasilio 
Sallum Jr. e Guilherme Stolle Paixões e Casarão acerca da 
literatura e o processo sobre o impeachment do presiden-
te Fernando Collor. Sem dúvida é um tema muito impor-
tante, que muitos leitores acompanharam de perto, e que 
merecia uma reflexão mais abrangente; objetivo que o tex-
to alcança plenamente.

O EDITOR
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Lua Nova, São Paulo, 82: 11-16, 2011

Pensamento social brasileiro,  
um camPo vasto ganhando forma

Nos últimos trinta anos, pesquisas sobre as tradições inte-
lectual, cultural, social e política brasileiras, ao se identifica-
rem e serem identificadas como “pensamento social brasi-
leiro”, contribuíram para dar forma a esta área de pesquisa 
que, hoje, tem apresentado uma dinâmica muito particular 
e amplas condições de afirmação no âmbito das ciências 
sociais praticadas no Brasil. Condições, porém, que não tor-
nam autoevidentes as fronteiras entre o pensamento social 
e outras áreas de pesquisa, ou mesmo outros campos do 
conhecimento nas ciências humanas. Longe de ser uma limi-
tação, tal aspecto parece, antes, constituir vantagem em meio 
ao labirinto da especialização acadêmica contemporânea. 

Observa-se, assim, o próprio alargamento da noção de 
“pensamento social”, operado, em parte, pelo caráter mul-
tidisciplinar da área de pesquisa, que compreende não ape-
nas as três disciplinas básicas das ciências sociais – a antro-
pologia, a ciência política e a sociologia –, como ainda a 
história, a teoria literária e a filosofia política, entre outras 
disciplinas. E um dos principais efeitos dessa orientação 
recente, e mais flexível e ampla, tem sido o de reverter a 
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imagem, algo difundida no passado não tão remoto das 
ciências sociais brasileiras, que via a pesquisa em torno do 
pensamento social como um tipo de conhecimento anti-
quário, sem maior significação para a sociedade e para as 
ciências sociais contemporâneas. Hoje, aproximando ques-
tões do passado às indagações contemporâneas, a área com-
preende pesquisas voltadas tanto para as grandes temáticas 
de estudo da formação da sociedade brasileira nas várias 
dimensões desse processo, que se irradiam pelas questões 
da modernização, modernidade e mudança social, cons-
trução e transformação do Estado-nação, cultura política e 
cidadania; quanto para as diferentes modalidades de produ-
tores e de produção intelectual e artística em sentido amplo 
(literatura, artes plásticas, fotografia, cinema, televisão e 
teatro) e da própria cultura como sistema de valores e for-
mas de linguagem. 

Em consonância com a produção e o debate interna-
cionais no domínio das ciências sociais, podem-se assinalar, 
ainda, algumas alterações importantes nesse campo de pes-
quisas, como o interesse pelos processos sociais não ape-
nas de produção, mas também de aquisição, transmissão e 
recepção das diferentes formas de conhecimento; a visão 
dos detentores do conhecimento como um grupo maior e 
mais variado do que antes; o interesse pela vida intelectual 
cotidiana de pequenos grupos, círculos ou redes vistas 
como unidades fundamentais que constroem e difundem o 
conhecimento; e o interesse por novas clivagens como as de 
gênero, idade, região e raça e suas inflexões no pensamen-
to social e na produção cultural. 

Essa maior pluralização das abordagens não se tem fei-
to, no entanto, desacompanhada da avaliação e busca de 
novas e consistentes visões sintéticas de alguns dos dualis-
mos conceituais e metodológicos característicos não apenas 
da área de pesquisa, mas das ciências sociais em geral. É o 
caso, para permanecer num plano mais geral, da busca de 
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sínteses entre as abordagens que, de modo mais ou menos 
disjuntivo, ora privilegiam análise de textos, identificada 
genericamente à história das ideias e da arte, ora a recons-
trução de contextos, identificada à história intelectual ou 
cultural. Não se trata obviamente de questionar a validade 
dessas abordagens. Muito pelo contrário, representa antes 
o reconhecimento de que a busca de novas visões sintéticas 
significa, entre outros, condição para que se possa aperfei-
çoar e até mesmo completar movimentos analíticos pró-
prios. Antes centrado quase exclusivamente na pesquisa 
dos processos de constituição social das ideias, das artes ou 
da intelligentsia, interessa também especificar como estas, 
levando em conta as relações mais ou menos condiciona-
das que mantêm com os grupos sociais e as sociedades que 
as engendram, participam reflexivamente da construção 
do próprio social. Ou seja, como a vida social envolve não 
apenas estruturas e recursos materiais, como também ima-
teriais – culturais, simbólicos e políticos –, é preciso agora 
avançar no conhecimento de como estes últimos, em intera-
ção histórica contingente com os primeiros, podem ou não 
influenciar a ordem social de que fazem parte e também 
serem elementos relevantes para as possibilidades de ação 
coletiva e mudança social. Não mais apenas condicionadas 
por determinantes políticos e sociais, análises mais propria-
mente culturais ganham nova relevância na área, agora 
como elementos explicativos fundamentais.

Essas são questões cruciais que abrem novas frentes de 
reflexão e de pesquisa, bem como desafios teórico-metodo-
lógicos para a área de pensamento social brasileiro, cujas 
diferenças e relações de continuidade com outras especia-
lidades acadêmicas, como a sociologia do conhecimento, 
da cultura ou a teoria social, ou as teorias culturais e sim-
bólicas, passam a ser, então, mais sistematicamente pro-
blematizadas e exploradas. Mas são questões importantes 
acima de tudo porque suscitadas pela articulação e tensão 
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entre as diversas formas de conceber e apreender o pró-
prio pensamento social brasileiro, tal como ele vem sen-
do praticado e ganhando forma nas últimas três décadas. 
Essas e outras problemáticas, como os leitores poderão 
constatar, estão presentes de diferentes modos no dossiê 
que organizamos. Com ele procuramos estimular a refle-
xão sobre, de um lado, as conquistas cognitivas do pensa-
mento social como área de pesquisa e sua consolidação; e, 
de outro, sobre a abertura de novas frentes de investigação 
e o enfrentamento consistente de desafios mais recentes, 
teórico-metodológicos, que se colocam à área e às ciências 
sociais de uma maneira geral. Entendemos que essas são 
condições para aprofundar e aperfeiçoar o conhecimento 
da formação da sociedade brasileira, nas várias dimensões 
desse processo, bem como dos próprios instrumentos de 
análise da área de pesquisa. 

O dossiê compõe-se de duas partes. Para a primeira, 
convidamos quatro pesquisadores com inscrições mui-
to diferentes na área de pensamento social brasileiro, um 
deles sequer podendo ser associado a ela, para desenvolve-
rem artigos sobre temas emergentes, talvez pouco ortodo-
xos e/ou provocativos. Assim, Renato Lessa desenvolve uma 
abordagem cognitiva crítica, alternativa à institucional, para 
compreender a formação da ciência política no Brasil, as 
demarcações implicadas nesse processo e seus efeitos sobre 
a distinção entre “intérpretes do Brasil” e “cientistas”. O 
autor examina ainda a experiência norte-americana como 
fonte para essa reorientação do conhecimento político sis-
temático no Brasil, sustentado especialmente nas vertentes 
do neoinstitucionalismo e da rational choice, a partir de fins 
da década de 1980. 

O artigo de Esther Hamburger traz importante balan-
ço acerca da produção recente, e nem tanto, em torno da 
televisão, especialmente da telenovela como produtora de 
interpretações do Brasil, e discute suas possibilidades heu-
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rísticas, campos de atuação e especificidades de sua produ-
ção e veiculação no Brasil. 

Pedro Meira Monteiro apresenta artigo instigante acer-
ca de como a área de pensamento social reage, reflete e 
produz conhecimento a partir de um olhar mais distancia-
do, já que visto do exterior: de fora para dentro mas tam-
bém o contrário; de dentro para fora. 

Já Arcadio Díaz Quiñones, esse professor porto-rique-
nho radicado em Princeton, referência das mais importan-
tes na área de humanidades de maneira geral, nos presen-
teia com uma bela reflexão sobre os begginnigs de Fernando 
Ortiz e a influência inesperada do kardecismo. Partindo do 
conceito criado por Edward Said, Díaz Quiñones explora de 
que maneira Ortiz tomou de empréstimo uma noção preci-
sa para ampliá-la e associá-la à ideia de transculturação. 

Temos em mãos, pois, um excelente balanço de dife-
rentes temáticas, locais de observação ou perspectivas reno-
vadas, as quais, em conjunto, mostram a vitalidade e as 
possibilidades da área, que, como antes afirmamos, não se 
encerra em um recorte ou uma só problemática. 

Já a segunda parte, “Simpósio: cinco questões sobre o 
pensamento social brasileiro”, que dialoga de perto com 
essa primeira, traz os resultados do simpósio – sob a forma 
de questionário – que organizamos para esse número da 
revista. Propusemos cinco perguntas diretas a alguns dos 
mais renomados pesquisadores de várias regiões do país, 
e também com diferentes inscrições na área, mas todos de 
reconhecida influência e liderança, que objetivavam for-
mar um panorama do pensamento social brasileiro com 
base nas suas experiências pessoais e institucionais. A ideia 
que nos orientou foi explorar não só concepções teóricas 
sobre a área, mas também adiantar maneiras de atuar em 
pesquisa, lecionar, formar programas ou elaborar cursos. 
O resultado, tendo em vista os doze pesquisadores que nos 
devolveram o questionário respondido, oferece uma bela 
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visão de conjunto da constituição e do desenvolvimento 
contemporâneo dessa área de pesquisa e permite esboçar 
o seu perfil e desafios de modo bastante definido e con-
sistente. Os seguintes pesquisadores responderam as cinco 
questões propostas: Angélica Madeira e Mariza Veloso, da 
UnB; Elide Rugai Bastos, da Unicamp; Glaucia Villas Bôas, 
da UFRJ; Lucia Lippi Oliveira, do CPDOC/FGV-RJ; Luiz 
Werneck Vianna, do Iesp/Uerj; Maria Arminda do Nas-
cimento Arruda, da USP; Renan Freitas Pinto, da Ufam; 
Ricardo Benzaquen de Araújo, da PUC-RJ e Iesp/Uerj; 
Roberto Motta, da UFPE; Rubem Barboza Filho, da UFJF, e 
Sergio Miceli, da USP. 

Na verdade, pesquisadores da área de pensamento 
social no Brasil vêm anotando o seu crescimento no país, 
assim como a existência de uma demanda crescente de tex-
tos básicos, mas também programas de leituras e formas de 
ensino. Esperamos, portanto, com esse dossiê, colaborar 
para que a área ganhe a expansão e penetração nacional, 
que bem merece, como que encontre desafios no sentido 
de incentivar a formação de novos núcleos pelo país, bem 
como sedimentar os já existentes. 

Jorge Luis Borges, em Torre de babel, afirmou que “tudo 
que existe tem nome, ou ganha um”. Não se trata de nomear 
uma área que já possui grupos tradicionais e longevos, ou 
intelectuais identificados a ela. Mas vale a pena explicitar 
modelos, métodos, perspectivas e mesmo variações e ruí-
dos com o intuito de mostrar como anda vivo e atuante esse 
nicho das ciências sociais que ganha o nome de “pensamen-
to social no Brasil”. 

Lilia Moritz Schwarcz e André Botelho,  
fevereiro de 2011 
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da interPretação à ciência: Por uma  
história filosófica do conhecimento  
Político no brasil*

Renato Lessa

* Ensaio escrito durante minha estada como Investigador Visitante Sênior do Ins-
tituto de Filosofia da Linguagem da Universidade Nova de Lisboa. Agradeço a 
António Marques, seu diretor, a gentileza do convite, a enorme amabilidade do 
acolhimento e a oportunidade de me valer do ambiente intelectual da instituição. 
Utilizo, no ensaio, argumentos e formulações já desenvolvidas no texto “O campo 
da ciência política no Brasil: uma aproximação construtivista” (Lessa, 2010a).

Facts and illusion are equivalents…trying to weed one out in 
favor of the other is dealing with an incomplete situation.

Sandback, 2011.

A partir da década de 1970, o Brasil, do ponto de vista dos 
que produzem, aprendem ou, simplesmente, consomem 
conhecimento político sistemático, deixou de ser interpreta-
do e passou a ser explicado por enunciados com pretensão à 
demonstração. Entre a interpretação e a explicação, o passo 
almejado é gigantesco. Por certo, a legião de autores que, 
desde a implantação do Estado nacional brasileiro, nos idos 
de 1822, buscou interpretar o que se passava no país, pos-
suía pretensões à explicação, posto que não era constituída 
por nefelibatas puros. Da mesma forma, poderá ser dito que 
qualquer pretensão explicativa, por mais ingênua que possa 
ser a candura de sua autoapreciação, jamais fugirá dos limi-
tes e das possibilidades estabelecidos por modalidades de 
interpretação. A distinção, pois, entre interpretação e expli-
cação é, no limite, insustentável em termos conceituais. Se 
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assim o é para o plano das definições categoriais, o mesmo 
não se dá no plano da afirmação de campos cognitivos. 

Nessa medida, há uma demarcação clara entre o que 
hoje designamos como “intérpretes do Brasil” e o que, a 
partir da década de 1970, se definiu, entre nós, como o 
campo de uma ciência da política. Sob o rótulo genérico 
de “pensamento político brasileiro”, um conjunto variado 
e expressivo de esforços cognitivos se transforma em objeto 
de história intelectual, enquanto que o corpo conceitual da 
nova ciência é tomado como condição para a inteligibilida-
de do mundo político.

No limite, não se trata mais de ler os “intérpretes do 
Brasil”, para neles buscar explicações a respeito do que é o 
país. Com frequência, o caminho é o inverso: são eles é que 
exigem o ser explicados, agora como objetos de uma histó-
ria intelectual. Os “intérpretes” reemergem como assunto 
de história das ideias e não mais frequentam o núcleo da 
explicação a respeito do que é e deve ser o país.

Este ensaio parte de uma reflexão a respeito da passa-
gem entre esses dois momentos do conhecimento político 
no país. Mais que simples sucessão de autores e teorias, sugi-
ro a presença de uma transfiguração profunda no modo de 
falar a respeito dos fenômenos políticos. A direção assumi-
da, a partir dos anos da década de 1970, foi a da afirmação 
de uma ciência positiva da política, depurada das confusões 
“normativas” do campo das humanidades e progressivamen-
te afastada das demais ciências sociais, em nome da defesa 
de uma autonomia e de uma distinção de seu objeto.

O argumento, a ser desenvolvido, seguirá os  
seguintes passos:

(i) exame do calendário “oficial” de fixação da ciência 
política no Brasil, e as demarcações implicadas nessa fixa-
ção, com efeitos sobre a distinção entre “intérpretes do Bra-
sil” e “cientistas”, ou praticantes de um corpo de conheci-
mento cientificamente constituído; 
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(ii) menção a alguns aspectos do mundo que antece-
deu a afirmação da cultura científica, sobretudo na associa-
ção entre conhecimento e normatividade; 

(iii) a busca de ideias autônomas e distintas, por par-
te da nova cultura científica, prescritas pela nova ciência  
da política; 

(iv) um exame da experiência norte-americana, como 
fonte inspiradora para a reorientação do conhecimento 
político sistemático no Brasil; 

(v) a decantação dos valores e dos procedimentos 
aprendidos com essa experiência, na configuração do cam-
po no Brasil;

(vi) uma menção à nova cultura científica, sustentada 
no neoinstitucionalismo e na rational choice, a partir de fins 
da década de 1980, e suas principais implicações para a con-
figuração do campo;

(vii) uma reflexão final sobre o tema da “transfiguração 
de objetos” e da centralidade dos “modos de falar” a respei-
to deles. Nessa conclusão, com base em argumentos esta-
belecidos por Willard Quine, Nelson Goodman e Arthur 
Danto, procurarei sugerir que novas modalidades de falar 
a respeito dos objetos podem operar com críticas fortes ao 
conhecimento político, tal como produzido pelo mainstream 
da ciência política.

o nascimento de uma ciência da política: problemas de 
certificação e de constituição do campo
Não há, ainda, uma história sistemática da ciência política bra-
sileira, enquanto domínio reconhecido e institucionalizado.  
A disciplina é empreendimento de extração recente e, a 
depender do marco escolhido, não ultrapassa datação de qua-
tro décadas de idade. Com efeito, os praticantes do campo, em 
ação no país e como corpo profissional cujos padrões discipli-
nares foram fixados e consolidados nos anos 1970-80, distri-
buem-se em não mais do que três ou quatro gerações. 
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Trata-se, portanto, de uma trajetória ainda marcada 
pela perspectiva da curta duração e pela sombra dos “heróis 
fundadores”. No entanto, a ideia de um começo recente 
não parece ser suficiente para dar suporte à crença de que 
se está diante de algo inaudito e cuja inauguração dispensa 
a consideração de antecedentes. Para os fins deste ensaio, 
duas ordens de antecedentes devem ser indicadas. 

A primeira delas possui caráter negativo: na postulação 
de um novo começo, com que tradições se está a romper ou 
superar? O que teria existido antes desse suposto começo? 
Um vazio ou algo a ser superado, e cujos conteúdos, por 
alguma razão, foram julgados insuficientes de acordo com 
as razões dos que estabeleceram a ideia desse novo começo? 
Qual a medida dessa ruptura? 

A segunda possui aspecto positivo: é que o tal come-
ço decorre em grande medida de movimentos anteriores, 
ocorridos no campo do conhecimento político, durante a 
década de 1950 nos Estados Unidos, em torno da assim cha-
mada “revolução behaviorista”. Essa, com certeza, decorre 
de movimentos anteriores, mas tal regressão ao infinito não 
será aqui reencenada.

O novo começo é pautado por atos paradigmáticos de 
recusa de uma tradição tida como ensaística e indisciplinada 
e de adesão a protocolos de explicação positiva dos fenôme-
nos políticos. A centralidade dessa aposta realista é imensa 
e possui implicações sistêmicas sobre a configuração global 
da disciplina no Brasil.

O que se está aqui a dizer é que a “história curta” – e 
local – inscreve-se, de um modo que lhe é próprio, em uma 
“história mais larga”, dotada de um conjunto de práticas e 
efeitos de conhecimento propiciados por uma disciplina 
cujos fundamentos e temas foram constituídos em outros 
domínios e outras temporalidades. Tal ato de constituição, 
por certo, exigiu uma demarcação crítica com relação a 
modalidades de representação do mundo político e social 
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tidas como pré-científicas e progressivamente isoladas sob a 
denominação residual de “pensamento político brasileiro” 
ou, mais recentemente, “interpretações do Brasil”. 

Do mundo infinito à finitude do objeto encerrado
O mais sistemático exercício de reflexão sobre a constitui-
ção da ciência política no Brasil foi elaborado, há cerca de 
trinta anos, por Bolívar Lamounier, em síntese do seminá-
rio “A ciência política nos anos 80”, ocorrido em novem-
bro de 1981, no então recém-fundado Instituto de Estudos 
Econômicos, Sociais e Políticos de São Paulo (Idesp). Os 
textos ali apresentados foram reunidos em excelente livro, 
com idêntico título, no ano seguinte (Lamounier, 1982). 
O texto fixou, ainda, a datação que acabou por se tornar 
uma referência identitária para a maioria dos cientistas 
políticos brasileiros, a saber, a que estabelece um espa-
ço de tempo de quinze a vinte anos – entre meados da 
década de 1960 e o início da de 1980 –, como o período  
no qual a forma e a substância atuais da ciência política no 
Brasil se consolidam1.

Apesar de adotar e fixar essa datação, Lamounier reco-
nhece, em uma perspectiva de largo prazo, a concomitância 
havida no Brasil entre os processos de fundação e constitui-
ção do Estado nacional, a partir do século XIX, e a emer-
gência de uma reflexão sistemática e atenta à importância 
dos fatores de ordem política e institucional na configura-
ção geral do país.

Mais do que justo o reconhecimento, pois nos primór-
dios do processo de configuração do Estado nacional brasi-
leiro é já possível detectar os ecos de um intenso debate a 

1 Maria Cecilia Spina Forjaz adotará idêntica datação: “Irmã caçula das Ciências 
Sociais, a Ciência Política afirma sua identidade a partir de meados dos anos 1960, 
quando já se constituíra no país um sistema de ensino superior ao qual esteve 
estreitamente vinculado o desenvolvimento intelectual e institucional dessas disci-
plinas, especialmente no eixo São Paulo-Rio de Janeiro” (Forjaz, 1997).
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respeito do experimento social e institucional a ser desen-
volvido no país. Trata-se, por certo, de uma reflexão – que 
no campo liberal radical, já nas primeiras décadas do século 
XIX, pode ser encontrada em gente como Cipriano Bara-
ta de Almeida, Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, João 
Soares Lisboa e Gonçalves Ledo e no campo mais conser-
vador em José da Silva Lisboa (Visconde de Cairu) e, mes-
mo, José Bonifácio – voltada para a intervenção direta na 
conjuntura imediata dos conturbados anos do processo de 
independência.

Nenhuma dessas intervenções preencheria, com certe-
za, os protocolos mais tarde fixados para configurar uma 
ciência supostamente rigorosa da política. No entanto, o 
propósito de intervenção imediata de modo algum apare-
ceu, nos primeiros pensadores políticos do país, como algo 
paroquial e idiossincrático. Ao contrário, foi sempre visível 
a incorporação fertilizadora de tendências coetâneas no 
campo da filosofia política, no plano internacional. As lin-
guagens do liberalismo – em chave radical e democratizan-
te ou em outra mais inclinada para os temas da liberdade 
de comércio – que comparecem ao primeiro grande debate 
público brasileiro, que culminou no processo de elaboração 
da primeira Constituição, outorgada em 18242. 

Mesmo nos limites de uma alusão rápida e superficial, 
é possível sustentar a presença de um pensamento político 
ativo, motivado não apenas por influências “estrangeiras” 
– francesas, inglesas e norte-americanas, sobretudo –, mas 
também pela oportunidade de intervir em um processo de cria-
ção de nova unidade política. Tal oportunidade foi de extre-
ma valia para a fixação de uma tradição de pensamento 
político, a um só tempo voltada para o entendimento e 
a interpretação de problemas postos pela dinâmica polí-

2 A propósito da intensidade do debate político e da presença de correntes li-
berais radicais e democratizantes, ver Leite (2000) e, para um comentário,  
Lessa (2010c).
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tica e social do país e para o desenho de configurações 
alternativas possíveis3. A precedência de um pensamento 
político, a um só tempo atento ao debate internacional e 
voltado para a intervenção prática, já naquela altura, deve 
deflacionar nossas sensações de que o campo de conheci-
mento supostamente estabelecido a partir da consolidação 
da moderna pós-graduação no país é contemporâneo de 
sua própria história4. 

A avaliação de Lamounier (1982, p. 408) confere à ciên-
cia política no Brasil um patamar de “relativo avanço”, pro-
piciado por dois fatores, um de natureza histórica e outro 
de extração institucional, a saber: 

(i) a “existência de uma importante tradição de pensa-
mento político, anterior aos surtos de crescimento econô-
mico e urbanização” do século XX e “mesmo ao estabeleci-
mento das primeiras universidades”; 

(ii) a “expansão quantitativa da pós-graduação e a con-
comitante diversificação de formas institucionais que se 
operaram a partir meados dos anos sessenta”.

Ambos os fatores operam como cláusulas externas à 
constituição do campo. O primeiro dos fatores diz de uma 
pré-história do conhecimento político, na qual ter-se-ia 
estabelecido o hábito regular de pensar a vida pública. A 
afirmação da precedência, nos termos em que é feita, nada 
diz, em princípio, de continuidades analíticas e fertiliza-
ções substantivas. Apesar da precedência dessa pré-história, 
a nova ciência foi, em grande medida, feita contra ela. O 
segundo fator é abertamente institucional: são as condições 

3 Três obras importantes, entre outras, podem dar ao leitor a medida da riqueza 
da reflexão política brasileira durante o Império: Carvalho (1980, 1988) e Merca-
dante (1965).
4 É importante, aqui, mencionar o belo esforço intelectual, executado por Gildo 
Marçal Brandão, em seu incontornável livro Linhagens do pensamento político brasilei-
ro (Brandão, 2007), no sentido de fixar as linhas de longa duração e de continuida-
de no âmbito do pensamento político brasileiro.
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“concretas” postas por um novo desenho das instituições 
universitárias no país que se oferecem como moldura para 
a configuração interna do campo. 

Se esses são os fatores exteriores – um genético e outro 
institucional –, há que perguntar a respeito de marcadores 
mais precisos, a operar no interior do campo demarcado 
pela ruptura histórica e pela nova circunstância institucio-
nal. Encontramos no texto de Lamounier (1982, p. 408) 
tais marcadores mais finos: 

(i) uma “autonomia bastante acentuada no que diz res-
peito à construção de seu objeto”: tanto nos debates dos 
anos 1920-30 sobre a “organização política nacional”, como 
nas teses e pesquisas contemporâneas, teria se configurado 
uma ciência política não subsumida em outros domínios 
analíticos, das humanidades e das ciências sociais; 

(ii) um processo de distinção entre a ciência política e 
as demais disciplinas que compõem o campo das ciências 
sociais, por meio de uma progressiva “profissionalização”: 
trata-se da “diferenciação de um papel profissional e de ins-
tituições específicas, em relação às demais ciências sociais”.

O primeiro dos marcadores finos – a presença de 
uma acentuada “autonomia” a respeito da constituição 
do objeto – afirma a presença continuada de uma aten-
ção a dimensões políticas e institucionais, como base de 
um exercício intelectual que toma a política como sua 
referência central. O segundo incide sobre o processo de 
demarcação desse saber científico da política com relação 
a outras disciplinas que configuram o campo mais amplo 
das ciências sociais e, é necessário frisar, das humanida-
des em geral. Ambos os marcadores são de consideração 
compulsória para que se compreenda a configuração mais 
geral do campo da ciência política. É o que será feito a 
seguir, sob os seguintes rótulos: 

(i) o problema da autonomia e do embeddness e 
(ii) o problema da demarcação e da distinção.
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Autonomia e embeddness
Manuel Villaverde Cabral, participante do seminário acima 
aludido, em ensaio a respeito da constituição da ciência polí-
tica em Portugal, chamou a atenção para o fato de que em 
seu país uma reflexão sistemática, na qual a dimensão política 
compareça como aspecto central, só será praticada de modo 
continuado após a revolução democrática do 25 de abril de 
1974 (Cabral, 1982; Matos, 1982). Até então, a reflexão polí-
tica portuguesa, quando não asfixiada e dirigida pelo expe-
rimento do salazarismo, aparecia imersa no que Villaverde 
Cabral designou como um “ciclo de embeddment”, pelo qual 
a narrativa política sempre acabava encerrada – embebida, 
envolvida ou enraizada – em “casulos” estabelecidos pela nar-
rativa histórica mítica e remota. A imagem é excelente e pres-
ta-se a desenvolver o tema do processo de autonomização do 
campo, na definição de seus objetos próprios. 

É a ideia de embeddness, originalmente aplicada por 
Karl Polanyi para descrever a relação entre circuitos de tro-
ca econômica e vida social, em um mundo ainda intocado 
pelo “credo de mercado”, que aqui emerge como marcador 
da posição ocupada pela reflexão política, diante de outras 
modalidades narrativas a respeito da experiência social5. 
Polanyi, de forma lapidar, mostrou como as relações econô-
micas estiveram, antes do predomínio do credo na excelên-
cia do mercado autorregulado, envolvidas – embedded – em 
um conjunto de injunções não econômicas. Tal padrão de 
embeddness sustentava-se em formas institucionais e norma-
tivas que acabaram por configurar o modo de lidar com 
questões econômicas. O próprio modo de tratar e narrar 
fenômenos econômicos implicava a consideração de fatores 
posteriormente tidos como não econômicos, associados, de 
modo lato, à tradição e ao âmbito mais amplo das crenças 
e da cultura. 

5 Para a ideia de embeddness, ver Polanyi (1978).
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É possível sustentar que todo processo de autonomi-
zação resulta de uma recusa a padrões de embeddness. O 
segmento a ser autonomizado deve ser apresentado como 
dotado de qualidades ontológicas próprias, que justificam o 
destaque com relação a conjuntos que, até então, determi-
navam seu sentido e seu alcance. O contrário também pode 
ser afirmado: a recusa de padrões de autonomia implica a 
adesão a vínculos mais totalizadores, sem os quais o sentido 
do fragmento esmaece. 

A aplicação do ponto ao tema do conhecimento políti-
co manifesta-se na oposição entre narrativas que compreen-
dem os fenômenos políticos como inseridos em redes de 
causalidades mais amplas – históricas, culturais, sociais, eco-
lógicas etc. – e narrativas que os encerram em circuitos res-
tritos e autônomos com relação ao que se considera como 
não dotado de relevância propriamente política. 

Pode-se dizer que o termo “autonomia”, tal como intro-
duzido por Lamounier, designa a relativa ausência dos efei-
tos de embeddness, responsáveis pela dissipação da sensibili-
dade analítica com vistas a fenômenos políticos. Os assim 
chamados fatores estritamente políticos apareceriam – ou 
teriam sido constituídos, para utilizar terminologia filoso-
ficamente menos ingênua – de modo não encerrado ou 
embebido em narrativas de outras ordens, que os vincula-
riam a dinâmicas não estritamente políticas. No que toca 
à reflexão brasileira, a visibilidade e a relevância desconta-
minadas de temas de natureza política teria sido marcante, 
desde seus primórdios. O efeito diacrônico presente nesse 
juízo, no entanto, é menos uma homenagem à tradição do 
que um recurso a ela dirigido para sustentar um argumento 
a respeito de como devem ser o presente e o futuro do cam-
po que se está a afirmar: um campo que não fará concessões 
ao “historicismo”, ao “culturalismo” e ao “sociologismo”. 

Tal suposição de pregnância entre a disciplina e o seu 
objeto estrito, por outro lado, traz consigo a ideia de que a 
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constituição do campo exige procedimentos de transfigu-
ração, pelos quais efeitos de descontaminação e depuração 
são exercidos. A crença implícita é a de que existe correla-
ção positiva entre “desencasulamento”, isolamento analíti-
co de fragmentos, cada vez menores, e progresso cognitivo. 
Em outros termos, a autonomia significa que os fenômenos 
observados devem ser retirados de “casulos” e percebidos 
no que revelam de intrinsecamente políticos. A questão 
toda é a de que não há como estabelecer propriedades 
intrínsecas de qualquer conjunto a não ser pela operação 
de critérios extrínsecos de primeira ordem. 

Há mais, no entanto, a ser explorado com relação ao 
tema do embeddness, a partir do texto de Manuel Villaverde 
Cabral. De modo mais direto, é necessário distinguir dois 
padrões distintos de embeddness. Uma coisa é dizer de uma 
dissolução – ou apagamento – da sensibilidade analítica 
para fenômenos políticos por força das artes de um regime 
hiperautoritário, que impõe e fixa como narrativa compul-
sória a respeito da experiência nacional uma forma retórica 
mítica e hagiográfica. Outra, e muito distinta, diz respeito 
à presença de uma atenção analítica efetiva a temas políti-
cos, porém atada a hábitos intelectuais segundo os quais as 
narrativas que disso decorrem não exigem desvincular-se de 
outras modalidades de expressão. 

Tal distinção parece-me crucial para entender o pró-
prio processo brasileiro de afirmação de um pensamento 
político. Se for verdade que, desde os primórdios, uma 
atenção ao caráter distintivo da política se fez presen-
te, por outro, é importante considerar que o tratamento 
intelectual de temas políticos não implicou, no contexto 
dessa origem, na constituição de um saber específico e 
autárquico da política. 

Ao contrário, a tradição do ensaísmo brasileiro, fortís-
sima até os anos 1960, e ainda não de todo extinta, ao con-
siderar temas de natureza política, o fez de um modo tal 
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que narrativas históricas, literárias, filosóficas, sociológicas, 
econômicas e de outras extrações comparecessem à análi-
se. “Autonomia”, nesse caso, implicava apenas o reconhe-
cimento de um domínio de objetos a considerar, mas não 
a adesão a um saber distinto e independente das demais 
narrativas sobre a experiência histórica, cultural e social. Se 
a primeira forma de autonomia é uma condição necessária 
para que falemos de política, a segunda é mais discutível.

Os princípios da demarcação e da distinção
Campos de conhecimento não se fazem apenas a partir de 
petições de autonomia, fundadas no caráter supostamente 
estrito de seus objetos pretendidos e prediletos. Tal movi-
mento é necessário, mas não esgota em si mesmo os efei-
tos produzidos pela sua afirmação. Ele produz, de modo 
igualmente compulsório, deslocamentos, novas afinidades e 
novos estranhamentos. Desde já, deve ser dito que o proces-
so de afirmação de uma ciência política soi disant autônoma 
no Brasil fez-se acompanhar de duplo processo de ruptura: 

(i) com o campo e com as linguagens das humanida-
des, como efeito da ruptura empreendida por sua principal 
fonte inspiradora e constituinte – a revolução behaviorista 
dos anos 1950 nos EUA; e 

(ii) com o campo das ciências sociais, a partir do predo-
mínio da linguagem e dos temas do neoinstitucionalismo e 
da rational choice, a partir de fins dos anos 1980. 

A dupla demarcação possui consequências não triviais, 
pois o que está em jogo é a própria pertença desse campo 
cognitivo – a ciência política – com relação ao âmbito mais 
largo das ciências sociais e das humanidades.

O princípio da autonomia, presente ainda no marca-
dor “profissionalização”, destacado por Bolívar Lamou-
nier, indica o passo subsequente ao reconhecimento origi-
nário de um domínio propriamente político e discreto de 
objetos, na direção da afirmação de uma profissão espe-
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cífica – na verdade, uma “comunidade epistêmica” parti-
cular, para adotar os termos de Haas (1992) –, dotada de 
identidade, recursos cognitivos, hábitos institucionais e 
linguagens próprias e compartilhadas e formas de expres-
são e presença públicas. 

Narrativas a respeito do campo são formas de consti-
tuição desse mesmo campo. Neste sentido, o texto seminal 
de Bolívar Lamounier, formulado em contexto no qual os 
efeitos do neoinstitucionalismo e da ideologia da rational 
choice na constituição da ciência política brasileira ainda 
não se tinham feito presentes – é bom que fique isso claro 
– é um momento preciso e particular de constituição do 
próprio campo. Os movimentos fundamentais da narrati-
va opõem a detecção de um período longo – que vai dos 
primórdios do pensamento político brasileiro até os anos 
1960 – a outro, mais recente e configurado por alterações 
de corte institucional. 

No primeiro caso, encontramos intelectuais isolados, 
a praticar um ensaísmo histórico-sociológico aberto, sem 
sinais de adensamento e apuro disciplinar. Na outra ponta, 
a indicar desdobramentos recentes, uma expansão forte de 
programas de pós-graduação e uma diversificação de for-
mas institucionais de trabalho: departamentos universitá-
rios e centros de pesquisa, públicos e privados. Nessa segun-
da fase, o exercício de reflexão a respeito da política teria 
ganhado contornos de maior continuidade e sistematicida-
de, em um processo concomitante ao da progressiva profis-
sionalização dos produtores de conhecimento político.

um vago olhar sobre o mundo que antecede a autonomia 
e a distinção
O longo período que antecedeu à moderna institucionali-
zação da ciência política – e das ciências sociais em geral 
– carrega certo signo de negatividade. O período teria sido 
povoado por pensadores que trabalharam, por vezes, de 
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modo isolado e diletante, sem o lastro institucional das uni-
versidades e centros de pesquisa. Esforços mais recentes, 
e outros nem tanto, no campo da história do pensamento 
político brasileiro, têm procurado demonstrar a consistên-
cia dessas tradições e suas formas próprias de fixação6.

O tema da formação do Estado e da nação teria sido, 
ainda de acordo com o enquadramento proposto por 
Lamounier em seu valioso texto-síntese, o marco de refe-
rência inicial para um pensamento sistemático sobre a polí-
tica. Com efeito, é possível encontrar os termos de uma 
rica agenda política e intelectual, já na reflexão do sécu-
lo XIX, em torno de temas nada triviais ou amadorísticos: 
centralização ou descentralização política, prerrogativas do 
Poder Moderador, reforma eleitoral, abolição, proprieda-
de fundiária, papel das forças armadas e forma de governo, 
entre outros. 

Tal agenda e tal variedade de enquadramento viriam 
a ser recepcionadas durante a Primeira República, tendo 
como “forma narrativa específica [...], o ensaio histórico, 
a grande reflexão sobre a história nacional”(Lamounier, 
1982, p. 411). Tal forma reuniu, nas primeiras décadas do 
regime republicano, intelectuais tais como Euclides da 
Cunha, Sylvio Romero, Ruy Barbosa, Alberto Torres e Oli-
veira Vianna. A esse grupo somar-se-iam, ainda, Azevedo 
Amaral, Francisco Campos e Nestor Duarte. Do mesmo 
modo, a linhagem intelectual que conectou gente como 
Alberto Torres, Oliveira Vianna, Francisco Campos e Aze-
vedo Amaral produziu forte impacto na agenda política e 
institucional do país, a partir dos anos 1930. 

Tal conjunto heteróclito compartilhou de algu-
mas características comuns, ressaltadas na análise de  
Lamounier, a saber: 

6 É o caso do já mencionado Linhagens do pensamento político brasileiro. Cabe a refe-
rência, ainda, a Santos (1967) e Lamounier (1977).
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(i) A prática de “um trabalho essencialmente indivi-
dual, sem apoio universitário e sem crítica acadêmica sis-
temática”; 

(ii) uma inserção imediata da “luta ideológica”, em 
um padrão distinto do da cultura acadêmica, marcada pela 
“análise diferenciada das premissas e/ou da investigação 
empírica, vistos como contribuições a uma literatura profis-
sional cumulativa”; 

(iii) produção de um diagnóstico convergente, segun-
do o qual o país era dotado de elites com caráter clânico 
e fortemente associadas à propriedade da terra, a impedir 
uma “diferenciação da esfera pública” e a constituir-se em 
grave óbice para a consolidação do Estado; 

(iv) percepção das “massas” como imersas na pobreza, 
na dispersão e na inorganicidade, vitimadas por uma “mas-
sificação pré-capitalista”; 

(v) percepção de que a viabilidade do Estado não pode-
rá depender das vias históricas “normais”, de fundo societá-
rio, já que ele deve se constituir como antídoto à fatalidade 
sociológica do atraso, fundado na estrutura clânica e em 
complexos culturais arcaicos (Lamounier, 1982, p. 413). 

O conjunto, assim configurado, apresenta forte aproxi-
mação entre “disposição analítica” e “projeção normativa”. 
Trata-se, afinal, de entender os aspectos básicos do trava-
mento da afirmação do Estado nacional e de, ao mesmo 
tempo, indicar alternativas de intervenção e de fabricação 
institucional. A esfera política – quando não a da própria 
ação política – é apresentada como referência estratégica 
para a modernização do país, a despeito do caráter regres-
sivo e inercial das instituições sociais. Em termos mais dire-
tos, tem-se aqui uma perspectiva segundo a qual as altera-
ções sociais podem ser pensadas como efeitos do redese-
nho institucional e estatal. A demiurgia estatal aparece, 
portanto, como operador necessário da projeção normati-
va acima aludida.
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O clássico livro de Vitor Nunes Leal, Coronelismo, enxada 
e voto, publicado em 1948, representou uma inflexão impor-
tante com relação à tradição acima indicada. Nunes Leal, por 
certo, herdou de seus predecessores a preocupação com os 
fatores de atraso social do país e com suas implicações para 
a configuração de um espaço público. De modo mais pre-
ciso, procurou enfrentar um dilema central para o regime 
constitucional inaugurado em 1946, o primeiro experimen-
to brasileiro de política mais aberta e competitiva e no qual 
o voto passa a cumprir papel relevante. A análise de Nunes 
Leal, embora focada em aspectos de organização política e 
administrativa, não se apresentava como centrada exclusiva-
mente em fatores políticos. Para ele, a modernização social 
do país traria consigo a redução do peso específico dos com-
plexos arcaicos enfatizados na obra de Oliveira Vianna. Não 
se trata mais de pensar a constituição de uma esfera pública 
como contraponto à inércia social, mas de buscar uma asso-
ciação entre mudança social e democratização política. Os 
aspectos de natureza política e institucional aparecem, pois, 
no livro de Nunes Leal como imersos – para trazer de volta o 
tema da embeddness – em um conjunto de injunções históricas e 
sociológicas. Será essa a marca das principais obras de reflexão 
política produzidas no país, até os idos de 1964.

Com efeito, algumas das principais obras produzidas 
entre fins dos anos 1940 e o início da década de 1960 a 
respeito dos dilemas e das perspectivas do país, ainda que 
apresentem forte preocupação com questões de natureza 
política, podem melhor ser percebidas como “interpreta-
ções do Brasil”. Uma seleção, não exaustiva, além do livro 
de Nunes Leal, poderia indicar como representativos os 
seguintes autores e obras: Oliveira Vianna (1949), Guerrei-
ro Ramos (1961), Pinto (1956, 1960) e Faoro (1958). Não 
é o caso aqui de esmiuçar suas teses, mas de indicar que, 
a despeito da enorme diversidade de suas abordagens e 
orientações, as obras e os autores mencionados configuram 
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um campo de reflexão no qual o tema específico da política 
encontra-se vinculado a um vasto conjunto de questões e 
referências mais amplas. 

Tal conjunto opõe-se, a um só tempo, às cláusulas da 
autonomia/embeddness e da distinção progressiva, na medi-
da em que associa de modo explícito análise e prescrição e 
persegue a ideia de que a inteligibilidade da política deve 
ser buscada nos nexos que mantém com a história, com a 
vida social e, o que é mais importante, com o que se quer 
do futuro. Se algo há em comum entre os autores acima 
mencionados, como representativos da reflexão política 
e social brasileira entre os anos 1940 e 1960, é seu caráter 
indisfarçavelmente normativo. 

Consulte-se, por exemplo, o belo ensaio do filósofo 
Álvaro Vieira Pinto, a respeito da ideologia do desenvolvi-
mento nacional lido pelo autor em aula inaugural do Ins-
tituto Superior de Estudos Brasileiros (Iseb), no qual os 
ouvintes são instados a adotar a “perspectiva do infinito” e 
a perceber o desenvolvimento como um imperativo para 
a democratização fundamental do país (Pinto, 1956). Em 
chave mais depressiva, a análise de Faoro, publicada em 
1958, projeta sobre a história do país a sombra de um lega-
do patrimonialista, cujos contornos, do que resultar de um 
esforço descritivo, derivam de uma concepção fortemente 
normativa a respeito do processo histórico brasileiro7. 

Os dois exemplos, creio, são suficientes para indicar 
a presença de uma forte perspectiva de envolvimento da 
observação política com outras tradições reflexivas – filoso-
fia e história –, assim como a força de uma motivação nor-
mativa. É como se o esclarecimento do que se apresenta 
como sendo o caso exigisse como complemento a indicação 
de como as coisas devem ser.

7 Esse livro de Faoro viria a ter impacto tardio na reflexão brasileira, sobretudo 
a partir de sua reedição ampliada no início dos anos 1970. Para uma recepção 
importante e pioneira das teses de Faoro, ver Schwartzman (1975).
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Como se pode depreender, essa tradição analítica e nor-
mativa difere em muitas de suas características daquilo que 
viria a ser considerado, a partir dos anos 1970, como um 
produto paradigmático da ciência política. Os marcadores 
da profissionalização far-se-ão mais salientes e a recusa pro-
gressiva de envolvimento com narrativas históricas, socioló-
gicas e culturalistas se afirmará como cláusula pétrea. Não 
sem surpresa, o padrão tradicional de associação entre aná-
lise e prescrição estará, a partir de 1964, progressivamente 
sob crítica cerrada. Resta saber que novo padrão de prescri-
ção viria a ocupar o espaço deixado pelo anterior. Somos 
todos adultos, e não nos é dado imaginar que em algum 
momento prescrições deixaram de ser feitas. 

a busca de ideias autônomas e distintas
As transformações ocorridas na dinâmica política e social 
brasileira no pós-1964 afetaram profundamente a substân-
cia e as formas de organização das ciências sociais no país8. 
Para além dos impactos regressivos e repressivos, o novo 
“regime” reestruturou progressivamente o ambiente insti-
tucional da ciência brasileira. O próprio sistema nacional 
de pós-graduação, implantado pela reforma universitária de 
1968, como notou Maria Cecília Spina Forjaz, em sua avalia-
ção sobre a ciência política brasileira,

ampliou enormemente o mercado de docentes 
universitários, pesquisadores, bolsas de estudo, bibliotecas, 
laboratórios e todos os outros aparatos necessários 
ao desenvolvimento científico num leque bastante 
diversificado de áreas de conhecimento, expansão com a 
qual as Ciências Sociais em geral, e a Ciência Política em 
particular, também foram beneficiadas.

8 Para uma compreensão mais apurada desse processo, ver Miceli (1989).
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A disposição de constituir um ambiente institucional 
favorável à atividade científica, em contexto autoritário, 
aparece à primeira vista como paradoxal, dada a associação 
habitual entre ânimo repressivo e obscurantismo científico e 
cultural. É à natureza modernizadora do regime de 1964 que 
deve ser debitada tal configuração aparentemente esdrú xula, 
e não a seus traços autoritários. Em outros termos, a correla-
ção hipotética defensável parece ser a que associa “progres-
so científico” à “modernização” e não a autoritarismo. É de 
se crer que qualquer regime, desde que composto por uma 
perspectiva “modernizadora”, teria como atributo necessário 
uma agenda positiva de política científica.

De modo mais preciso, o que viria a ser designado como 
a “institucionalização da ciência política” esteve fortemente 
vinculado ao desenho e a montagem desse sistema de pós-
-graduação. Além de alterações institucionais imediatas, no 
campo da vida universitária e da ciência, os novos tempos 
caracterizar-se-iam pela afirmação progressiva do papel do 
Estado na configuração da sociedade brasileira. 

Se os temas do desenvolvimento, da questão nacional 
e das reformas de base, na primeira metade dos anos 1960, 
constituíram-se como atratores quase compulsórios para a 
reflexão política, o quadro a partir dos idos de março de 
1964 será um tanto distinto. A partir da segunda metade da 
década de 1960, o macrotema que se impõe, a interpelar a 
capacidade analítica dos cientistas sociais, é o da crescente 
presença e preeminência do Estado em praticamente todos 
os processos sociais. 

Não é que o tema “Estado” estivesse ausente na refle-
xão anterior a 1964. A diferença no pós-1964 é a de que ele 
passa a ser considerado menos como um domínio fixado 
na dinâmica social mais ampla, e resultante de processos 
históricos de longo prazo, e passa a ser percebido como 
arena autárquica na qual múltiplos processos decisórios 
têm lugar. O deslocamento teve, por certo, precedentes na 
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ciência política norte-americana, na qual a ideia de Estado, 
julgada metafísica e sociologicamente contaminada, cede 
lugar a “governo”, a “administração” ou ao “sistema políti-
co”. Falar-se-á cada vez menos em “Estado” e cada vez mais 
em “processos decisórios” e em “políticas públicas”, expres-
sões acrescentadas nos anos 1970 ao vocabulário político 
brasileiro, com presença ubíqua no vocabulário dos agentes 
políticos e sociais, fora do âmbito acadêmico. 

Para além das alterações ocorridas na agenda de polí-
tica científica e na própria configuração do espaço públi-
co, há que acrescentar o fenômeno da socialização de uma 
importante geração de cientistas sociais – a variante polí-
tica aí incluída – nos temas e nos padrões disciplinares da 
ciência política norte-americana, a partir de fins da déca-
da de 1960 e na seguinte. Vários dos aspectos ressaltados 
como constitutivos da identidade da disciplina a partir da 
década de 1970 estão associados a esse nexo, em particu-
lar o da profissionalização e o da postulação ontológica 
de um âmbito da política autônomo com relação a outras 
dinâmicas sociais.

américa
O contato com a ciência política norte-americana – toma-
do, por vezes, como sinônimo de “internacionalização” – 
encontrou naquele país uma disciplina dotada de uma his-
tória própria. O passado então recente daquela disciplina 
– a partir de meados dos anos 1940 – fora atravessado por 
uma mutação intelectual com impactos sobre o conjunto 
das ciências sociais e das humanidades nos Estados Unidos. 

É importante ter, ainda que de forma muito breve, uma 
ideia da densidade histórica da disciplina em seu contex-
to norte-americano, já que ela está fixada como influência 
estruturante na trajetória originária daquilo que viria a ser 
a ciência política brasileira, a partir dos anos 1960. Para tal, 
valer-me-ei de alguns resultados de um importante projeto, 
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desenvolvido nos Estados Unidos em meados da década de 
1990, a respeito do estado das ciências sociais e humanas, 
tal como praticadas naquele país, nos cinquenta anos que a 
antecederam.

Em meados dos anos 1990, dois dos mais prestigiosos 
historiadores norte-americanos – Thomas Bender e Carl 
Schorske – foram responsáveis pela edição de um balanço 
crítico a respeito das ciências sociais e humanas nos Estados 
Unidos9. Trata-se de um excelente e ainda vívido quadro 
histórico de parte das ciências sociais e das humanidades 
naquele país. Ali aparecem dilemas e contornos internos, 
assim como vinculações com o ambiente cultural, político 
e social mais amplo. A menção, ainda que breve, a alguns 
aspectos revelados pelo projeto desenvolvido por Bender e 
Schorske pode ser útil para algum entendimento de dinâ-
micas presentes no campo da ciência política no Brasil.

 
Virada asséptica e horror à ideologia
O projeto concentrou-se em quatro campos disciplinares: 
economia, filosofia, estudos de inglês e ciência política. 
Para cada um deles eminentes praticantes foram convoca-
dos a contribuir com textos que mesclaram memorialismo e 
análise. Na apresentação do livro, Bender e Schorske men-
cionam a ocorrência de uma “virtual refundação” das qua-
tro disciplinas, na virada das décadas de 1940 e 1950 (Ben-
der e Schorske, 1998, p. 6). Tal refundação teria sido moti-
vada pelo desejo de superar o que então se percebia como 
o legado ideológico da década de 1930, cujos ecos podem 
ser encontrados em dois documentos importantes para a 
história da educação superior norte-americana: “General 
education in a free society”, elaborado em 1945 por uma 

9 O projeto – designado como “American academic culture in transformation” –, 
abrigado pela American Academy of Arts and Sciences, resultou, em primeiro lu-
gar, em número especial da revista Daedalus, em 1997. Foi, a seguir, transformado 
em livro, publicado pela Universidade de Princeton: Bender e Schorske (1998).
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comissão da Universidade de Harvard – mais conhecido 
como o “Red book” – e “Higher education for democracy”, 
vasto relatório publicado em 1947 pela Comissão de Educa-
ção Superior (Comission on Higher Education). Ambos os 
documentos afirmam a importância do desenvolvimento da 
cultura científica e da tradição humanística europeia e uma 
ideia de formação intelectual associada a responsabilidades 
de direção dos assuntos públicos (Bender, 1998, p. 20)10.

Com a virada, ocorrida ao fim dos anos 1940 e duran-
te a década seguinte, marcadores internalistas passam a ter 
primazia como aferidores de excelência, em detrimento 
de outros, de natureza externalista, mais atentos ao víncu-
lo da academia com o espaço cívico e público. Difunde-se 
um padrão de excelência definido em termos cada vez mais 
endógenos. Richard Freeland, em importante livro, cha-
mou a atenção para uma alteração no padrão de constituency 
da academia: não mais o âmbito público em geral, mas os 
próprios âmbitos disciplinares e as formas institucionais 
que os sustentam11. O mesmo processo foi percebido e ana-
lisado por David Riesman e Christopher Jencks, ao qual atri-
buíram o termo “revolução acadêmica” (Jenkins e Riesman, 
1968). Dois valores podem ser apresentados como síntese 
dessas mutações: autonomia acadêmica e profissionalismo 
disciplinar. Como se pode ver, tais tendências não foram 
inventadas ao sul da linha do equador. Bender indica, ain-
da, as implicações desses valores para a organização das 
ciências sociais e humanas (Bender, 1998, p. 20): 

10 De acordo com o “Red book”, toda prioridade deveria ser conferida a investigar 
e ensinar “o lugar das aspirações e ideais humanos no esquema geral de todas as 
coisas”. Todo o debate a respeito da direção a ser seguida pela “higher education” 
norte-americana, com ênfase nas humanidades, pode ser encontrado no excelen-
te livro de Hofstadter e Smith (1961). 
11 É esse o sentido do comentário geral de Freeland a respeito da mutação ocorri-
da a partir dos anos 1940, que aqui reproduzo: “os constituencies centrais da cultura 
acadêmica foram as disciplinas acadêmicas e sociedades científicas que a patro-
cionaram, pois foram esses grupos que puderam conferir a ela uma reputação de 
excelência” (Freeland, 1992).
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(i) devoção ao modelo das hard sciences; 
(ii) compromisso com a objetividade; 
(iii) confiança no poder da análise formal; 
(iv) aversão à ideologia e a ameaças à “pureza disciplinar”.
O trabalho acadêmico adquire, portanto, uma perspec-

tiva internalista (inward-looking) e devota-se primariamente 
ao desenvolvimento disciplinar e treinamento dos estudan-
tes para a disciplina em questão. 

Dificilmente poderíamos encontrar uma evidência 
tão forte da presença de tal reorientação no campo das 
ciências sociais quanto a fornecida em discurso proferi-
do por Talcott Parsons, em 1959, na reunião da American  
Sociological Association. Segundo Parsons, como disciplina 
científica, a sociologia dedica-se primária e claramente ao 
avanço à transmissão de conhecimento empírico e apenas 
secundariamente à comunicação de tal conhecimento a não 
praticantes da disciplina (apud Bender, 1998, p. 22)12. Par-
sons opõe-se, assim, de modo aberto a concepções segundo 
as quais o avanço da disciplina tem como principal motivo 
a comunicação a não praticantes e a usuários – governos, 
associações e o público em geral13.

A virada, contida na ideia de uma “revolução acadê-
mica”, apresentou-se de forma diferenciada, mas eloquen-
te, nas quatro disciplinas analisadas pelo empreendimento 
coordenado por Bender e Schorske. A economia, a partir 
dos anos 1940, vê-se tomada pelo progressivo abandono dos 
temas keynesianos clássicos – inscritos em uma perspectiva 
de economia política e, mesmo, social – e passa a afirmar-se 
como econometria e a adotar uma linguagem formalizada 

12 Interessante notar, em chave contrastiva, o que pensava Mário de Andrade: a 
sociologia é a “arte de salvar rapidamente o Brasil” (Andrade, 1972, p. 41).
13 No debate contemporâneo no campo da sociologia, essa última versão vem sen-
do defendida pelo sociólogo Michael Burawoy, em torno da ideia de uma “sociolo-
gia pública” (Burawoy, 2005). Ver ainda, para uma reação no campo da sociologia 
brasileira, Simon Schwartzman (2009).
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e não natural14. Os estudos de inglês, sob a égide do New 
Criticism, passam a ser atravessados por uma cultura intelec-
tual formalista, que virá a ser contestada, nos anos 1960, pela 
emergência dos Estudos Culturais (Cultural Studies) – e pelo 
desenvolvimento de perspectivas fundadas em questões de 
gênero e pertencimento étnico (Abrams, 1998; Gallagher, 
1998). No campo da filosofia, a reorientação manifestar-se-ia 
pelo predomíno avassalador da filosofia analítica, em detri-
mento da ênfase clássica em temas de natureza ética e nor-
mativa, associados a investigações sobre a própria história do 
pensamento filosófico (Putnam, 1998; Nehamas, 1998). No 
domínio da ciência política, a virada tomou a forma do que 
foi designado como uma “revolução behaviorista”.

Um tanto triunfalista, a expressão “revolução beha-
viorista” designa uma reorientação ocorrida no campo do 
conhecimento político, a partir dos anos 1950. A virada pre-
tendia afirmar tal conhecimento como uma “ciência”, com 
protocolos distintos dos praticados pela filosofia política, 
percebida como contaminada por fortes componentes his-
toricistas e normativos. A reorientação proposta pretendia, 
ainda, executar uma virada empírica e positiva no campo 
do conhecimento da vida política, voltada para a explicação 
de como os fenômenos políticos ocorrem no assim chama-
do mundo real. Uma ciência da política, assim revoluciona-
da, deveria sustentar-se em bases exclusivamente realistas e 
experimentais e dispensar referências de ordem normativa.

Os adeptos da revolução dirigiram pesadas críticas à tra-
dição da filosofia política – ou da teoria política. Segundo 
eles, esse campo teria esgotado sua capacidade de inovação 
intelectual e, dessa forma, refluído para um mero esforço 
historiográfico a respeito de si mesma (Easton, 1953, 1966, 
1969). É como se, por falta de assunto, tivesse passado a tra-

14 Três excelentes ensaios são devotados às mutações na disciplina de economia: 
Solow (1998), Kreps (1998) e Barber (1998). 
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tar de sua própria história como objeto privilegiado e per-
dido a capacidade de dizer coisas a respeito do mundo real-
mente existente. Por essa via, a teoria política, para Easton, 
teria perdido sua vocação original de formular “ideias a res-
peito de questões públicas” e de estabelecer um “quadro 
moral de referência” (Easton, 1953, p. 234). Tal vocação 
teria desaparecido por força de um decline into historicism, 
por meio do qual a teoria política acaba por confundir-se 
com o campo da história das ideias políticas.

A defesa de uma ciência descontaminada das querelas 
ideológicas e apegada a procedimentos de descrição rigo-
rosos mal podia camuflar seus pressupostos normativos. Os 
termos de Easton eram claros: trata-se de desenvolver uma 
ciência capaz de estabelecer um novo quadro de referência. 
Tal quadro, para os autores envolvidos no “movimento”, era 
constituído por valores e práticas afirmadas como “demo-
cráticas” e inscritas na tradição política e institucional nor-
te-americana. Ciência cum democracia, esta última definida 
nos termos de um modelo civilizatório na altura ameaçado 
por alternativas então apresentadas como “totalitárias”. Tra-
ta-se de uma associação que se quer necessária.

Há que acrescentar, contudo, o terceiro termo: ciência, 
democracia e Guerra Fria. O próprio Easton dirá, em tex-
to publicado em 1991, que o macartismo representou um 
estímulo para o desenvolvimento de uma ciência política 
mais objetiva e científica, na medida em que ao propor-
cionar uma “postura de proteção para os acadêmicos”, de 
não envolvimento político e ideológico, teria resultado em 
algum ganho para a disciplina, mesmo se “pelas razões erra-
das” (Easton, 1991, p. 44). 

Não se insinua, aqui, a presença de uma necessária ade-
são aos “valores” e à cultura paranoica do macartismo, por 
parte dos cientistas políticos behavioristas. A correlação a 
ser feita é a que se estabelece entre a crença na necessidade 
de uma ciência descontaminada de seu passado ideológico 
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e o desenvolvimento de uma cultura intelectual de insula-
mento, ainda que comprometida com o fato da democra-
cia, como objeto e como âncora cívica. Charles Lindblom, 
em ensaio inspirado, chamou a atenção para o conflito 
constitutivo presente nessa versão cientificista do conhe-
cimento político: ao mesmo tempo em que cultua valores 
epistemológicos assépticos, afirma seu compromisso com a 
democracia (Lindblom, 1998). 

Não é de surpreender, portanto, que o tratamento da 
democracia venha a ser apresentado como subordinado a 
“teorias descritivas” e não a concepções “maximizadoras”, 
tal como posto em um dos textos mais importantes e ins-
pirados da ciência política nos anos 195015. Ainda assim, o 
apego à democracia, como objeto e como ideal, ainda que 
deflacionado, opera como cláusula normativa evidente, já 
que qualquer seleção de objetos relevantes, no campo do 
conhecimento político, dependerá do desenho normativo 
de ordem com o qual se trabalha16.

Para além de seus resíduos normativos, o behaviorismo 
não reinou de forma exclusiva e absoluta. Até certo ponto 
constitui uma caricatura supor que o “movimento” tenha 
sido capaz de organizar e subordinar todo o campo cogni-
tivo devotado de modo sistemático a questões de natureza 
pública. O próprio Easton registrou, em meados da década 
de 1980, os fatores que, a seu juízo, estiveram presentes em 
uma virada pós-behaviorista, já nos anos 1960: o movimen-
to pelos direitos civis, pelos direitos da população negra e 
de outras “minorias”, protestos contra a guerra do Vietnã 
e, em termos mais amplos, o que designou como a “revolu-
ção da contracultura” (Easton, 1985, p. 141). Outro impor-

15 Refiro-me ao incontornável Dahl (1956). 
16 Para uma consideração dos pressupostos normativos da ciência eastoniana ver 
Strong (1998). Os limites e as implicações da perspectiva behaviorista foram tra-
tados no artigo seminal de Wolin (1969). Igualmente importante é o ensaio de 
Almond (1990).
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tante cientista político, também envolvido com movimen-
to behaviorista – Charles Lindblom – destacou, além do 
desafio provocado pelos aspectos mencionados por Easton, 
a presença do que designou como um “Pollyannaism”, 
caracterizado pela produção de “interpretações benignas” 
do sistema político norte-americano. Pace Lindblom, tais 
interpretações prendiam-se a aspectos funcionais e internos 
dos “sistemas” – e o próprio termo “sistema” é o operador 
por excelência dessa perspectiva –, ignorando questões tais 
como a exclusão racial e desigualdade social (Schorske, 
1998, p. 318). 

brasil, depois da américa

Das prescrições
Os efeitos no Brasil da cultura científica estabelecida pela 
virada behaviorista foram, por certo, muito fortes. Ao con-
trário de narrativas, típicas do universo mental anterior 
a 1964, nas quais a política era percebida como efeito de 
dinâmicas sociais e históricas mais amplas, a nova cultura 
científica tenderá a pôr em relevo a autonomia dos fenôme-
nos políticos e institucionais. Vale dizer, a sua capacidade de 
constituírem-se em certo sentido como causas de si mesmos 
e a exigir aproximações analíticas de corte internalista. 

Algumas das teses de doutorado, produzidas por cien-
tistas políticos e sociais brasileiros, já expostos ao clima inte-
lectual acima mencionado, ilustram o ponto. Wanderley 
Guilherme dos Santos, por exemplo, em sua tese elabora-
da em Stanford (Santos, 1979), procurou demonstrar como 
o padrão interno de interações no Legislativo brasileiro – 
marcado segundo o autor pela presença de uma “paralisia 
decisória” –, durante o governo de João Goulart, foi um 
fator decisivo na crise de 1964 (Santos, 2003). Olavo Brasil 
de Lima Jr., em tese elaborada em Michigan e defendida 
em 1980, construiu uma engenhosa interpretação do siste-
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ma partidário brasileiro, entre 1945 e 1964, com base em 
fatores estritamente internalistas: dimensões institucionais 
e legais, racionalidade política das alianças eleitorais, siste-
ma de representação e o papel dos “subsistemas” partidá-
rios (Lima Jr., 1983). 

Entre os vários traços decorrentes da cultura cientí-
fica estabelecida pela “revolução behaviorista”, há que 
destacar a presença de forte preocupação com relação a 
aspectos definidos como “metodológicos”, com imensa 
ênfase quantitativa. O termo “treinamento” passou a fazer 
parte do jargão constitutivo dos praticantes da disciplina. 
Mais do que isso, afirma-se uma dimensão “metodológica”, 
com foros de independência com relação a temas subs-
tantivo a ser tratados e ao campo filosófico da teoria do 
conhecimento17. Vem, certamente, dessa demarcação, o 
caráter afilosófico da formação dos novos praticantes do 
novo campo. Tais marcas identitárias serão indicadoras de 
uma funda diferença com relação à cultura ensaística dos 
“intérpretes do Brasil”, negativamente afetados pelo juí-
zo de obsolescência agregada do Brasil pré-1964, adotadas 
como crença profissional básica da nova ciência da políti-
ca em território nacional.

Ao par da virada metodológica, aprofunda-se o tema da 
autonomização da política. A ênfase marxista na precedên-
cia do “econômico” – e, por extensão, do social – aparece 
como índice de grave reducionismo e hiperdeterminismo. 
Ainda que haja bons argumentos para sustentar a crítica, 
o abandono de hipóteses marxistas acabou por gerar uma 
desconsideração geral a respeito de qualquer perspectiva 
fundada em narrativas históricas e sociais, como cruciais 
para a inteligibilidade da política. O declínio e o desprestí-
gio da sociologia política entre nós, assim o indicam. 

17 Para uma reflexão crítica a respeito da obsessão metodológica, ver o ainda semi-
nal artigo Wolin (1969). 
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O próprio vínculo com a economia, como dimensão 
estruturante da política, é redefinido: não se trata mais uma 
dimensão de contexto mais amplo que impacta a dinâmica 
da política, mas sim, e a um só tempo, uma antropologia e 
uma linguagem. A primeira revela as motivações reais dos 
sujeitos sociais, definidos como “máquina global de maximi-
zação”, para aqui empregar a fórmula feliz de Elster (1984, 
p. 10). A segunda – a linguagem – permite que se descreva 
tal sujeito tal como é, sem metafísica ou projeção na direção 
do que ele não é. A nova incursão da economia como inspi-
ração para o entendimento da política afirma-se por meio 
de circularidade invencível: suas explicações são verdadei-
ras, na medida em que os agentes sociais se comportam de 
acordo com os fundamentos das explicações. Tal percepção 
da política foi difundida, a partir dos anos da década de 
1970, a partir de autores e textos tais como Downs (1957), 
Riker (1962) e Olson Jr. (1965).

O que a vida fez com as prescrições
O rebatimento da experiência norte-americana sobre o 
espaço brasileiro trouxe bem mais do que simples replica-
ção. A própria difusão da literatura sistêmica e behavioris-
ta, de modo não infrequente, foi acompanhada da introdu-
ção de alguns de seus antídotos. Isso talvez se deva ao fato 
de que a exposição aos temas do behaviorismo, por parte 
da geração que “fez a América”, tenha se dado nos quadros 
do que poderia ser designado como um “behaviorismo tar-
dio”, em uma altura na qual pressupostos do movimento, 
vigoroso durante a década de 1950, encontravam-se larga-
mente atacados.

O fato é que parte expressiva da geração de estudantes 
de pós-graduação em ciência política, no Brasil de fins da 
década de 1970, ao mesmo tempo em que era apresenta-
da ao cânone, tinha acesso à crítica radical que a acusava 
como marcada por uma desatenção ao caráter excludente 

11014-LN82_meio_af5a.indd   45 4/18/11   2:44 PM



46

Da interpretação à ciência: por uma história filosófica do conhecimento político no Brasil

Lua Nova, São Paulo, 82: 17-60, 2011

da definição da agenda pública e aos processos de geração 
permanente de “não decisões”18. Incorporava-se certo ethos 
cientificista, mas ao mesmo tempo praticava-se a crítica de 
uma “política apolítica”19, esvaziada de conteúdos normati-
vos, ao defenderem a retomada – ou simplesmente a conti-
nuidade – de um programa de reflexão no qual os funda-
mentos normativos da ordem política sejam considerados 
(ver Wolin, 1960). 

Uma cultura científica curiosa parece ter emergido e 
se difundido. Ao mesmo tempo em que desenvolve e con-
solida um senso interno de identidade profissional e de tra-
balho acadêmico, com a afirmação da pesquisa no âmbito 
da universidade e em alguns centros isolados, o campo do 
conhecimento político sistemático apresenta forte diversi-
dade, do ponto de vista de suas linguagens e ênfases. Temas 
fortes da tradição da filosofia política, por exemplo, nunca 
desapareceram. 

A despeito de crenças idiossincráticas de exclusivida-
de e de precedência, hoje correntes, o campo que se cons-
titui já a partir dos anos 1960 é marcado por consistente 
pluralidade. Parte não desprezível dessa pluralidade pode 
ser debitada ao envolvimento de parte significativa dos pra-
ticantes do campo com questões de natureza política, na 
qualidade de cidadãos e militantes. Até meados da década 
de 1980, o envolvimento dos politólogos – e dos cientistas 
sociais em geral – com questões de natureza pública não 
era infrequente. A persona compósita do cientista/militante 
impediu o estranhamento completo com relação à tradição 
dos “intérpretes do Brasil”. Vários dos protagonistas des-
sa tradição caracterizaram-se, tal como fartamente sabido, 
pela associação entre busca de esclarecimento analítico e 
histórico com forte envolvimento com a vida pública. 

18 Ver o artigo clássico Bachrach e Baratz (1962). Na mesma chave inscreve-se 
Bachrach (1966).
19 A expressão aparece em McCoy e Playford (1967).
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Uma segunda onda de envolvimento com tais questões 
configurar-se-á a partir da década de 1990, tendo como pro-
tagonista o politólogo técnico – tanto no mundo da opinião 
como no da consultoria profissional –, do qual se espera a 
formulação de juízos explicativos, supostamente depurados 
de contaminação normativa. Essa nova identidade não dei-
xará de exercer demandas precisas a respeito do padrão de 
ensino e de pesquisa a ser adotado pelos centros de inves-
tigação em ciência política. Tais demandas – e as respostas 
que as retroalimentam – têm valido como fatores de acele-
ração e aprofundamento dos já mencionados processos de 
autonomização e distinção.

Mas, se pensarmos, ainda, no contexto dos anos da 
década de 1980, vale o juízo de que certo ethos de militân-
cia – política, cívica ou social – se inscrevia no horizonte 
existencial de parte expressiva dos praticantes do campo. 
Há que considerar, ainda, outro aspecto que viria a ter forte 
impacto sobre o rebatimento no Brasil de uma cultura cien-
tífica positiva e empiricamente orientada. 

No modelo original disseminado pela experiência nor-
te-americana, a ideia de uma ciência política empírica para 
descrever a democracia assenta-se sobre uma fusão entre 
horizontes factuais e normativos. Em termos diretos, trata-
va-se de estudar – e promover – a democracia como objeto 
realmente existente, e não como fabulação doutrinária. No 
rebatimento dessa tradição no Brasil, a nova ciência, confi-
gurada em não pequena medida pelos valores de uma ciên-
cia positiva e empírica, acabou por investigar não a demo-
cracia, mas o “autoritarismo” e, por essa via, a vislumbrar 
formas de superação. 

Para dizê-lo de modo claro, uma “teoria empírica da 
democracia” acabou por exigir uma “teoria empírica da ausên-
cia de democracia”. É evidente que tal passagem se deu por 
meio de operadores de ordem normativa, a valorizar de 
modo positivo a democracia, ainda que a descrevessem mais 
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como conjunto de procedimentos do que como materializa-
ção de valores e crenças e como experimento fundado em 
requisitos de reconfiguração social. 

Prescrições revisitadas: uma nova cultura do conhecimento 
político científico
Uma nova cultura científica se constitui no campo do 
conhecimento político, no Brasil, a partir da década de 
1990. Como toda novidade, foi antecedida por episódios 
intelectuais propiciadores, já aqui referidos e associados à 
cultura científica da “revolução behaviorista”. Nessa reafir-
mação de valores já estabelecidos, trata-se de aprofundar os 
processos de autonomização dos objetos e de distinção com 
relação a domínios cognitivos pertencentes aos campos das 
ciências sociais e das humanidades. 

A atenção aos processos de democratização, e seus 
requisitos, dá progressivamente passagem para a análise das 
instituições, percebidas como de consideração compulsó-
ria para avaliar o modus operandi da própria democracia. O 
tema genérico das transições para a democracia, que exi-
gia atenção a sequências históricas, assim como a fatores 
sociais e culturais, dá lugar à inspeção de como operam, em 
oceano calmo, as chamadas instituições da democracia. A 
rotinização política do país do ponto de vista institucional 
dá, assim, azo a uma sensibilidade analítica atenta aos fato-
res de permanência. A democracia, julgada “consolidada”, 
converte-se em um fato, mais do que em propósito ou valor. 
De uma vaga crença na democracia como valor universal, 
parte-se agora da sua afirmação como fato universalizável. 
Tal universalização possível dependerá, para já, do desenho 
correto de instituições e de práticas institucionais. O tema 
da accountability, por exemplo, ganha foros de horizonte 
normativo máximo. Assim como nas firmas, o desempenho 
dos governantes passa a ser avaliado em função de sua capa-
cidade e competência da prestação de contas. 
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No domínio das ciências sociais, a ciência política 
adquire fisionomia crescentemente mais conservadora. 
Ciência das instituições e de seu funcionamento, mais do 
que de sua transformação e de sua historicidade, e com difi-
culdades analíticas crescentes para dizer algo de significati-
vo a respeito do mundo extrainstitucional. Há como o quê a 
presença do que poderia ser designado como um “oficialis-
mo ontológico”. Se Hegel, em certa altura, disse que “todo 
o real é racional”, o politólogo “médio”, egresso dessa nova 
cultura científica, aprenderá que todo real é institucional 
– ou oficial. O próprio registro do que significam as insti-
tuições é restrito e se confunde com o mundo oficial, por 
meio de um raciocínio abertamente circular: as instituições 
são o institucional.

O afastamento com relação à linguagem e aos temas 
das ciências sociais e das humanidades, contudo, não confi-
gura uma processo genérico e indistinto de autonomização 
disciplinar. A recusa dessa tradição é acompanhada da afir-
mação de novas alianças. Em outros termos, a desinscrição 
do domínio das ciências sociais pode ser percebida como 
o lado simétrico da inscrição em outros campos. A ruptura 
com as humanidades e com a tradição das ciências sociais 
correu ao par de uma aproximação com linguagens formais 
e não naturais e com axiomas da microeconomia. É o que 
permite representar sujeitos sociais como “eleitores” e 
portadores de “preferências”, e instituições como “incen-
tivos”. Se comunidades epistêmicas são reconhecíveis pela 
linguagem particular que empregam, o emprego de tais 
termos pode ser assumido como índice da presença de 
politólogos no mundo.

Tomar tal linguagem como descrição natural da políti-
ca é atribuir à forma de vida que a inventou – uma forma 
de vida constituída pelo utilitarismo e pela generalização 
social das relações de mercado – a prerrogativa de revelar 
os que os sujeitos humanos são em si mesmos. É evidente 
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que tal suposição não pode ser seriamente formulada em 
um debate rigoroso no campo da teoria do conhecimento. 
Ela vale o que vale, isto é como crença privada – e ideologia 
compartilhada – de seus praticantes.

Sob o rótulo do neoinstitucionalismo diferentes formas 
de representação da vida política podem ser constituídas. 
Em artigo publicado em 1996, Peter Hall e Rosemary Taylor 
procuram esclarecer as diferenças entre três modalidades 
possíveis e propõem um protocolo de cooperação entre elas 
(Hall e Taylor, 1996). As três variantes do neoinstituciona-
lismo seriam as seguintes: histórica, sociológica e fundada 
na escolha racional. As duas primeiras, a despeito de dife-
renças de configuração interna, praticam modalidades de 
externalismo na interpretação das instituições. Quer isso 
dizer que dinâmicas mais gerais – de natureza histórica e 
sociológica – são julgadas cruciais para a gênese das insti-
tuições. Essas, por sua vez, são percebidas como dotadas da 
capacidade de afetar a configuração de tais dinâmicas mais 
gerais. Não se trata de reencenar os limites de um determi-
nismo estrutural ou de uma fatalidade histórica, como pre-
cipitações inelutáveis sobre a trama da política, mas de bus-
car a elucidação de um nexo fundamental: em que medida 
instituições – e a própria ação política – afetam e são afeta-
das por condições mais amplas e intertemporais?

A variante neoinstitucionalista, fundada na ideologia 
da escolha racional, é a que mais radicaliza as prescrições 
originais, afirmadas na virada científica dos anos 1950. A 
inspiração behaviorista mais ampla ganha aqui mais nitidez 
e, sobretudo, capacidade de formalização, com a adoção de 
linguagens formais e não naturais.

Mas, antes de tudo, a variante está assentada em uma 
antropologia segundo a qual os sujeitos humanos são, ainda 
nos termos postos por Elster, máquinas globais de maximi-
zação. As implicações para o tratamento do tema das ins-
tituições são diretas: os indivíduos aderem a pautas insti-
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tucionais – isto é, a modelos de comportamento – porque 
perderiam mais se não o fizessem. É evidente que isso equi-
vale a dizer que aderem porque ganham mais do que se 
não aderirem20. Ambos os juízos são, além de equivalentes, 
fundados em afirmações ex post facto e, no limite, aplicáveis 
a qualquer decisão humana. São nesse sentido infalsificá-
veis e tautológicos21.

Há nessa circularidade a afirmação ideológica de um 
atributo, apresentado como universal e intertemporal, qual 
seja, o da presença de uma disposição utilitarista na cons-
tituição da condição humana. Os efeitos exercidos pela 
história e pela cultura incidem sobre um animal que, mais 
do que pertencente ao gênero homo sapiens, melhor pode-
ria ser apresentado como homo choicer. Apesar de sua pre-
tensão à centralidade, essa visão de mundo não opera no 
vazio. Não apenas há outras modalidades de representação 
da vida política e social, o que é trivial, mas há, sobretu-
do, um conjunto robusto de refutações à tal pretensão de 
universalidade. A começar pelo jovem Marx, ao apresentar  
a pretensão da teoria econômica de seu tempo em definir a 
natureza humana como um “efeito particular de uma for-
ma social específica e historicamente fundada”. Em outros 
termos, “a pretensão à universalidade só se torna inteligível 
como manifestação de uma posição particular”, um juízo 
já classicamente posto pela tradição do ceticismo filosófico.

Por “posição particular” deve-se entender não apenas 
modalidades de descrição do mundo, mas suportes nor-
mativos que as orientam. O neoinstitucionalismo, em sua 

20 Uma forma deflacionada e, se calhar, mais genuína de estabelecer o ponto 
pode ser expressa do seguinte modo: os seres humanos, em geral, agem em fun-
ção do que lhes parece ser mais adequado fazer em cada caso. É evidente que a 
generalidade da proposição coincide com um juízo tautológico. Qualquer ação 
humana pode ser descrita nesses termos. Sua aplicação a eventos contingentes, 
portanto, só poderá ter efeitos de reiteração e de certificação de racionalidade.
21 Uma avaliação crítica, corajosa e fundamentada do paradigma da escolha racio-
nal pode ser encontrada em Carvalho (2009).
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variante rational choicer, adota como fundamento normativo 
de suas descrições os princípios valorativos gravitacionais de 
uma dada forma social, fundada na presunção de universa-
lidade dos princípios do mercado autorregulado. Sua pre-
tensão analítica, portanto, é mitigada pelo serviço que presta 
à perenidade dessa configuração social.

nota final
O conhecimento político parece padecer de uma armadi-
lha nominalista. Por ter o nome de seu objeto, a política 
– como disciplina e hábito de investigação – confunde-se 
com a “política”, enquanto domínio ontológico. A crença 
na existência em objetos natural e eminentemente políti-
cos impõe aos praticantes do campo uma cultura um tanto 
mimética e desatenta ao que não aparece como tal. Antro-
pólogos e sociólogos, por sua vez, caracterizam-se mais por 
adotar uma perspectiva de análise das coisas do que da captu-
ra de fragmentos da ontologia do social, que pertencer-lhes-
-ia segundo direitos consuetudinários disciplinares. Nesse 
sentido, puderam desenvolver culturas disciplinares mais 
ágeis e diversificadas, sem respeitar fronteiras rigidamente 
demarcadas de objetos permitidos e interditos.

Tal aparente desvantagem do conhecimento político – 
a política como nome de um campo que se ocupa de ques-
tões de natureza pública – pode ser compensada por fato-
res de outra ordem. Pode ser que o campo seja cativo de 
questões e províncias específicas da vida social. No entanto, 
as linguagens que empregamos para configurá-los como 
objetos de conhecimento possuem indisfarçável sabor nor-
mativo. O conhecimento político, afinal, é contemporâneo 
e conatural da “política” como atividade humana prática e 
reflexiva. Sua datação, nesse sentido, é quase imemorial. No 
tratamento de seus objetos, tal reflexão sempre foi obrigada 
a considerar questões de fato – organizadas em torno da 
questão “o que fazer?” – e questões normativas – “por que 
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e para que fazer?”. Nesse sentido, sempre incorporou uma 
dimensão alucinatória em suas representações do mundo. 
A própria ideia de decisão política, aparentemente técnica 
e asséptica, implica a crença de que os seus efeitos acres-
centarão ao mundo algo que naturalmente ele não contém 
(ver Lessa, 2007, 2010b).

Em registro mais anedótico e pessoal, não conheço 
antropólogo envolvido na reforma de sistemas de parentes-
co ou mesmo sociólogo devotado a desenhar um sistema 
alternativo de estratificação social, como, por exemplo, ado-
tar o modelo de castas. Os cientistas políticos, ao contrário, 
possuem modelos preferenciais de sistemas eleitorais, for-
mas de governo e desenho das instituições. Talvez seja esse 
um traço constitutivo de uma tradição de reflexão sobre a 
vida pública, já anunciado por Aristóteles: a política é um 
saber prático, e não uma ciência teórica e devotada à con-
templação de um mundo imóvel e eterno. Está, nesse sen-
tido, associada à ação e à presença dos humanos na vida 
social e a seus esforços de imaginação e de entendimento. 

A relativa fixidez de objetos é, portanto, compensada 
pela presença de esforços de prescrição. Todos prescrevem: 
prescrevem os que abertamente prescrevem e fazem-no os 
que se recusam a prescrever e aferram-se à forma presente 
das coisas. Isso faz com que os objetos sejam relevantes, pelo 
que supostamente são e pelo que não são, ou podem ser. 

O filósofo Willard Quine, de certa feita, declarou: 
“somos todos propensos a falar de objetos” (Quine, 1975). 
Em outros termos, somos todos propensos a incluir algo que 
designamos por “fatos”, ou “objetos”, em nossas práticas lin-
guísticas ou, se quisermos, jogos de linguagem. Com efeito, 
somos todos propensos a falar, e, na verdade, só podemos 
falar de objetos, não nos sendo dada outra alternativa existen-
cial e ordinariamente consistente. Mesmo linguagens priva-
das e não naturais são obrigadas a falar de seus objetos. O 
modo da referencialidade – inscrito na suposição de que ao 
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falarmos referimo-nos a algo – impõe-se, portanto, a todas as 
formas de falar. 

Para retomar o argumento de Quine: a depender do 
termo a enfatizar – “falar” ou “objetos” –, o sentido da pro-
posição “somos propensos a falar de objetos” dará passagem 
a narrativas distintas a respeito de nossos esforços cogniti-
vos. Campos disciplinares, por exemplo, poderão ser apre-
sentados tanto como circunscrições de objetos – com ênfase no 
termo “objeto” – quanto como formas de falar a respeito de 
objetos – com ênfase no termo “falar”.

Com efeito, são nossos modos de falar que acabam por 
constituir os próprios objetos como temas dignos de nossa 
atenção. Campos de conhecimento estabelecem, portanto, 
condições de existência de objetos – i.e., suas características 
distintivas e os padrões de causalidade que os envolvem – 
e seus marcadores de relevância, além dos procedimentos 
adequados de investigação e de validação. A inteligibilidade 
desse complexo cognitivo não pode nos ser dada por algo 
assemelhado a uma inspeção direta dos objetos sobre os 
quais tais campos exercem seu domínio disciplinar. A razão 
é simples: não há objetos a investigar, fora de campos disciplinares 
que os definem enquanto tais.

A formulação filosófica direta e rigorosa do problema, 
no quadro da filosofia contemporânea, foi estabelecida por 
Nelson Goodman: descrições de mundo fazem sentido nos 
quadros de referência nos quais estão fundadas (Goodman, 
1995, p. 3). Tal inscrição, mais do que um protocolo de 
nomeação de objetos, instaura regimes cognitivos, crenças 
causais e formas de correspondência e adequação – ou não 
– entre linguagem e mundo. Este é o sentido da orienta-
ção construtivista da abordagem de Goodman, presente em 
sua ideia seminal de que somos “praticantes de maneiras de 
criar mundos”. 

Não há aqui qualquer dualismo entre pensamento e 
extensão, já que não se trata de opor um mundo mental – 

11014-LN82_meio_af5a.indd   54 4/18/11   2:44 PM



55

Renato Lessa

Lua Nova, São Paulo, 82: 17-60, 2011

abstrato e desenraizado – a um mundo fenomênico e mate-
rial. Ambas as dimensões – a, digamos, “mental” e a que cor-
responde à extensão – encontram-se na linguagem, o modo 
humano de inscrição da referencialidade. Nesse sentido, 
nosso encontro com os objetos é um experimento que nos 
constitui enquanto sujeitos e que se realiza na linguagem 
que empregamos para falar deles, por meio de nossos pro-
tocolos disciplinares de classificação e interpretação. Uma 
sensibilidade – mais do que uma abordagem – construtivista 
a respeito do processo de formação de campos disciplinares 
inclina-se, portanto, para a apreensão dos quadros de refe-
rência em que tal experiência se faz possível. 

Não se trata, portanto, de recusar a “vocação empírica” 
da ciência política, em nome de um tratamento pretensa-
mente filosófico. Em imensa medida, não pode haver ciên-
cia – ou conhecimento, simplesmente – da política que não 
seja em alguma medida empírico. O problema – todo o pro-
blema, na verdade – reside no estatuto da experiência que 
temos com objetos. Tal estatuto não é proveniente dos obje-
tos, mas dos regimes disciplinares e linguísticos que empre-
gamos para falar a respeito deles. Não há, portanto, contrato 
epistemológico e linguístico férreo a determinar o que deve 
ser dito a respeito dos objetos que “realmente contam”. Na 
descrição dos objetos, contam mais as formas de descrição do 
que os objetos propriamente ditos. Esses podem ser constan-
temente transfigurados em outras modalidades de descrição.

O filósofo Arthur Danto, em outro domínio, utilizou o 
termo “transfiguração” para designar o processo pelo qual 
objetos da nossa experiência ordinária – lugares comuns, tais 
como latas de sopa, urinóis e aros de bicicleta – são perce-
bidos e compreendidos como inscritos no campo da arte 
(Danto, 2006). Assim, entre a arte de Marcel Duchamp ou 
Andy Warhol, por um lado, e aros de bicicleta e latas de 
sopa ordinários, operaria uma forma de distinção que pro-
cede por meio de uma transfiguração dos lugares comuns. 
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Ainda que algumas formas da arte contemporânea – 
em particular as inúmeras versões da arte ready made – pro-
curem eliminar a distinção entre objetos de arte e, digamos, 
objetos da vida, distinções permanecem e estabelecem de 
modo claro aquilo sobre o qual nosso juízo estético deve 
ou não incidir. Em outros termos, a experiência estética 
que temos com as latas de Andy Warhol ou a roda de bici-
cleta ou o urinol de Marcel Duchamp resulta da operação 
de uma transfiguração de lugares comuns. Por meio de tal 
transfiguração, tais objetos podem ser percebidos como 
obras de arte. Claro está que o circuito da transfiguração 
exige nossa adesão como espectadores. Uma adesão que só 
se torna possível porque, de nossa parte, fomos constituídos 
como sujeitos habituados a certas formas de transfiguração. 
Em outros termos, aprendemos, desde muito cedo, a lidar 
com objetos e a distingui-los segundo modalidades consa-
gradas de classificação.

A reflexão política – coetânea da política enquanto ati-
vidade humana – pode ser percebida como conjunto aberto 
de transfigurações. A definição dos objetos de uma ciência 
da política – qualquer que seja ela – só se torna inteligível se 
exibidos os fundamentos da transfiguração que a constitui. 
A linguagem do neoinstitucionalismo e da rational choice é 
tão somente uma das modalidades possíveis de determina-
ção do que são os fatos. Seus recursos não devem ser subes-
timados: ela alimenta-se dos princípios gravitacionais da 
forma civilizatória presente. Mas, se a vocação da filosofia 
política, desde seus primórdios, sempre foi a de lidar com 
o que não existe, há espaço, tempo e, no que me diz respei-
to, disposição para praticar novas formas de transfiguração. 
Nesse sentido, a reaproximação com as humanidades e com 
as ciências sociais pode ser uma bela alternativa para que 
continuemos a dar curso a algo indelevelmente humano: 
falar, de objetos. 
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telenovelas e interPretaçÕes  
do brasil

Esther Hamburger

O Brasil que o Brasil desconhece. 
bordão da rede Manchete  

no início doS anoS 1990.

A discussão das relações entre ficção televisiva e pensamen-
to social brasileiro, especificamente sobre novelas e inter-
pretações do Brasil, proposta nesse dossiê, representa um 
duplo desafio. Em primeiro lugar, não é trivial que estu-
diosos do Brasil Colônia, Império, ou início da República, 
acostumados a lidar com as interpretações canônicas de 
cada um desses momentos da história, se debrucem sobre 
o que há de mais comercial na indústria cultural brasileira, 
em busca de alguma densidade que ajude a compreender o 
movimento das interpretações do país na história recente. 
O distanciamento histórico facilita, por exemplo, o estudo 
dos jornais comerciais e folhetins na República Velha, ou 
da chanchada nos anos 1930. Já o excesso de proximidade 
histórica dificulta o estudo das novelas. Segundo, embora as 
relações entre televisão e nação estejam presentes nos prin-
cipais trabalhos brasileiros sobre a questão, especialmente 
durante os anos de ditadura militar, em geral trata-se, nes-
ses casos, de sublinhar que a televisão reforçava a ideologia 
oficial nessa fase autoritária da história do Brasil. Reduzida 
à função de reprodução de um pensamento que lhe antece-
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de e lhe é independente, a compreensão dos mecanismos e 
formas específicas de realização audiovisual seria de pouca 
relevância para o estudo do pensamento social brasileiro 
(Kehl, 1986; Ortiz, 1987). 

Aceitar esse desafio significa buscar, na pesquisa empí-
rica e em uma bibliografia que se adensa a cada dia, evidên-
cias de que a teleficção capta e expressa, ou seja, de alguma 
forma modifica, interpretações do Brasil – ao menos duran-
te os anos de consolidação da indústria cultural brasileira. 
Hoje, a TV a cabo, a Internet, o VHS e depois o DVD, e mais 
recentemente o Blu-ray, abalaram a presença da televisão na 
vida cotidiana1, tornando a questão nacional problemática. 

A indústria cultural está, desde os seus primórdios, 
imbricada com a emergência de interpretações do Brasil. 
Benedict Anderson (1983) apontou relações entre o surgi-
mento da imprensa e a emergência de comunidades nacio-
nais imaginadas, que permitem a consolidação de Estados 
nacionais na Europa. Anderson sugere que a proliferação 
de publicações em línguas diferentes do latim facilitou o 
descolamento da política da esfera da religião. A prática 
cotidiana da leitura de veículos reconhecidos, por circula-
rem em determinadas regiões geográficas e linguísticas, aju-
dou a viabilizar a formalização de comunidades nacionais, 
encabeçadas por autoridades seculares. Importante reter 
que essa interpretação enfatiza a relevância de uma prática, 
um ritual, que indivíduos realizam em diversas localidades 
de um mesmo território, independentemente de se conhe-
cerem pessoalmente ou estarem no mesmo espaço ao mes-
mo tempo. Indivíduos leitores compartilham o ato de ler o 
jornal e o respectivo repertório com outros que vivem nos 
limites de determinadas fronteiras geográficas, que assim se 
naturalizaram como fronteiras nacionais.

1 Para uma reflexão atualizada sobre a diversificação de meios digitais, ver Brittos 
e Simões (2010). 
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As relações do cinema, e depois da televisão, com a 
construção de comunidades nacionais imaginadas são tam-
bém bastante discutidas. O primeiro cinema nos Estados 
Unidos está imbricado com a interpretação da comunidade 
nacional norte-americana (Xavier, 1984b; Gunning, 1991). 
Naquele país, o gênero faroeste foi pródigo ao enfatizar o 
caráter épico da construção da nação no encontro – nem 
sempre pacífico – da “civilização”, representada por homens 
e mulheres brancos vindos da Costa Leste, com o Oeste, ter-
ra onde a barbárie indígena e/ou fora da lei imperava. O 
Monument Valey, com suas impressionantes formações geo-
lógicas, oferece espaço privilegiado para as aventuras dos 
filmes de John Ford, em que John Wayne encarna o cowboy 
que segue na frente, sempre ampliando os limites do terri-
tório ocupado. Em certo sentido, a própria indústria cine-
matográfica instalada em Hollywood encarnou esse fazer 
pioneiro que os filmes celebraram. Nos Estados Unidos, o 
cinema – e só muito recentemente, a televisão – afirmou 
um senso de comunidade nacional que funcionou para o 
público interno e externo. O cinema funcionou também 
como vitrine da emergente nação americana frente ao 
mundo ocidental dividido pelas guerras mundiais. 

A relação entre televisão e interpretações nacionais 
aparece como tema privilegiado, por exemplo, em estu-
dos sobre o Egito e a Índia (Abu-Lughod, 1993a, 1993b; 
Mankekar, 1993). Já no Brasil de Getúlio Vargas, a rádio 
Nacional, uma emissora estatal, cumpriu o papel de “inte-
gração nacional” que, nos anos de governo militar, coube à 
televisão comercial desempenhar. 

A TV foi inaugurada no país em 1950 por iniciativa de 
Assis Chateaubriand, o empresário das comunicações, pro-
prietário dos Diários associados, cadeia de jornais diários e 
rádios. O nome da emissora pioneira, Tupi, alude aos nati-
vos da terra. Seu logotipo, um menino indígena de feições 
ocidentais com um par de antenas na cabeça no lugar do 
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cocar, sugere a apropriação, ainda que infantilizada, da tec-
nologia estrangeira (Appadurai, 1999). Até 1963, quando 
o videotape passou a ser usado na programação diária, não 
havia circulação nacional de programas. Tal tecnologia per-
mitiu que lugares diferentes vissem os mesmos programas, 
mas com atrasos que variavam de acordo com o tempo que 
a fita demorava a chegar. 

Embora introduzida relativamente cedo, a televisão 
demorou a se estabelecer como meio nacional. Em 1960, dez 
anos depois de inaugurada, ela podia ser vista em 4,6% do 
território nacional. Em 1991, a televisão já alcança 99% 
do território e 74% dos domicílios (Hamburger, 1998). 

O interesse dos militares pela televisão expressa alguns 
dos principais paradoxos dessa fase da história do Brasil. 
Coerentes com a inspiração norte-americana que os primei-
ros líderes do golpe acalentavam, os militares se propuse-
ram a realizar o desenvolvimento que polarizou o debate 
público nos anos 1950 e início dos 1960, mas de maneira 
autoritária e conservadora; nacionalista, porém sem atrito 
com os Estados Unidos. Investimentos em infraestrutura 
faziam parte desse programa. A instalação de sistemas de 
transmissão de sinais televisivos por ondas, ou, mais tarde, 
via satélite, foram complementados com o estímulo à venda 
a prazo, que permitiu o aumento sensível do número de 
domicílios com TV. A política oficial de incentivo à indús-
tria de televisão encontrou eco na população, que se tornou 
prioritária na agenda de consumo dos lares brasileiros. Em 
domicílios de famílias de baixa renda, o aparelho televisor 
veio antes da geladeira e da máquina de lavar na lista de 
prioridades. A televisão se estabeleceu como meio capaz  
de falar a segmentos os mais variados em termos sociais, etá-
rios e regionais2.

2 Mesmo quando o Plano Real, já em plenos anos 1990, estabilizou a moeda e 
aumentou o poder de compra de amplos segmentos da população, a venda de 
aparelhos de TV permaneceu como termômetro privilegiado do aquecimento 
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Até setembro de 1969 a TV brasileira era local. Quatro 
anos após o golpe (e dezenove anos após o início das trans-
missões televisivas), as primeiras transmissões em rede nacio-
nal foram ao ar. Entretanto, somente algumas capitais par-
ticipavam do que se denominou desde o início rede nacio-
nal. Nas cidades que contavam com o sinal, as restrições se 
davam por conta do número limitado de domicílios que 
possuíam ao menos um aparelho de TV. A instituição dos 
chamados “televizinhos” potencializava o número de espec-
tadores por aparelho, mas, ainda assim, a televisão era um 
meio quantitativamente limitado. Talvez o jornalismo tele-
visivo e as novelas do horário das dezoito horas, no início 
especializadas na adaptação de clássicos da literatura nacio-
nal como Helena ou A escrava Isaura, melhor representem o 
que os militares viam como conteúdo ideal dessa política de 
integração nacional via TV. Sob intensa censura, o jornalis-
mo fez render as possibilidades colocadas pelo avanço tec-
nológico. Câmeras leves, usadas na TV norte-americana já 
no início dos anos 1960, permitiram o aumento do número 
de reportagens; tais equipamentos enriqueceram com ima-
gens uma pauta que excluía a pobreza e os pobres, e privi-
legiava eventos oficiais e lugares institucionais. Frases curtas 
e notícias rápidas, recheadas de imagens, procuravam trans-
mitir a sensação de que o país avançava em ritmo de “mila-
gre econômico”, como ficou conhecido o período dos anos 
1970 em que o parque industrial e o mercado consumidor 
cresceram sensivelmente. Além da censura – que obrigava os 
profissionais de televisão à negociação permanente com 
os censores em Brasília –, a oposição oficial a programações 
consideradas de gosto duvidoso pode ser verificada no epi-
sódio que resultou na limitação dos programas de auditório 
ao vivo. Em sintonia com campanha da imprensa contra o 

econômico. Brittos e Simões (2010) afirmam que de 1991 a 1999 o número de 
domicílios com TV cresceu 45% (sendo que no mesmo período a população 
cresceu 11,6%).
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sensacionalismo na TV, o governo militar puniu emissoras 
e programas que apresentaram a performance de “Seu Sete 
da Lira” – entidade pertencente à religião afro-brasileira 
–, acusados de encorajar a “crendice popular”3. Do mesmo 
modo que na década de 1930 os cultos afro-brasileiros eram 
proibidos, também o governo procurava uma política cultu-
ral que garantisse uma programação ascética, supostamente 
capaz de contribuir para “elevar o nível” do público teles-
pectador. Algo como uma TV educativa “chapa branca”.

Curiosamente, esse regime militar intervencionista, 
censor, repressor, que vivia seus anos mais duros no que 
se refere a prisões e torturas de presos políticos, nunca 
estatizou o sistema de televisão, embora essa ameaça per-
manecesse sempre no ar4. O nacionalismo conservador 
autoritário do regime militar conviveu com a TV, que ser-
viu como vitrine aos comerciais e merchandisings que divul-
gavam os novos produtos da indústria nacional. Os pro-
gramas de auditório distribuíam milhões em prêmios, em 
geral na forma de geladeiras, fogões, aparelhos de TV e 
outros bens de consumo durável. Nesse quadro, as teleno-
velas surpreendentemente ascendem à posição de progra-
mas líderes de audiência, carros-chefes da programação 
de uma indústria que se estabelece como uma das maiores 
do mundo, abrindo espaço em um emergente mercado 
global segmentado pela Guerra Fria. Vindas do Terceiro 
Mundo e em consonância com a política externa indepen-
dente que celebrizou o Itamaraty, as novelas brasileiras 
penetraram os mais diversos mercados, dentre os quais 
Portugal, Cuba, China e URSS, passando por França, Gré-
cia e Estados Unidos. 

3 Sobre o episódio ver Miceli (1972) e também Ribeiro, Sacramento e  
Roxo (2010). 
4 Maria Rita Kehl (1979) descreve detalhadamente palestras de diretores da Rede 
Globo na Escola Superior de Guerra. Nos trechos citados pela autora, o potencial 
comercial da TV era enfatizado pelos representantes da emissora. 
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Com raiz nas radionovelas, populares na América 
Latina, especialmente na Cuba pré-revolucionária, a tele-
novela – doravante aqui chamada simplesmente de nove-
la – está presente na programação da TV brasileira des-
de sua inauguração, em 1950. Inicialmente feita ao vivo, 
não era diária, não ocupava o horário nobre, não era o 
programa mais lucrativo ou aquele em que as emissoras 
investiam maiores recursos. Em 1963, como parte de uma 
estratégia inovadora, e se beneficiando da tecnologia do 
videotape, a TV Excelsior introduziu a novela diária: 2-5499 
ocupado, adaptada de roteiro original argentino. Tem iní-
cio a ascensão do gênero que na década seguinte se torna-
ria o carro-chefe da indústria televisiva brasileira. Embo-
ra o título da Excelsior faça alusão ao telefone, meio de 
comunicação ainda escasso no Brasil da época, até o final 
dos anos 1960 predominavam novelas situadas em tempos 
e/ou espaços longínquos, animadas por personagens de 
fala e figurino empolado.

No começo dos anos 1970, na recém-inaugurada TV 
Globo, o seriado – diário, repetitivo, centrado em tramas 
românticas, com viés melodramático, comercial, patroci-
nado pela indústria de produtos de higiene, feito para um 
público imaginado como feminino – era feito a partir de 
modelos e roteiros que funcionavam em outros países da 
América Latina. A novela tem inspiração na soap opera, seria-
do que ocupa horários matinais ou de almoço, espaços que 
não são nobres na TV norte-americana, com cerca de 90% 
de audiência feminina (Modleski, 1986). Mas a soap opera se 
define por uma temporalidade quase que real, com histó-
rias que acompanham o envelhecimento do elenco e dos 
personagens. A soap opera não possui começo, meio e fim; 
ela dura anos. Já a novela dura alguns meses e dominou o 
horário nobre de uma das principais indústrias de televi-
são do mundo, alcançando em suas melhores fases 40% de 
audiência masculina. 
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Durante cerca de vinte anos a novela se manteve nessa 
posição, afirmando características estilísticas e um modo de 
fazer que ficou conhecido como “brasileiro”, e que mobiliza 
públicos nacionais. Cabe aqui esmiuçar as várias perspecti-
vas que essa marca nacional assumiu. Em primeiro lugar, 
creio que a novela se afirmou como tal por iniciativa dos 
próprios profissionais brasileiros, que procuraram distin-
guir seu trabalho daquele realizado por seus colegas latino-
-americanos, garantindo assim uma reserva de mercado. A 
oposição entre o “novelão mexicano”, cuja estrutura seria 
melodramática, e a “novela brasileira”, que seria realista, 
aberta ao diálogo coloquial, à filmagem em locação, às ten-
sões sociais da vida contemporânea, se impõe no final dos 
anos 1960 como desdobramento de tensões em vigor desde 
o início da década. Os termos dessa discussão superestimam 
a diferença entre as produções brasileiras e latino-america-
nas, na medida em que desconsideram a permanência da 
estrutura melodramática nos títulos brasileiros5. Indicam, 
no entanto, uma diferenciação estilística, especialmente no 
que se refere à situação das tramas em espaços significativos 
do território brasileiro e no tempo contemporâneo. Títulos 
latino-americanos procuravam justamente se distanciar no 
tempo e no espaço justamente para evitar tratar de assuntos 
que ecoassem conflitos pertencentes ao universo do cotidia-
no dos telespectadores e/ou específicos a um país.

A opção por narrativas que se passam em espaços sig-
nificativos do Brasil contemporâneo atende à expectativa 
de realizadores, autores, atores e diretores provenientes 
do cinema e do teatro dos anos 1950-60, envolvidos com 
diversas proposições de realização dos ideais nacionais e 
populares. Nesse registro, se opunham ao que identifi-
cavam com a ação deletéria do imperialismo norte-ameri-
cano, a quem interessaria manter o subdesenvolvimento 

5 Sobre o melodrama na teleficção, ver Xavier (2003). 

11014-LN82_meio_af5a.indd   68 4/18/11   2:44 PM



69

Esther Hamburger

Lua Nova, São Paulo, 82: 61-86, 2011

e a pobreza na América Latina (Ridenti, 2000). O nacio-
nalismo dos autores, inspirado no programa do Partido 
Comunista Brasileiro, encontrou eco no nacionalismo dos 
militares (Gomes, 1998).

A novela que se estabelece em 1970, a partir de expe-
riências realizadas em 1968 na Tupi e em 1969 já na Glo-
bo, sob a direção de Daniel Filho, a quem José Bonifácio 
Sobrinho encarregou de realizar “o seu cineminha em casa” 

(Daniel Filho, 2001), lança mão de referências cinematográ-
ficas: a temporalidade contemporânea e a filmagem, ain-
da que parcial, fora dos estúdios, em locações conhecidas, 
produz algum frescor. Mas as narrativas nessa época eram 
dramaticamente pesadas. 

No cinema neorrealista italiano, o tempo contemporâ-
neo e a filmagem em locação sugeriram a possibilidade de 
um cinema de intervenção, atento à urgência das situações 
postas pela conjuntura dramática do Pós-Guerra. O recur-
so ao plano-sequência – ausente na TV da época – valori-
zou a profundidade de campo. As sequências longas favo-
receram um cinema interpretado como de fôlego, aberto 
ao olhar do espectador, que pode selecionar os detalhes 
que mais o sensibilizam, livre da força indicativa da mon-
tagem clássica e sua gramática convencional. Os persona-
gens perambulam em movimentos que levam o olhar do 
espectador a se deter sobre a paisagem urbana, rompendo 
a relação estanque entre fundo e figura que marca obras 
organizadas em torno da ação de protagonistas com obje-
tivos definidos no plano psicológico. Nesse cinema, mui-
tas vezes caracterizado por um tom sentimental, a câmera 
livre da atenção exclusiva na ação se permitiu documentar 
paisagens, conferindo um tom documental ao cinema de 
ficção e diluindo as fronteiras entre a ficção e o documen-
tário. A ênfase em tramas contemporâneas e na filmagem 
em locação, agora também com som direto, se manteve 
nos Cinemas Novos dos anos 1960-70, em países como a 
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França, o Brasil e a Alemanha, cada qual com suas cores e 
proposições estéticas específicas. 

O Cinema Novo brasileiro combinou de maneira ori-
ginal a referência ao neorrealismo com a abordagem con-
temporânea da nouvelle vague. Na chave da alegoria, propôs 
interpretações que denunciaram o domínio de relações 
patriarcais especialmente no sertão nordestino, território 
tomado como emblemático da nação. A questão social esta-
va na ordem do dia, inscrita de maneira sugestiva na pai-
sagem árida, em narrativas inovadoras. O Cinema Novo se 
impôs em uma série de filmes que compõem o pensamento 
social brasileiro sobre a nação (Xavier, 1984a). O rigor for-
mal na proposição de padrões estéticos antinaturalistas mar-
ca os filmes que não chegaram a cair no gosto popular. Já O 
pagador de promessas (1962), dirigido por Anselmo Duarte – 
único filme brasileiro a vencer a Palma de Ouro no Festival 
de Cannes – opera no registro nacional e democrático, mas 
com concessões à linguagem clássica. Baseado na peça de 
mesmo nome de Dias Gomes, o filme denuncia a opressão 
religiosa. O trabalho do autor na TV desenvolve a temática 
proposta no filme em novelas como O bem-amado (1973) ou 
Saramandaia (1976), mas já numa chave que se aproxima do 
realismo mágico sugerido pela literatura latino-americana. 

Embora a teledramaturgia brasileira comporte diver-
sos estilos autorais, principalmente a partir da matriz dos 
roteiristas – de forma especial nos casos de autores como 
Dias Gomes, Lauro César Muniz e Walter Durst – é possí-
vel identificar uma linha de continuidade que passa pelo 
teatro e cinema. A interlocução com o cinema inspira a 
introdução da temporalidade contemporânea em capítulos 
diários e a ambientação das histórias em locais conhecidos, 
especialmente na cidade do Rio de Janeiro, sede da emisso-
ra líder. No entanto, no universo da teleficção diária, esses 
elementos estéticos ganham outros significados. O tempo 
presente e os espaços conhecidos funcionam como sinaliza-
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dores de uma relação de continuidade entre o universo do 
telespectador e o dos personagens da narrativa. Na novela, 
as referências de tempo e espaço convivem com a decupa-
gem clássica do plano, contraplano e plano geral. A edição 
rápida e de planos curtos não convida o espectador a flanar 
na paisagem. O recurso à edição de cenas rápidas de histó-
rias, que se tornam cada vez mais complexas em número 
de personagens e cenários, procura sugerir um dinamismo 
que combina com o apelo “moderno” dessas narrativas. A 
ênfase em cenários e personagens glamourosos facilita, ao 
final de idas e vindas dramáticas, a ascensão social – em 
geral via casamento – de personagens socialmente menos 
favorecidos. A novela ganha assim um viés inclusivo. A 
verossimilhança dessa inclusão não está dada por critérios 
realistas, uma vez que as contradições sociais básicas não se 
expressam na novela, que nesse período exclui situações 
de pobreza e constrói universos formados basicamente por 
personagens brancos. São as referências de tempo e espaço 
que garantem a verossimilhança de histórias interpretadas 
pelo público como espaços para a veiculação de modelos 
nacionais de comportamento. Diversas pesquisas de recep-
ção, bem como relatórios de grupos de discussão enco-
mendados pelas emissoras para balizar o desenvolvimento 
das tramas, sugerem que as espectadoras identificam, nas 
novelas, modelos ideais, por exemplo, de mulher brasileira 
(Hamburger, 2005). 

À diferença do cinema, a contiguidade de tempo e espa-
ço potencializa a função vitrine do folhetim eletrônico. Ao 
difundir narrativas que veiculam moda, decoração, apare-
lhos eletrônicos, carros, o hábito de viajar, a novela, além de 
turbinar vendas, possibilita que, via consumo, o espectador 
se sinta parte do universo narrativo. Há aqui um embrião 
da estrutura em rede: espectadores se relacionam entre si e 
com os personagens através da adoção de certos modismos 
que fazem sentido enquanto a novela está no ar. A nove-
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la acena simultaneamente com a possibilidade de inclusão 
no universo interno e externo à narrativa ficcional. É como 
se, ao vestir um figurino semelhante ao da bela loira, rica e 
fútil da novela, a senhora negra e militante, também mór-
mon e petista, que conheci durante pesquisa de campo em 
uma favela paulistana, pudesse expressar sua liberdade de 
manipular signos e construir personas ecléticas.

O ecletismo marca a novela que combina referências 
modernas com formas caras ao cinema clássico, como a 
concentração da produção e da difusão nas mesmas empre-
sas emissoras, a manutenção de um corpo fixo de profissio-
nais contratados, ou a já citada decupagem clássica e o pre-
domínio de cenários de estúdio. Merece menção também 
a referência a filmes clássicos como Um lugar ao sol (1951), 
de George Stevens, citado por Janete Clair como inspiração 
para Selva de pedra (1972). 

A novela é ainda considerada brasileira a partir da pers-
pectiva estrangeira. Nos anos 1970, o Brasil encontrou mer-
cado para suas novelas primeiro em Portugal, em seguida na 
América Latina e logo em um escopo amplo de países que 
incluía o mundo socialista. O sucesso do produto audiovi-
sual brasileiro nesses países pode ser interpretado em asso-
ciação com o futebol, o samba e o carnaval. As novelas com 
suas perspectivas liberais das relações amorosas reforçavam 
o estereótipo de sensualidade associado à mulher brasileira. 
Vindas de um país de Terceiro Mundo, em plena Guerra 
Fria, as novelas sugeriam que alternativas liberais ao produ-
to imperialista eram possíveis.

Os diferentes significados que o gênero mobiliza ao 
longo do tempo instigam diversas publicações no Brasil 
e em países como França, Holanda, Estados Unidos, de 
autoria de críticos literários, comunicólogos, antropólo-
gos, cientistas políticos. Durante os anos 1980-90, quando 
a crise do Estado de Bem-Estar Social atingiu os sistemas 
europeus de televisão pública e diversos países permitiram 
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a entrada de canais privados, a novela brasileira foi abor-
dada em diversos trabalhos que procuravam o exemplo 
do Hemisfério Sul para salientar que o modelo comercial 
não necessariamente ameaçaria a integridade das diferen-
tes culturas nacionais. Vários trabalhos abordaram a nove-
la a partir de referências a autores associados à Escola de 
Frankfurt, como Theodor Adorno e Max Horkheimer, em 
alguns casos, combinados com questões caras à sociologia 
da cultura de Pierre Bourdieu. Outros buscaram o referen-
cial gramsciano dos estudos culturais ingleses, inspirados 
em Raymond Williams e, posteriormente, Stuart Hall. Essa 
vertente procura definir o caráter do conteúdo ideológico 
da novela – alienante ou crítico. O fato de que ambas as 
teses, embora opostas e excludentes, encontrem evidência 
empírica, atesta o interesse do caso brasileiro para especu-
lações teóricas que incorporem a contribuição decisiva das 
teorias críticas, mas procurem entender as maneiras espe-
cíficas pelas quais as indústrias culturais contribuem para a 
definição de transformações imprevistas no cotidiano, nas 
sensibilidades estéticas e nas estruturas sociais. 

Para uma área em que a falta de arquivos limita a pes-
quisa, essa literatura é útil inclusive como documento his-
tórico. As abordagens incluem a análise de fluxos transna-
cionais de mídia; da estrutura institucional das emissoras 
brasileiras e de suas relações com governos; do conteúdo 
ideológico de um ou outro título; pesquisas sobre contextos 
de recepção (também de títulos específicos), algumas delas 
levando em conta a relação entre telenovela e consumo; e 
entre esses seriados feitos para mulheres e as representações 
das relações de gênero. Estudos como os do teórico colom-
biano Jesús Martin Barbero ajudam a pensar as dimensões 
latino-americanas do gênero (Barbero e Rey, 2000). O texto 
de Armand e Michele Mattelart (1996) sugere a necessida-
de de elaborações teóricas que façam avançar o pensamen-
to sobre as indústrias culturais. 
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Mais recentemente, a novela inspira pesquisas que bus-
cam conceituações que contribuam para o entendimento 
da sociedade pós-industrial e transnacional, em que o para-
digma não é mais o da cultura de massas, mas o das cone-
xões em rede. A novela brasileira desafia polarizações entre 
alta e baixa cultura, cultura erudita e popular, modernismo 
e cultura de massa. O gênero convida, ainda, a análises que 
integrem formas de produção, expressões estéticas, estilísti-
cas e dramatúrgicas, e interlocuções distorcidas e mediadas 
estabelecidas com diversos segmentos do público.

Marlyse Meyer, em seu livro Folhetim (Meyer, 1996), 
aponta que a novela é herdeira do gênero literário que sur-
giu na França, durante o século XIX, nos rodapés literários 
dos jornais diários, misturado ao fait divers. O parentesco 
com o folhetim define uma característica que diferencia 
a versão dominante de seriado de TV no Brasil: a novela 
é escrita, gravada, editada e difundida enquanto vai ao ar. 
Esse modo de fazer simultâneo à exibição possibilita diver-
sas formas de interlocução – mesmo que opacas e desiguais 
– entre autor e público. Telespectadores escrevem cartas; 
enviam e-mails; contribuem para aumentar ou diminuir 
índices de audiência medidos pelo Ibope, segundo crité-
rios que privilegiam a capacidade de consumo do público; 
e opinam em grupos de discussão conduzidos por institutos 
especializados. Anunciantes, movimentos sociais, censores, 
dirigentes de emissoras, entre outros críticos potenciais, 
podem interferir na definição dos rumos de um entrecho 
de novela. Nesse sentido, a novela pode ser considerada 
“protointerativa”: ela acena com a interatividade que as 
novas tecnologias estimulam e permitem. A novela estimula 
a formação de “torcidas” em torno de destinos desejados 
para as personagens. Autores administram pressões. O con-
junto de interlocuções que uma novela estabelece define o 
âmbito de sua “repercussão”. A provocação é bem-vinda já 
que amplia a repercussão, medida de sucesso.
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Durante os anos 1970-80, a novela brasileira surpreen-
deu por sua capacidade, inédita como produto comercial, 
de atrair público telespectador de diferentes classes sociais, 
composto de homens e mulheres, das mais diversas gerações 
e habitantes de todo território nacional. Surpreendeu tam-
bém pela aceitação internacional. A exportação de novelas 
brasileiras demonstrou a possibilidade de reversão dos flu-
xos transnacionais de informação e cultura. O Brasil expor-
tou novelas inicialmente para Portugal, em seguida para 
diversos países da América Latina e do então mundo socia-
lista, como Cuba, China e União Soviética. Países europeus 
e norte-americanos também importaram o produto. Na ex-
-metrópole colonial, então recém-saída da ditadura salazaris-
ta, as novelas eram exibidas em horário nobre pela Rádio e 
Televisão de Portugal (RTP), emissora pública e de audiên-
cia nacional. Sabe-se que o parlamento português chegou a 
suspender a sessão para que os deputados pudessem acom-
panhar Gabriela (1975), um libelo sensual e antipatriarcal, 
adaptada do romance de Jorge Amado por Walter Durst, 
com Sonia Braga, Dina Sfat e Elizabeth Savalla, abertura 
de Carybé e canção especialmente composta por Dorival 
Caymmi, interpretada por Gal Costa, exibida mais de uma 
vez na terrinha, a primeira em 1977 (Memória Globo, 2003). 

Novelas foram assunto por sua capacidade inusitada 
de incorporar, a uma forma industrial produzida sob cen-
sura, elementos da cultura popular – como a literatura de 
cordel – e comentários críticos sobre os rumos da política 
brasileira. Novelas são organizadas em torno do movimento 
de relações amorosas frágeis e cada vez mais volúveis. Em 
novelas como Irmãos coragem (1970) ou Selva de pedra (1972), 
sexo antes do casamento resultava em gravidez e matrimô-
nio futuro. Ao longo dos anos, o divórcio foi legitimado 
(antes de legalizado), o prazer e a independência femininos 
também. Em geral houve uma expansão despolitizada do 
universo feminino e a valorização perversa de uma ideia de 
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“mulher forte”, que, além de responsável pela família, deve 
trabalhar e pode almejar a satisfação amorosa. 

Relações entre novelas e consumo são notórias. Novela 
lança moda e ensina o uso de novos produtos, especialmen-
te meios de comunicação e transporte. Nessa vitrine ele-
trônica, temas polêmicos – como o orgasmo feminino, ou 
anos depois a discriminação de cor e o beijo gay – ganham 
visibilidade por meio da ação de personagens associados a 
certos objetos e estilos de vestir que sugerem uma “moder-
nidade” sucessivamente atualizada. Nesse período, novelas 
difundiam imagens de um país que se modernizava. As alu-
sões à nação se davam na forma da abordagem de esportes 
nacionais como a Fórmula 1 e o futebol, ou a arquétipos 
da cultura nacional como o coronel, o padre, o prefeito 
e o delegado. Na segunda metade dos anos 1980, com a 
transição para a democracia, a Globo realizou seus títulos 
mais densos, com referências explícitas ao país e comentá-
rios sobre decepções e consequências não antecipadas da 
modernização.

A música “Brasil”, de Cazuza, também na voz de Gal 
Costa, dá o ritmo da montagem da vinheta de Vale tudo 
(1988). Planos curtos mostram a bandeira nacional em dife-
rentes ângulos e situações: sendo feita à mão na máquina 
de costura, em uso oficial no mastro, carregada pela torci-
da de futebol. A abertura sintetiza em um minuto a trama 
que mobilizou o público brasileiro de segunda a sábado, no 
horário das oito, durante dez meses. A montagem de ima-
gens com referência direta à nação brasileira emoldura a 
história de amor e ódio que culmina no suspense em torno 
de “quem matou Odete Roitman?”, a empresária vilã, per-
sonagem de Beatriz Segall, apaixonada por um gigolô. A 
novela de Gilberto Braga é talvez a expressão mais contun-
dente da expansão do gênero. Vale tudo ganhou espaço nas 
primeiras páginas dos principais jornais. Reprise recente da 
novela repercutiu. Diversos trechos antológicos podem ser 
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encontrados no you Tube. A permanência da obra em um 
gênero geralmente tido como descartável surpreende. 

Telenovelas anteriores e posteriores mobilizam referên-
cias mais ou menos explícitas ao país. Roque Santeiro (1985) 
conta a história da cidade que vivia às custas do culto a um 
falso santo. A novela de Dias Gomes, baseada em sua peça 
Berço do herói (1963), trouxe na vinheta o título escrito em 
verde e coroado, com uma sugestiva auréola amarela subli-
nhada por um toque em som eletrônico. O salvador da pátria 
(1989), de Lauro Cesar Muniz, apresentava imagens de Bra-
sília na vinheta. A novela criticava o sistema político no ano 
em que Fernando Collor de Mello derrotaria Luiz Inácio 
Lula da Silva no primeiro pleito presidencial pós-ditadura. 
O papel da emissora líder na definição de um resultado 
final apertado gerou debate nas arenas política e acadêmi-
ca. Lima Duarte fazia Sassá Mutema, o boia-fria honesto que 
se torna prefeito de Tangará, uma pequena cidade fictícia, 
antes dominada pela corrupção. 

Nesse mesmo ano, Que rei sou eu?, do veterano Cassiano 
Gabus Mendes – que em seus tempos de diretor da TV Tupi 
inspirou Beto Rockfeller (1968), pioneira na linguagem colo-
quial contemporânea – repercutiu na campanha e no deba-
te sobre o resultado eleitoral6. A novela abordou, em tom 
de fábula, a história das disputas e corrupções palacianas 
no reino fictício de Avelã. Junto com a minissérie Anos rebel-
des (1992), de Gilberto Braga, que abordou o movimento 
estudantil e a luta armada contra o regime militar na déca-
da de 1960, Que rei sou eu? sugere que, por vezes, tramas de 
época repercutem no presente talvez exatamente pela falta 
de sincronia entre a temporalidade da narrativa e o tempo 
extranarrativo. Em ambos os casos, os personagens, propo-
sitalmente ou não, sintonizaram pautas contemporâneas. 
Anos rebeldes foi escrita e planejada antes do início do movi-

6 Para visões conflitantes sobre o assunto ver Lima (1993) e Lins da Silva (1993). 
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mento pela renúncia do presidente Collor de Mello. No 
entanto, quando estreou, em agosto de 1992, o movimento 
estava em ascensão. O exemplo do movimento estudantil 
dos anos 1960 repercutiu junto aos “caras pintadas”, que 
denunciavam a corrupção presidencial. Também em 1992, 
Deus nos acuda, de Sílvio de Abreu, exibida no horário das 
dezenove horas, alude ao escândalo político que mobiliza-
va o país. A novela estreou em setembro com uma vinheta 
de abertura em que o mapa do Brasil, transformado em 
um mar de lama, se esvaía pelo ralo. A vinheta foi assun-
to nos principais jornais brasileiros e de uma matéria da 
CNN. Em 1994, ano de Copa do Mundo, a novela Pátria 
minha, de Gilberto Braga, mais uma vez define o país como 
assunto da narrativa. 

As novelas da Rede Globo se tornaram espaço privile-
giado de atualização de uma comunidade nacional imagi-
nada como “país do futuro”, um tema antigo caro a Stefan 
zweig. A ditadura de Vargas propôs um programa desen-
volvimentista que teve continuidade em chave democrática, 
expresso, por exemplo, no lema “50 anos em 5” de Jusceli-
no Kubitschek. Na agenda política, cultural e artística domi-
nante no século XX, a desigualdade social se resolveria com 
desenvolvimento econômico nacional e democrático. Os 
militares subtraíram o último termo, mas procuraram rea-
lizar os outros retomando, em certo sentido, a plataforma 
varguista. O nacionalismo militar comportava, no entanto, a 
admiração pela sociedade norte-americana. A discoteca de 
Dancin’ days (1978) e as meias listadas em sandálias de sal-
to fino sinalizaram uma ânsia pop de liberação. O folhetim 
eletrônico se organiza em torno de oposições dramáticas 
entre personagens pobres e ricos, da cidade grande e do 
“interior”, homens e mulheres de gerações diferentes. Essas 
tensões podem ser sintetizadas na oposição entre ser “tradi-
cional”, adjetivo aplicado a coronéis e patriarcas, mulheres 
carolas e dependentes, ou “moderno”, termo associado à 
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liberação dos costumes e enfatizado na veiculação de novas 
modas, meios de transporte e comunicação. 

A combinação pouco usual de artistas de esquerda, 
publicitários e governo autoritário na feitura da novela tal-
vez ajude a entender como o gênero extrapolou os espa-
ços usualmente destinados a programas desse formato para 
ganhar expressão no cotidiano de milhares de espectado-
res. Além de autoras vindas do rádio – como Ivani Ribeiro 
e Janete Clair –, a novela reuniu o talento de realizadores 
intelectualizados, com agenda ideológica de esquerda e 
experiência no cinema e no teatro dos anos 1950-60 – como 
Bráulio Pedroso, Dias Gomes, Lauro César Muniz e Walter 
Avancini –, e também de uma segunda geração de autores 
que inclui Sílvio de Abreu, Gilberto Braga e Glória Peres. 
O conhecimento técnico de profissionais estrangeiros (Joe 
Wallach e Homero Sanchez, por exemplo), dispostos a 
racionalizar o sistema de produção e a relação entre emisso-
ra e anunciantes em prol do desenvolvimento do mercado 
consumidor, também foi decisivo. A pressão autoritária do 
regime militar, com sua agenda modernizante e conserva-
dora de “integração nacional” por via eletrônica, expressa 
em suas diretrizes de política cultural e na censura pesada, 
tampouco pode ser esquecida. 

Durante esses cerca de vinte anos que podem ser con-
siderados como a fase áurea, o folhetim eletrônico sinteti-
zou processos de mudança em curso no país. Em sintonia 
com a construção do “país do futuro”, a novela articula a 
vida de cerca de quarenta personagens em planos curtos, 
editados de maneira acelerada. O visual rápido, associado 
a vinhetas de abertura que usam efeitos eletrônicos, refor-
ça a mensagem high tech da emissora líder. Com o aumento 
do número de personagens, tramas e cenários, as tramas 
das novelas se tornam mais complexas e menos lineares. A 
variedade de situações dramáticas possíveis favorece a osci-
lação entre tramas principais e secundárias, e sugere que a 
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melhor representação gráfica do desenvolvimento narrativo 
de uma novela é a rede, ao invés da estrutura linear que 
sintetiza os roteiros no cinema clássico. Aumenta a dose de 
imprevisibilidade. Personagens com determinados objeti-
vos podem se entrelaçar com outros. Tramas proeminentes 
podem diminuir de importância, substituídas por outras.  
O desenvolvimento narrativo de partes da história pode ser 
interrompido durante vários capítulos em que outras partes 
ganham mais relevância. A trajetória de personagens pode se 
modificar bastante em função do movimento de outros per-
sonagens, das reações do público e de diversos outros even-
tos alheios à narrativa propriamente dita, como aniversários, 
doença e morte. 

A relação entre a novela e diferentes interpretações 
da nação brasileira se explicita de maneira mais clara em 
momentos em que a competição entre emissoras assume a 
forma da disputa entre versões diferentes do Brasil. 

Assim como a Globo se consolidou com uma marca 
“moderna” de Vênus platinada, coerente com seu logoti-
po de cores metálicas que se movia ao som de um plim-
-plim eletrônico, na década de 1990, a Rede Manchete 
se afirmou com séries e novelas que aludiam ao universo 
rural em chave ecológica ilustrada pela exibição de corpos 
nus e com o bordão que serve de epígrafe a esse texto. A 
Manchete apresentou uma programação diferenciada que 
incluía uma série de documentários, gênero raro na televi-
são brasileira. A emissora se tornou competitiva apresentan-
do títulos como Dona Beja (1986), de Wilson Aguiar Filho, 
novela de época, bucólica e regada a nudez, e A história de 
Ana Raio e Zé Trovão (1990), de Marcos Caruso e Rita Buzzar, 
que explorava o universo country. Pantanal (1990), de Bene-
dito Ruy Barbosa, se destacou como novela que propunha 
explicitamente uma nova versão de identidade nacional: a 
fauna, a flora e a família no lugar do consumismo moderno 
e liberado da concorrente. Pantanal foi gravada no “coração 
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do Brasil”, com planos longos e gerais de paisagens bucó-
licas cortadas por rios de águas límpidas e enfeitadas pela 
nudez feminina. Ela ofereceu uma alternativa ao ceticis-
mo com que os títulos da Globo a essa altura abordavam as 
consequên cias não antecipadas da modernização7. 

Em 2006, o gênero mais uma vez protagoniza a con-
corrência entre emissoras. Com Vidas opostas, de Marcílio 
Moraes, veterano da Globo, a Record ousa levar para a 
novela o universo da pobreza e da violência carioca, que 
o cinema da retomada tematizou em Como nascem os anjos 
(1996), Notícias de uma guerra particular (1999), O invasor 
(2002), Cidade de Deus (2002), Ônibus 174 (2002), Tropa de 
Elite I (2007) e II (2010), entre outros. Naquele mesmo 
ano, a Globo exibe Falcão: meninos do tráfico, documentário 
de MV Bill e Celso Athayde, que busca um ponto de vista 
“de dentro” ou de “pertencimento”8. A Globo retruca a 
Record logo em 2007 com Duas caras, de Aguinaldo Sil-
va, sobre a vida em uma favela, nesse caso, cenográfica. 
A novela busca chave alternativa à violência para abordar 
a favela. Nessas novelas a paisagem urbana saturada pela 
desigualdade e pelo poder paralelo do tráfico já não traz a 
marca das cores nacionais. Embora a iniciativa da Record 
tenha sido importante na competição com a Globo, espe-
cialmente no Rio de Janeiro, nenhuma das duas obras 
logrou a repercussão que alguns filmes sobre o assunto 
obtiveram. O cinema contemporâneo ganha proeminên-
cia na desconstrução do país que se queria do futuro, jus-
tamente quando o Brasil é reconhecido nacional e inter-
nacionalmente como potência emergente. 

Nos primeiros anos do século XXI, com a diversifica-
ção do campo audiovisual, a concorrência da TV a cabo, do 
DVD e da Internet, e a queda dos índices de audiência, o 

7 Sobre Pantanal, ver Machado e Becker (2008). 
8 Sobre Falcão, ver Hamburger (2007) e Kornis (2006). 
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estilo de fazer novela que se notabilizou nos anos 1970-80 se 
enfraquece. A novela permanece estratégica na receita e na 
competição entre as emissoras de televisão, porém sua capa-
cidade de polarizar audiências nacionais diminui. Novelas 
abusam de mensagens de conteúdo social, enquanto per-
dem seu diferencial estético e sua força polêmica. A nação 
já não prepondera porque os temas extrapolam fronteiras. 
Há poucas referências a temas polêmicos atuais. A opção é 
pelo desenvolvimento de campanhas politicamente corre-
tas, muitas vezes em detrimento da dramaturgia. A estrutu-
ra de conflitos melodramáticos que sustenta a narrativa se 
mantém, mas em histórias que voltam a se restringir a espa-
ços imaginados como femininos e de menor valor cultural. 
O gênero também já não atrai tantos talentos criativos. 

A queda de interesse nas novelas coincide com a ines-
perada renovação dos seriados norte-americanos. Esses 
programas ganham espaço nos canais brasileiros, dando 
novo fôlego a um fluxo de importação que nas décadas 
anteriores as novelas haviam substituído. A indústria norte-
-americana de televisão passou a atrair os melhores talen-
tos, particularmente no campo da dramaturgia, retirando 
do cinema, ao menos temporariamente, a posição de pon-
ta no audiovisual hollywoodiano. Dentre as modificações 
introduzidas pelos novos seriados, algumas se assemelham 
a convenções consolidadas nas novelas, particularmente a 
diminuição do tempo entre realização e emissão. A TV nor-
te-americana costumava trabalhar com rotinas de produção 
de baixo grau de improviso. Seriados iam ao ar com tem-
poradas inteiramente prontas. Hoje, mais sujeitos à pressão 
de indicadores de sucesso – como a flutuação de índices de 
audiência –, eles podem ter seu destino definido enquanto 
estão no ar. Outro fator que aproxima esses seriados con-
temporâneos da novela é a alusão frequente a elementos 
políticos e culturais da conjuntura norte-americana. Mais 
abertos a repercussões variadas, esses seriados também esti-
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mulam redes de seguidores na Internet, em que se espe-
cula sobre o destino dos personagens. Em outros países da 
América Latina, como Colômbia e México, onde a novela 
também se estabeleceu, traços semelhantes se consolidam. 

Essas aproximações estéticas e no modo de fazer seria-
dos televisivos convidam abordagens comparativas que 
especulem sobre o lugar do imprevisto e do improviso na 
indústria cultural contemporânea. Os seriados norte-ameri-
canos alimentam uma bibliografia que explora um conceito 
de TV de qualidade (Mccabe e Akass, 2007). Tal literatura 
estrangeira sobre televisão já não alude às novelas brasilei-
ras. O “caso” brasileiro surpreendentemente perdeu espaço 
interna e externamente diante de uma também inespera-
da renovação da ficção televisiva internacional. Fato que 
nos convida a ampliar o espectro de pesquisa para pensar 
as relações entre ficção televisiva e fluxos transnacionais de 
interpretação, com os quais seriados como Cidade dos homens 
(2002) estão sintonizados.

Nos últimos trinta anos do século XX o Brasil passou 
por conhecidas e intensas transformações estruturais que 
podem ser verificadas em alguns índices sociais e demo-
gráficos, como a queda do ritmo de crescimento popu-
lacional, a migração do campo para a cidade, a entrada 
da mulher no mercado de trabalho, a alfabetização lenta 
mas gradativa de amplas parcelas da população, a cons-
tituição de um sistema nacional de saúde, entre outros. 
Vilmar Faria especulou sobre possíveis relações entre algu-
mas dessas mudanças, especialmente entre as inespera-
das transformações nos índices de reprodução e as tele-
novelas (Faria, 1989; Faria e Potter, 2002). A televisão, e 
especificamente a teleficção, participou ativamente dessas 
transformações. Sob censura militar, impulsionada pela 
energia criativa de roteiristas, diretores e atores engajados 
na realização do projeto “nacional e popular” na TV, em 
íntima conexão com um nascente mercado consumidor 
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e com um campo publicitário que se fortalecia, a novela 
problematizou as tensões que acompanharam essas inten-
sas transformações. 

A partir de conflitos de gênero, geração, classe e região, 
a novela fez crônicas do cotidiano que a levaram a se trans-
formar em palco privilegiado para a problematização de 
interpretações do Brasil. O país, que se modernizava de 
acordo com uma noção de modernização centrada no con-
sumo e não na afirmação da cidadania, se reconheceu na 
tela da TV em um universo branco e glamouroso. Posterior-
mente, as consequências não antecipadas da modernização 
apareceram de forma inédita na TV. As primeiras denúncias 
de corrupção ocuparam a então novela das oito já a partir 
de Roque Santeiro. O reconhecimento maior do caráter privi-
legiado da novela se dá quando emissoras concorrentes dis-
putam a atenção do público com narrativas que procuram 
interpretações alternativas do país. No início do século XXI 
a diversificação de meios e canais disponíveis enfraquece 
a novela como arena de problematização da nação. Resta 
saber quais serão, se é que haverá alguma, as arenas nacio-
nais no futuro.

esther hamburger
é professora do Departamento de Cinema, Rádio e Televi-
são da USP.
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Pedro Meira Monteiro

Retomo aqui argumentos desenvolvidos ao longo dos últi-
mos anos a respeito da condição de se estudar o Brasil nos 
Estados Unidos, ou a partir dos Estados Unidos. Há um tom 
autobiográfico mais ou menos inescapável nesta reflexão, 
que, no entanto, não pretende expor um caso “exemplar”. 
A menos que, por “exemplar”, se compreenda aquilo que 
pode servir como abertura de uma perspectiva de investi-
gação sobre um problema amplo, que em si ultrapassa em 
muito a experiência individual (Monteiro, 2008a).

Entretanto, no balanço entre o anedotário pessoal que 
todos carregamos e o sentido de uma experiência coletiva, 
deve-se assinalar que nos últimos anos parece haver um rea-
quecimento da reflexão sobre o Brasil nos Estados Unidos, 
especialmente no âmbito dos estudos literários – do qual não 
se exclui, é claro, o que aqui se nomeia “pensamento social”.

Constrói-se o pensamento sobre o Brasil a partir de 
uma produção longeva, muitas vezes insuspeitadamente 
rica para aqueles que estão no país. Mas, sobretudo, cons-
trói-se o pensamento a partir de um diálogo continuado 
com os centros produtores de reflexão acadêmica no Brasil. 

Lua Nova, São Paulo, 82: 87-107, 2011
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Insista-se então que o “Brasil”, a despeito do que aqui se vai 
sugerir, é a fonte principal de onde emana a orientação do 
debate intelectual, embora a reflexão feita às margens (e os 
Estados Unidos estão “às margens”, na geografia específica 
dos estudos sobre o Brasil) possa deslocar, mais ou menos, 
os eixos prevalecentes na discussão brasileira. Produção 
brasileira... sobre o Brasil, uma vez mais.

A quantidade de referências ao “Brasil” será então uma 
armadilha inescapável neste texto, assim como a utilização 
de aspas. Desse modo, pretendo simplesmente apontar o 
momento no qual o Brasil surge inequivocamente como 
constructo, em tudo próximo da fantasia intelectual (ou 
fantasia dos intelectuais) sobre essa unidade problemática 
que, quanto mais dela nos distanciamos, mais se torna inte-
ressante, e mais profundamente problemática.

deslocamento: de onde (e sobre o que) se fala?
Desde que o deixei para iniciar uma carreira acadêmica nos 
Estados Unidos, onde eu viria a lecionar literatura brasilei-
ra na Universidade de Princeton, o “Brasil” tornou-se um 
significante estranho, um espaço que eu deveria represen-
tar, e que no entanto não posso mais reconhecer comple-
tamente. O que é o Brasil num ambiente acadêmico como 
o norte-americano, no qual o país é visto como caudatário 
de uma tradição “latino-americana” que para grande parte 
dos brasileiros mal é reconhecida como sendo a sua? Será 
possível que a América Latina como construção simbólica 
coerente e estável somente seria possível da perspectiva de 
uma comunidade acadêmica anglófona? O desafio aqui é 
orientar-se por estas questões para então perguntar se a per-
tinência não é, afinal, um dos menos pertinentes entre os 
nossos mais fundos sentimentos.

Comecemos pela viagem, que prefigura todo e qualquer 
deslocamento. Embora não haja nada de novo em descrever 
a relação entre literatura e viagem, ou literatura e exílio, é 
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preciso lembrar, de início, que a conexão entre a escrita e o 
deslocamento invade a percepção da literatura. Penso aqui 
nas reflexões de Edward Said (2000) em relação ao exílio, 
para limitar-me a um pensamento crítico segundo o qual 
referir-se à literatura somente é possível quando há desloca-
mento, isto é, quando o sujeito, seja ele o escritor ou a perso-
nagem, deixou aquilo que lhe é familiar. Sem tal viagem não 
haveria nada de importante a contar. Mas todos sabemos – e 
o sabemos sobretudo por causa da literatura – que um relato 
não é jamais uma história completamente nova. No plano 
linguístico e, de modo mais abrangente, no plano cultural, 
o sujeito precisa daquilo que já conhece para poder contar 
a experiência do que desconhece. A experiência do novo se 
converte, então, na saga de um abandono: eu conto o que 
encontro, mas para fazê-lo preciso daquilo que deixei e não 
é mais possível alcançar. Aquilo que deixei pode fazer parte 
de uma paisagem específica, embora participe também de 
algo apenas localizável num plano psicológico, no qual ações 
e sentimentos são reconhecidos como “meus”, ou “nossos”.

Não será casual se a teoria contemporânea, em espe-
cial num ambiente acadêmico anglófono, se compraz com 
a ideia de espaços “in-between”, como têm sido compreendi-
dos e nomeados na linguagem dos estudos pós-coloniais, e já, 
pioneiramente, na forma como Silviano Santiago percebera 
o discurso latino-americano como um “entrelugar” (Santia-
go, 1978). Para além do evidente incômodo com as frontei-
ras nacionais (incômodo expresso tão claramente no desejo 
de tornar concretas tais fronteiras, convertendo-as em uma 
espécie de military compound que, em si mesmo, é a evidência 
da esclerose de um projeto político que se fia em fronteiras 
claras), há, na imaginação de um espaço que fica “in-between”, 
uma profunda compreensão do fenômeno da linguagem.

Afinal, a linguagem é o espaço em que o familiar se 
encontra com o estranho, no qual a casa, a morada do sujei-
to, se desestabiliza e se revela em toda sua precariedade. A 
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linguagem, sabemo-lo por simples intuição ou pela teoria 
contemporânea mesma, refere-se àquilo que não está mais 
presente, àquilo que sou incapaz de manter; àquilo, enfim, 
que se me escapa pelas mãos. Sabemos que, quando fala-
mos ou escrevemos, procuramos tornar presente algo que 
desejaríamos ver aqui, mas cuja presença somente é possível 
através da linguagem. Daí é que o sujeito fala, a partir desse 
lugar, e também deste lugar em que a falta se apresenta.

“Aquilo que falta” e o “estranhamento” são categorias 
inescapáveis para a discussão da experiência subjetiva da 
migração. A ninguém escapará que o solo no qual nos move-
mos, quando falamos de deslocamento e sentido, é também 
aquele franqueado pela psicanálise. O conhecimento psica-
nalítico permite – talvez melhor que nenhum outro – enten-
der que o sujeito não pode constituir-se senão mediante a 
falta e o abandono, que são o ponto de partida para o reco-
nhecimento de tudo aquilo que eu desejo compreender1.

deixa o brasil pra lá 2

É inevitável perguntar-se sobre o valor da própria experiên-
cia. O que significa deixar o Brasil, iniciando uma história 
que não é propriamente a do exilado, mas a do expatriado, 
de quem deixa o país embora tenha a opção de ficar? O que 

1 Penso aqui, especialmente, nas considerações de Lacan sobre a “angústia” como 
resultado de uma falta especial (Lacan, 2004). Em termos freudianos, o sujeito 
termina sempre por experimentar o momento em que o estranho (Unheimlich) 
e o familiar se encontram. Na releitura lacaniana, a angústia aparece quando o 
familiar falta, ou melhor, quando a falta familiar faz falta, dando à luz o paradoxo 
de que uma falta está faltando. As complicações teóricas daí advindas dificilmen-
te poderiam se resumir à ideia de que a ausência do objeto desejado é suficiente 
para sustentar o desejo. O momento de invasão do familiar (mesmo em sua falta) 
pelo estranho (sinistro) é o que marca a experiência em tela, permitindo a Lacan 
falar em angústia. No nosso caso, o objeto em questão pode ser tanto o sujeito (“o” 
latino-americano) quanto um constructo teórico como a “América Latina”, sendo 
que ambos, como se verá, são constantamente invadidos pelo estranho.
2 É curioso que o jogo com as palavras seja impossível com a língua inglesa, e que 
a versão norte-americana deste subtítulo tenha se desdobrado em “leave it there, 
or never mind” (Monteiro, 2008a).
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acarreta deixar um ambiente acadêmico como o brasilei-
ro para instalar-se numa universidade nos Estados Unidos? 
O que pode trazer de novo pensar a literatura brasileira, 
ou antes o “pensamento brasileiro”, a partir da academia 
norte-americana?

Em primeiro lugar, há um dado fundamental na experiên- 
cia de acadêmicos brasileiros trabalhando fora do Brasil, que 
os diferencia de grande parte de seus colegas “latino-ame-
ricanos”. É que não se pode justificar o deslocamento aos 
Estados Unidos como uma consequência da precariedade do 
sistema acadêmico brasileiro, da falta de oportunidades ou 
dos baixos salários de um professor universitário. Esta pode 
ser a realidade de vários países latino-americanos, mas não é, 
evidentemente, o caso do Brasil3.

Meu deslocamento, portanto, tem a ver menos com 
uma imposição de circunstâncias adversas, e muito mais 
com uma opção. É claro que tal opção, como aliás toda e 
qualquer opção, esconde desejos inconfessos, razões ocul-
tas, fantasias das quais o sujeito nem sempre é plenamen-
te consciente. Não cabe aqui entrar em detalhes pessoais, 
mas é certo que tal “opção” obrigou-me a romper uma 
parede espessa de ressentimentos, composta principal-
mente por aquele antiamericanismo tão arraigado entre 
intelectuais de esquerda no Brasil. Não à toa, ainda hoje 
percebo, entre alguns antigos professores e colegas brasi-
leiros, uma reação ambígua diante de meu deslocamento, 
como se houvera uma traição original, uma entrega despu-
dorada a esse Outro temido, admirado e repudiado, que 
são os Estados Unidos.

3 Aqueles que conhecem a realidade dos departamentos de “Espanhol e Português” 
nos Estados Unidos sabem que o significativo fluxo de estudantes de pós-graduação 
hispano-americanos se deve principalmente à falta de possibilidades para continuar 
os estudos em seus países de origem. Este não é o caso do Brasil, evidentemente, 
onde um sistema relativamente forte de pesquisa e pós-graduação é plenamente sus-
tentado pelo Estado. Para uma discussão do sistema acadêmico brasileiro a partir 
da experiência da Universidade de São Paulo, ver Schwartzman (2006).
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Aí se instaura, creio, um primeiro e importante proble-
ma, extremamente produtivo do ponto de vista intelectual: 
o espaço interdito em que penetro quando inicio o questio-
namento sobre o Brasil. E aí surgem, é claro, as primeiras 
perguntas, que muito me assombraram em meus anos ini-
ciais como professor em Princeton. O interesse norte-ame-
ricano pelo “Brasil” não esconderia, no fundo, o desejo de 
exploração econômica de um país pobre e desprotegido? 
Estaria eu tornando-me o agente orgânico de um saber 
que tão-somente alimenta e capacita as elites econômicas 
e políticas dos Estados Unidos? O que ensino não será ime-
diatamente instrumentalizado para uma dominação que eu 
repudio? Serei eu o funcionário de uma máquina econômi-
ca e ideológica que coopta intelectuais estrangeiros, pondo-
-os a serviço da exploração secular da América Latina?

O tom no fundo infantil dessas perguntas (e de todas 
as possíveis respostas positivas a elas) deixa poucas dúvidas 
sobre estarmos diante de um fantasma muito antigo, que evi-
dentemente não é meu apenas, nem é exclusivo de minha 
geração. A aproximação com os Estados Unidos tem a ver, 
afinal, com a fascinação diante do “monstro” que se escon-
de atrás dos nossos mais fundos temores. Para caminhar por 
área abertamente freudiana, suponho que o “monstro” em 
cujos domínios proibidos eu penetro é, justamente, o gran-
de e terrível Pai-explorador ameaçando cortar o que tenho 
de mais precioso, isto é, meu tesouro latino-americano.

no coração do monstro4

Um admirador qualquer da literatura brasileira reconhe-
cerá aí um tópos muito especial. Refiro-me a Macunaíma, 
o “herói de nossa gente,” anti-herói cômico e sem caráter 
que Mário de Andrade criou na década de 1920. Como se 

4 É exatamente ao entrar nos Estados Unidos pela baía de Nova york, em 1893, 
que o poeta nicaraguense Rubén Darío se refere a “el corazón del monstruo” (Darío, 
1952), expressão que se tornaria célebre na pena de Martí.
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sabe, a saga de Macunaíma refere-se à busca de um amule-
to sagrado roubado pelo “gigante Piaimã”, que come gente 
e guarda consigo, na grande cidade corrompida, a pedra 
preciosa que o herói pretende recuperar e levar de volta à 
floresta (Andrade, 1996).

Para além dos evidentes traços rabelaisianos (que a crí-
tica brasileira já trabalhou em luxuosa interpretação), Macu-
naíma desenvolve-se a partir de um sentimento de perda, 
da falta de uma explicação, da ausência de um sentido que 
somente a pedra preciosa, como amuleto a um só tempo 
misterioso e sagrado, traria de volta. Seguindo as pegadas 
de Macunaíma, poderíamos perguntar-nos: será que o sen-
tido que busco, ou a falta de sentido a que respondo, não 
é já o resultado da presença inquietante e ameaçadora do 
gigante? Não será o gigante, justamente, quem guarda o 
segredo da busca, a pedra preciosa que supomos roubada?

Macunaíma tem uma relação tensa e muitas vezes estra-
nha com a América Latina, como aliás muitos dos modernis-
tas brasileiros, e como muitos dos brasileiros, tout court. Na 
trama rapsódica de Mário de Andrade, sabe-se que o gigan-
te Piaimã é também, em uma de suas muitas metamorfoses, 
um “regatão peruano”. E Macunaíma, como lembra o crítico 
argentino-brasileiro Raúl Antelo, deixa, numa ilha isolada e 
distante, a sua “consciência latino-americana”, antes de iniciar 
sua jornada em busca do amuleto perdido (Antelo, 1986).

Aqui se apresenta o deslocamento mais importante de 
toda a história que, de alguma forma, vou contando. Dian-
te do monstro, ou no próprio coração do monstro, é que 
um brasileiro pode perceber novamente o óbvio: a América 
Latina existe, e o Brasil talvez faça parte dela. Não seria pre-
ciso lembrar senão de passagem a história dos “area studies” 
para perceber os programas de estudos latino-americanos, 
em que tantos nos abrigamos na academia norte-americana, 
como frutos de um olhar interessado lançado pelo gigante 
do norte sobre os vizinhos pobres do sul.
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Se por um lado o conceito de “América Latina” é uma 
criação original do espírito imperialista francês no século 
XIX, quando o termo ganhou relevância política e crítica 
no Segundo Império5, não será exagerado dizer que, hoje 
em dia, a América Latina é possível, como constructo teóri-
co e produto imaginário, graças principalmente à academia 
norte-americana, onde o conceito é perfeitamente operacio-
nal e um professor de literatura brasileira (com todos os seus 
esforços estendidos à história do “pensamento social”) esta-
rá sempre exposto ao cânon hispano-americano, tornando 
impossível que se restrinja à área lusófona da América6.

Para ser mais exato, e para aventurar-me a uma explica-
ção secante, a América Latina como unidade teórica subsiste 
graças àquilo que, no contexto da Guerra Fria, era o temor 
profundo de perder as “Américas” para um Outro que, 
naquele momento, tinha cara e nome. Hoje esse Outro per-
deu muito de sua consistência, como aliás pode sugerir o 
relativo desinteresse pelo “latino-americano”, quando com-
parado a outros campos, ou a outros “Outros” muito mais 
em voga na preferência de estudantes e scholars, que res-

5 Há controvérsias sobre o primeiro momento em que o termo (América Latina) 
teria sido utilizado. Diniz (2007) sugere que o conceito foi provavelmente usado 
pela primeira vez por Charles Calvo, no seu Recueil complet des traités, de 1862. Jor-
ge Schwartz, contudo, afirma que “o termo América Latina, surge pela primeira 
vez em 1836, em artigo de Michel Chevalier, retomado com vigor pelo escritor e 
diplomata colombiano José Maria Torres Caicedo”, autor do tratado Unión latino-
americana, de 1865. Ainda de acordo com Schwartz, a ideia de que o termo teria 
sido “cunhado e difundido pelos ideólogos de Napoleão III, como justificativa da 
invasão do México”, não passa de engano (Schwartz, 1993). Para um amplo debate 
da razão imperial que preside a concepção de uma América “hispânica”, ver Díaz 
Quiñones (2006).
6 Pertencer ao campo de “português” de um departamento de Espanhol e Por-
tuguês, ou de línguas românicas, abre necessariamente uma frente em que um 
novo “Outro” se revela. Refiro-me aqui à literatura portuguesa, mas também às 
literaturas do espaço pós-colonial lusófono, aí incluídas África e Ásia (Monteiro, 
2008b). Para um panorama dos debates contemporâneos de crítica literária e cul-
tural sobre a América Latina, num livro que sintomaticamente não contém um 
único artigo de um crítico brasileiro (ainda que Raúl Antelo trabalhe com temas 
“brasileiros” em sua contribuição), ver Sánchez Prado (2006).
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pondem sempre às urgências do cenário político interna-
cional, no qual o monstro, afinal, parece progressivamente 
perder sua pujança e seu prestígio7.

a américa latina no espelho norte-americano
Insisto na ideia de que o relativo silêncio no Brasil em rela-
ção aos “irmãos latino-americanos” (a despeito da retórica 
diplomática empenhada em reafirmar os nossos laços de 
parentesco8), assim como o fato de que a “América Latina” 
seja um significante que frequentemente dispara entre bra-
sileiros a noção da América espanhola, possa ser superado, 
ou pelo menos questionado, a partir da academia norte-
-americana.

Não se trata, é claro, de simples elogio do espaço institu-
cional e acadêmico que os programas de estudos latino-ame-
ricanos oferecem. Trata-se apenas de perceber que o reco-
nhecimento do “Outro” latino-americano – que, para o Bra-
sil, é a América espanhola – é um movimento facilitado pela 
academia norte-americana. Nesse sentido, penso que minha 
experiência pessoal possa ser ilustrativa, desde que tomada 
como parte de uma complexa experiência cultural, ou seja, 
vivida por inúmeros acadêmicos brasileiros que trabalham 
hoje no campo de estudos luso-brasileiros principalmente a 
partir dos Estados Unidos. É significativo, por exemplo, que 
nos departamentos de Espanhol e Português seja impossí-
vel, para um professor de literatura brasileira, desconhecer 
olimpicamente – como se faz amiúde no Brasil – a tradição 
literária hispano-americana. O contrário (que os acadêmi-
cos hispano-americanos desconheçam olimpicamente a tra-

7 O relatório de 2007 da Modern Language Association (“Enrollments in langua-
ges other than English in United States institutions of higher education”) mostra 
que, entre 2002 e 2006, o aumento no número de matrículas em português nas 
instituições superiores dos Estados Unidos foi significativamente mais modesto do 
que em línguas como árabe e chinês (Furman, Goldberg e Lusin, 2007).
8 A expressão (“nossos irmãos latino-americanos”) é encontradiça na retórica ofi-
cial da diplomacia brasileira. Ver, por exemplo, Amorim (2005).
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dição brasileira e as especificidades do campo de estudos 
luso-brasileiros) é, no entanto, possível e aliás comum em 
tais departamentos. Trata-se, afinal, de uma batalha sur-
da, que se expressa à perfeição na utilização das línguas: 
qualquer colega de departamento hispanofalante, nesse 
contexto, pode se dar ao luxo de desconhecer o português, 
enquanto para um scholar do Brasil o desconhecimento 
completo do espanhol pode ser um suicídio intelectual.

Na academia americana dão-se condições propícias 
para aquilo que outro crítico argentino-brasileiro, Jorge 
Schwartz, chamou de “Abaixo Tordesilhas!”9. A propósito, 
foi com um colega peruano (com quem ministrei um curso 
sobre literatura colonial nas Américas portuguesa e espa-
nhola) que descobri ser “Tordesilhas” um referente pratica-
mente vazio para o lado de lá da América Latina. De fato, 
poucos hispano-americanos sabem que a linha imaginária 
de Tordesilhas marcou, durante mais de duzentos anos, a 
divisão das possessões castelhanas e portuguesas na Amé-
rica. No Brasil, entretanto, eu aprendi no primário, como 
tantos de meus compatriotas, o significado da “linha de Tor-
desilhas”. As crianças brasileiras são educadas para separar-
-se do Outro latino-americano10.

9 Schwartz remete o interesse de intelectuais brasileiros pela tradição literária his-
pano-americana a autores como José Veríssimo, Mário de Andrade, Brito Broca, 
Manuel Bandeira e, mais recentemente, Antonio Candido e Haroldo de Campos. 
É claro que atualmente outras tentativas de “derrubar” a linha imaginária de Tor-
desilhas podem ser encontradas. Para o caso do profícuo diálogo argentino-brasi-
leiro, ver, por exemplo, Artundo (2004), Gelado (2006), Garramuño (2009), Miceli 
(2010) e Blanco (2010). É óbvio que não se pode esquecer a importância, embora 
relativa, da área de literatura hispano-americana em diversas universidades brasi-
leiras onde a perspectiva comparativa tem também seu lugar. Como recordação 
basta pensar nos trabalhos já clássicos e paradigmáticos de Davi Arrigucci Jr.
10 No plano das metáforas infantis, penso no discurso de José Veríssimo, por oca-
sião da visita de Rubén Darío à Academia Brasileira de Letras em 1912: “Filhos 
do mesmo continente, quase da mesma terra, oriundos de povos, em suma da 
mesma raça, ou pelo menos da mesma formação cultural, com grandes interesses 
comuns, vivemos nós, Latino-Americanos, pouco mais que alheios e indiferentes 
uns aos outros e nos ignorando quase que por completo” (Schwartz, 1993, p. 185).
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A relação problemática entre os que estão separados 
pela linha imaginária de Tordesilhas se intensifica e se 
dramatiza especialmente a partir da academia norte-ame-
ricana, onde é possível encontrar filiações e áreas comuns 
que, no ambiente familiar da universidade brasileira, pas-
sam muitas vezes despercebidas. No Brasil nos esquecemos 
daquilo de que os Estados Unidos vão nos lembrar: o Outro 
ao lado vive obsedado por um fantasma, e por uma autori-
dade ameaçadora, que nos torna realmente mais próximos, 
em nossas diferenças. Tal fantasma, partilhado ao fim por 
hispano-americanos e brasileiros, é, uma vez mais, o gigante 
do norte com sua sombra que desperta ódio e inveja.

O que pretendo aqui sugerir poderia ser resumido nos 
seguintes termos: a unidade latino-americana é uma hipó-
tese epistemológica cuja força aumenta conforme penetra-
mos o espaço da academia norte-americana, onde podemos 
identificar-nos como “Latin Americanists” mesmo quando 
nosso campo se restringe a uma região dentro do que se 
costuma chamar América Latina.

Levando o argumento aos seus limites, do ponto de vis-
ta de um brasileiro isso se dá por uma razão precisa: há uma 
fantasia, comum a hispano-americanos e brasileiros, sobre 
a diferença em relação ao “irmão mais forte e afortunado” 
que são os Estados Unidos, nas palavras de Caetano Velo-
so11. Logicamente, sempre que afirmo a diferença passo 

11 Na introdução a Verdade tropical, Caetano sugere que, quando se procura com-
preender a “totalidade absolutamente outra a que chamaram de Brasil”, seria ine-
vitável o paralelo com os Estados Unidos: “Se todos os países do mundo têm, hoje, 
de se medir com a ‘América’, de se posicionar em face do Império Americano, e 
se os outros países das Américas o têm que fazer de modo ainda mais direto − co-
tejando suas respectivas histórias com a do seu irmão mais forte e afortunado −, o 
caso do Brasil apresenta a agravante de ser um espelhamento mais evidente e um 
alheamento mais radical. O Brasil é o outro gigante da América, o outro melting pot 
de raças e culturas, o outro paraíso prometido a imigrantes europeus e asiáticos, 
o Outro. O duplo, a sombra, o negativo da aventura do Novo Mundo. O epíteto 
de ‘gigante adormecido’, aplicado aos Estados Unidos pelo almirante yamamoto, 
será tomado por qualquer brasileiro como referente ao Brasil, e confundido com 
o já considerado agourento ‘deitado eternamente em berço esplêndido’ da letra 
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a depender do objeto diverso para sustentar meu próprio 
caráter insubstituível. Isto não quer dizer, necessariamente, 
que eu possa precisar tal diferença. A unicidade, e a dife-
rença mesma, é fundamentalmente uma fantasia.

Para trilhar um caminho bastante conhecido da crítica 
contemporânea, falar da identidade é enfrentar a diferença 
como (im)possibilidade, ou como aquilo que Derrida cele-
bremente cunhou de différance 12. Sumarizando meu argu-
mento, a América Latina é uma postulação quase impossí-
vel sem a mediação simbólica dos Estados Unidos, e sem 
o deslocamento de sentidos por eles disparado, ou que a 
partir deles se dispara.

leituras exorbitantes: de machado de assis a 
shakespeare
Por certo, nem só à condição “latina” se referem as possibi-
lidades abertas por tais desvios, que são afinal o resultado 
de deslocamentos proporcionados pela própria leitura que 
se faz fora da órbita do “nacional”. Não me parece equivo-
cada a suposição segundo a qual ler de outro lugar, ou desde 
outro lugar, pode disparar questões que põem em xeque a 
condição irredutivelmente “local” da literatura. Sirva como 

do Hino Nacional” (Veloso, 1997, p. 14).
12 A ideia e a força da “différance” vêm do deslocamento, justamente: “nós podemos 
então chamar de différance essa discórdia ‘ativa’, em movimento, de forças diferen-
tes e de diferenças de forças que Nietzsche opõe a todo o sistema da gramática 
metafísica por todos os cantos onde ela comanda a cultura, a filosofia e a ciência” 
(Derrida, 1972, p. 19). Derrida chama de “gramática metafísica” exatamente aqui-
lo que garantiria à palavra “Brasil” ser pensada a partir de um significado autoevi-
dente, como se a possibilidade de conhecer o Brasil fosse tautologicamente dada 
pelo próprio Brasil. O que proponho com este meu artigo é exatamente o con-
trário: conhecer o Brasil só é possível quando se percebe que o signo-Brasil não 
existe fora daquele sistema de “forças”. Em outras palavras, não há gramática em 
que o significado do “Brasil” seja estável ou conclusivo. É preciso fugir ao signo-
-Brasil, ao poder mesmo da palavra, para compreender o país não apenas como 
a construção discursiva que é, mas para entender essa construção como prova de 
que o “Brasil” não existe fora da linguagem, ou fora daquele universo de forças, de 
diferenças e différance. Para explorar uma linha algo semelhante, refletindo sobre 
a tautologia do signo nacional, ver Rocha (2003).
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exemplo o caso sempre complexo e polêmico de Macha-
do de Assis: de um lado, as leituras em chave “alegórica” a 
que a senda aberta por Roberto Schwarz convida; de outro, 
a reação à “redução estrutural” (expressão celebrizada no 
Brasil por Antonio Candido) que prende a teia machadiana 
a uma formação histórica específica – específica, ainda que 
até certo ponto comparável, ao menos dentro do espaço 
comum que a imaginação do crítico austríaco-brasileiro vai 
identificar como uma vasta “periferia do capitalismo”.

De um lado, Roberto Schwarz e sua reação ao “com-
paratismo europeu” de Franco Moretti (Schwarcz e Bote-
lho, 2008, p. 154), bem como ao “reconhecimento e apro-
priação” dos “intermediários poliglotas e peritos a que se 
refere [Pascale] Casanova”, àqueles autores, em suma – 
estrangeiros ou estrangeirados –, cuja proposta heterócli-
ta e descentrada não escapa à zanga de um schwarziano 
“desconjuntamento”… (Schwarz, 2006, p. 66). Ou então, 
como no caso sempre notável de Helen Caldwell, Schwarz 
reconhece o gesto de ousadia crítica de uma mulher, estran-
geira ao cânon brasileiro e latino-americano, aficionada a 
Shakespeare, professora de letras clássicas, que se põe a 
escrever no início da década de 1960, na Califórnia, para 
desvendar a prepotência machista de Bento Santiago, em 
quem Iago e Otelo se cruzam.

No entanto, o reconhecimento tem um preço: ao mes-
mo tempo em que a elogia, Schwarz sugere que o avanço 
crítico de Caldwell não vai além de “resultados de tipo uni-
versal”, obtidos “no espaço como que atemporal e homogê-
neo das obras-primas do Ocidente, por meio da compara-
ção abstrata de caracteres ou situações, e de análises tam-
bém elas universalistas” (Schwarz, 2006, p. 70)13.

13 Como sustenta o crítico, “as diferenças entre Machado, Shakespeare e demais 
clássicos importam, pois têm desempenho estrutural-histórico, sugerindo mundos 
correlativos e separados, que esteticamente seria regressivo confundir. A presença ubí-
qua da cor local não pode ser mera ornamentação, sob pena de rebaixamento 
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De outro lado, no entanto, tem-se a reação de Michael 
Wood, que sutilmente rejeita a sombra da suspeita de “pre-
dação” lançada por Schwarz sobre leitores como ele e Susan 
Sontag, que tiveram talvez o azar de escrever a partir de um 
lugar facilmente identificável como um arrogante e despre-
parado “centro” do mundo (e aqui encontramos novamen-
te a ideia da rejeição vigorosa ao “monstro” e a seu poder 
de sedução). “Como se publicar na New York Review of Books”, 
diz o crítico inglês (que ensina também em Princeton), “fos-
se viver no centro do mundo cultural – em Paris, por assim 
dizer, tal como vista de Itaguaí” (Wood, 2009, p. 188).

A questão, portanto, seria menos a busca equívoca de 
uma abordagem “universal” de um autor nacional, e mais 
a tentativa de “ligar nossa experiência de leitura a outros 
contextos, especialmente o nosso próprio”, enquanto 

o suposto leitor internacional, tendo se tornando um leitor 
tão nacional quanto lhe é possível, possa proveitosamente 
voltar para casa e comparar: comparar, não assimilar ou 
achatar, já que a comparação, quando é ativa, mesmo 
quando é comicamente ativa, como na ligação feita por 
Machado entre Paris e Itaguaí, mantém vivos todos os seus 
componentes e não subordina um ao outro (Wood, 2009, 
pp. 188-189).

É o “provincianismo intrigante” da própria ideia do uni-
versal que chama a atenção do crítico radicalmente estrangei-
ro que é Michael Wood, para quem o “confinamento final”, 
marca de todo verdadeiro provincianismo, é o aprisionamen-

artístico. A própria desautorização do narrador masculino, tão esclarecedora, só 
atinge a plenitude de sua irradiação quando combina os atropelos do ciúme – 
uma paixão relativamente extraterritorial – às particularidades do patriarcalismo 
brasileiro do tempo, vinculado a escravidão e clientelismo, assim como à autocom-
placência das oligarquias, além de vexado pela sombra do progresso europeu” 
(Schwarz, 2006, pp. 70-71).
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to da linguagem, ou melhor, o confinamento “dentro de 
certa linguagem que não sabe quão limitada é, uma lingua-
gem que se tranca, por assim dizer, em sua própria Bastilha” 
(Wood, 2009, p. 189), nesta conhecida identificação macha-
diana da Casa Verde como nada menos que uma “outra” Bas-
tilha, onde a razão impera absoluta, pelo menos até começar 
a desconfiar que a desrazão é sua verdadeira marca.

Fugindo (em parte) ao espectro da crítica machadiana, é 
no coração do monstro – ainda aqui seguindo a expressão de 
Darío e Martí –, naquele “centro” maldito, que se torna pos-
sível vislumbrar, com especial precisão e abrangência, uma 
larga tradição de idealização da diferença, que poderíamos já 
identificar àquela prisão da linguagem, que funciona como 
uma armadilha montada e sustentada por aqueles que cre-
em na fundamental diferença entre “nós” e “eles”. Ironica-
mente, é Shakespeare, também aqui, quem dá a senha para 
compreender aquilo que se constrói, sempre no plano da 
fantasia intelectual (de novo: fantasia dos intelectuais), como 
radicalmente diferente.

Em um nível fundamental da história do pensamento 
latino-americano (na qual podem e devem ser incluídas, 
é claro, as tradições do Caribe francês), a imaginação da 
diferença se arma a partir da secular e tão bem conhecida 
geografia shakespeareana: Ariel, Caliban e a mediação vio-
lenta de Próspero. Refiro-me à redescoberta moderna das 
personagens de A tempestade, identificada por Chantal zabus 
como uma “Calibanic genealogy” que emergiria em Caliban: 
suite de “La tempête” (de 1878), de Renan, e se desdobraria 
até à crítica mais ou menos feroz aos Estados Unidos que 
está, de formas de resto tão diversas, em autores como Darío 
e Rodó. Tal crítica se sustentaria pelo menos até o cânon 
shakespeareano ser reescrito “da perspectiva de Caliban”, 
quando se tornaria possível, no plano político, reescrever A 
tempestade como um emblema da condição pós-colonial, nos 
já referidos e sempre inescapáveis anos 1960, quando rein-
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terpretações diversas como as de Fernández Retamar, Aimé 
Césaire ou Frantz Fanon vêm somar às discussões anteriores 
da etnopsiquiatria, que com Dominique Mannoni inventara 
o célebre “complexo de Próspero”. Mannoni que, na Marti-
nica, fora professor de Césaire, que por sua vez seria profes-
sor de Fanon (zabus, 2002, p. 32)14.

De Rubén Darío a Richard Morse, passando por José 
Martí, Rodó, Sérgio Buarque, Monteiro Lobato, Gilberto 
Freyre, Fernández Retamar e tantos outros, a idealização 
de uma outra América se dá ora em positivo (na maioria 
dos casos, quando uma América propriamente ibérica, ou 
latina, desperta admiração e esperança), ora em negativo 
(quando mal se esconde a admiração pelo “gigante ador-
mecido”). Ou então, um tom ambivalente marca o reconhe-
cimento daquelas “raízes” do Brasil, como no caso clássico e 
ainda estimulante de Sérgio Buarque de Holanda. Em todas 
essas frentes, está em pauta o espelho norte-americano, ou 
o “espelho de Próspero” a que se referiu Richard Morse 
num livro central para a imaginação latino-americana – um 
livro escrito e nunca publicado em inglês, mas disponível 
em português e em espanhol15.

a tangente do signo
Há um movimento, um deslocamento inicial necessário 
para que essas questões se armem e possam ganhar coerên-

14 A descolonização como que provou uma necessidade absoluta de escritores pós-
-coloniais africanos e do Caribe dos anos 1960, bem como intelectuais dissidentes 
da Europa e América Latina, usarem a ideia contra-hegemônica do Caribe, a fim 
de desestabilizar o conjuunto de ideias coloniais e chamar pelo desprivilegiamen-
to do Próspero-qua-colonizador(zabus, 2002, p. 9).
15 Retomando a passagem célebre: “Há dois séculos um espelho norte-americano 
tem sido mostrado agressivamente ao Sul, com consequências inquietantes. Talvez 
seja a hora de virar esse espelho. Num momento em que a Anglo-América experi-
menta uma crise de autoconfiança, parece oportuno confrontar-lhe a experiência 
histórica da Ibero-América, não mais como estudo de um caso de desenvolvimen-
to frustrado, mas como a vivência de uma opção cultural” (Morse, 1988, pp. 13-
14). Sobre o encantamento de Morse pela Ibero-América, ver Monteiro (2010).
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cia e profundidade. Deslocar-se, no caso, pressupõe o aban-
dono de uma posição original, alterando não apenas a pers-
pectiva por meio da qual se vê todo um campo de estudos, 
mas, sobretudo, nos colocando diante daquilo que aqui se 
viu nomear como um “entrelugar”.

Não se trata, é claro, de imaginar que o estudo das tra-
dições latino-americanas – como um corpo unindo o Brasil 
à América espanhola – seja possível, ou mesmo desejável, 
apenas nos Estados Unidos. Não deixa de ser significativo, 
porém, que dois dos críticos lembrados acima, que postu-
lam tal possibilidade, sejam estrangeiros no Brasil16.

Há um deslocamento que não é apenas geográfico no 
gesto de voltar-se para o grande debate latino-americano a 
partir dos Estados Unidos, isto é, a partir das imagens que 
se refletem no incômodo espelho norte-americano, em cuja 
superfície (e, por vezes, enganadora profundidade) acadêmi-
cos de todas as partes da América constroem teorias e hipó-
teses sobre o que faz da América Latina, América Latina17.  
De toda forma, pode e deve haver também, em tal gesto e 
em tal movimento, um deslocamento fundamental em rela-
ção ao signo de pertinência, ou de pertencimento. Regres-
sando ao espectro “latino-americano”, é preciso fugir à 

16 Tanto Raúl Antelo como Jorge Schwartz têm se enfronhado, já há bastante 
tempo, numa espécie de insistente campanha de desprovincianização da lite-
ratura brasileira. Importa lembrar, a propósito, que o diálogo entre Antonio 
Candido e Ángel Rama ganhou especial visibilidade depois que Antelo organi-
zou Antonio Candido y los estudios latinoamericanos na série “Críticas” do Institu-
to Internacional de Literatura Iberoamericana da Universidade de Pittsburgh 
(Antelo, 2001). Aí um exemplo inequívoco de um espaço intermédio, onde uma 
publicação bilíngue (espanhol e português) torna-se possível graças a uma uni-
versidade norte-americana. Não menos significativo é que estas minhas reflexões 
tenham sido originalmente formuladas como contribuição a um número espe-
cial de uma revista norte-americana que se propunha investigar a experiência de 
expatriados latino-americanos nos Estados Unidos, e sua relação com o que foi 
deixado (Monteiro, 2008a).
17 Evidentemente, parafraseio aqui o DaMatta de O que faz o Brasil, Brasil? (1989), 
sem esquecer o valor de seus relatos comparativos e contrastivos, forjados a partir 
de sua experiência de décadas ensinando na universidade de Notre Dame (Da-
Matta, 2005).
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órbita do signo-Brasil para, a partir de um pensamento 
tangencial e especular, atingir esse Outro que morava ao 
lado e agora habita os mesmos corredores e as mesmas 
cidades que eu.

É claro que fugir ao signo-Brasil não implica ocultar 
uma possível identidade “brasileira”. Penso, entretanto, 
naquela tautologia do signo nacional que a crítica pós-colo-
nial pretende romper, para finalmente deixar-se encantar 
pelo discurso contra-hegemônico advindo daquelas “mar-
gens”, de derridaica memória. Nas palavras de um cam-
peão da crítica pós-colonial, a diferença cultural não pode 
ser compreendida “no tempo homogêneo da comunidade 
nacional”18. Haverá sempre, na geografia imaginária que 
postula o centro e as margens, a possibilidade de perce-
ber que o signo de pertinência falha no momento mesmo 
em que sou capaz de perguntar-me sobre ele. Se pergunto 
o que o signo carrega, descubro que ele aponta sempre 
para aquele Outro que vive próximo e cuja existência eu 
usualmente nego. Mas somente através do Outro pode-se 
reconhecer que a autoimagem criada é necessariamente 
insuficiente. A pergunta sobre o signo de pertinência per-
mite, portanto, postular os limites de significação de uma 

18 De acordo com o crítico indo-americano, a análise das diferenças culturais “muda 
a posição de enunciação e as relações em seu interior; não apenas o que é dito, mas 
de onde se diz; não simplesmente a lógica da articulação mas o tópos da enuncia-
ção. O alvo da diferença cultural é re-articular o total do conhecimento da perspec-
tiva da singularidade significante do ‘outro’ que resiste à totalização – a repetição 
que não retornará como o mesmo, o menos-na-origem que resulta em estratégias 
políticas e discursivas nas quais somar não significa adicionar, mas serve para pertur-
bar o cálculo de poder e conhecimento, produzindo outros espaços de significação 
subalterna. A identidade da diferença cultural não pode, então, existir autonoma-
mente em relação a um objeto ou à prática ‘em si’, porque a identificação do sujeito 
do discurso cultural é dialógica ou transferencial, ao estilo da psicanálise. Ela é cons-
tituída através do locus do Outro, o que sugere tanto que o objeto da identificação é 
ambivalente quanto, ainda mais significativamente, que a possibilidade de ação da 
identificação não é jamais pura ou holística, mas sempre constituída num processo 
de substituição, deslocamento, ou projeção” (Bhabha, 1990, pp. 312-313).
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palavra mágica – Brasil – que eu, entretanto, sou obrigado a 
buscar, nas entranhas do gigante.

Para ser menos metafórico, uma identidade nem estável 
nem conclusiva pode ser buscada apenas quando a preca-
riedade do signo (o que o “Brasil”, como palavra, compor-
ta, o que revela e esconde, mas sobretudo o que não pode 
jamais revelar) é percebida. Mas – de volta ao âmbito meta-
fórico – é naquelas entranhas imundas, justamente, quando 
sou capaz de compreender o espaço que habito, que posso 
deixar-me contaminar pelo Outro e permitir a ele se revelar 
num plano que não é nem meu nem dele, mas um terceiro 
espaço que segue obsedando a todos nós.

Pedro meira monteiro 
é professor do Departamento de Espanhol e Português da 
Universidade de Princeton.
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fernando ortiz e allan Kardec: esPiritismo e 
transculturação*

Arcadio Díaz Quiñones

* Este ensaio é uma versão do capítulo que apareceu em meu livro Sobre los princi-
pios: los intelectuales caribeños y la tradición (Díaz Quiñones, 2006). A noção de 
“princípios” é uma homenagem a Edward Said e a seu importante livro Beginnings: 
intentions and method (1975). Traduzido do espanhol por Pedro Meira Monteiro.

Em cada momento presente da vida há um passo de 
envelhecimento e de renovação [...] Renovar-se que é morrer e 
renascer para tornar a falecer e a reviver. Cada instante vital 
é uma criação, uma recriação. É uma cópula do passado, das 

potenciais sobrevivências que o indivíduo traz encarnadas 
consigo, e do presente, das possíveis circunstâncias que 

o ambiente oferece; de cuja contingente conjunção com a 
individualidade nasce o porvir, que é a variação renovadora.

Fernando ortiz, El engaño de las razas (1946)

As duas modas, a da psicanálise e a das ciências ocultas, 
têm em comum sua oposição à ideologia e ao modo de vida 

transmitidos pela “sociedade burguesa de consumo”, em outras 
palavras, pelo establishment. […] Elas expressam, cada uma 

à sua maneira, aquilo de que o homem moderno sente falta, e 
sua esperança de uma renovação espiritual que ao fim daria 

um sentido e uma justificação à sua própria existência.
Mircea eliade, Journal III: 1970-1978

Fernando Ortiz é hoje conhecido principalmente pelo con-
ceito de transculturação, que se difundiu a partir da publica-
ção de seu livro fundacional, Contrapunteo cubano del tabaco 
y el azúcar, de 1940 (Ortiz, 1963). Transculturação chegou a 
constituir-se em um centro conceitual dos debates culturais 

Lua Nova, São Paulo, 82: 109-138, 2011
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e literários contemporâneos1. Contudo, os começos intelec-
tuais de Ortiz, tradicionalmente tratados como uma etapa 
positivista e lombrosiana prévia ao Contrapunteo, merecem 
um estudo à parte, para compreender o desenvolvimento 
extraordinariamente rico da categoria. Tais princípios repre-
sentam uma etapa formativa na qual Ortiz começou a explo-
rar categorias de análise que procedem de saberes diversos 
(criminologia, direito, etnografia, ciência e espiritismo) e 
de práticas políticas e sociais muito concretas.

Ortiz chegou rapidamente a ser uma figura pública e 
intelectual de grande importância em Cuba, posição que 
ocupou até sua morte2. Exerceu uma influência profunda 
entre seus contemporâneos e foi um dos mais importan-
tes porta-vozes da geração que atuou na Cuba pós-1898. 
Em ensaios, intervenções públicas e debates de seu tempo, 
Ortiz revelou uma veia polêmica e um desejo de abordar 
problemas muito diversos. Entre 1902 e 1906 fez carreira 
consular na Itália e na França; em 1906 foi nomeado “Abo-
gado Fiscal de la Audiencia” em La Habana; de 1908 a 1916 
foi Catedrático de Direito Público na Universidad de La 
Habana; e em 1915 ingressou no Partido Liberal, chegando 
a ser parlamentar (1916-1926). Em 1926, Ortiz publicou seu 
Código criminal cubano, projeto que incluía um entusiasmado 
“juízo”, escrito como um prólogo por Enrico Ferri (1856-
1929), que propunha dar forma ao “sistema defensivo do 
Estado contra a delinquência” (Ortiz, 1926, p. ix). Em todas 
essas práticas, que se deram no marco da nova República, 
foi o iniciador de um modo de pensar a nação e as raças, 
a religiosidade e a política; e, por outro lado, de aplicar a 

1 Para uma discussão detalhada e documentada da recepção de Ortiz e da ge-
nealogia de transculturação, ver o inteligente prólogo de Coronil (1995) à reim-
pressão da tradução inglesa de Contrapunteo. Uma inteligente reconsideração do 
uso do termo por Ángel Rama e outros, e sua ressemantização, encontra-se em 
Weinberg (2002).
2 Para dados mais amplos, ver García-Carranza, Suárez e Quesada Morales (1996) 
e García-Carranza (1970).
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criminologia e a datiloscopia à reforma penal e ao estudo 
da delinquência.

Ortiz cresceu em Menorca (1882-1895), onde fez os 
estudos escolares; regressou a Cuba e, durante a Guerra 
da Independência (1895-1898), iniciou a carreira de Direi-
to em La Habana. Terminada a guerra, voltou a Barcelo-
na, onde se licenciou em Direito (1899-1900). Em seguida 
se transferiu para Madrid, onde se doutorou na mesma 
disciplina (1901), e então novamente a Cuba, onde obte-
ve o título de doutor em Direito Civil na Universidad de 
La Habana (1902). Além de sua carreira institucional – e 
dos conhecimentos específicos com os quais se identifica-
va –, foi de grande importância para o fortalecimento de 
sua presença no espaço público seu casamento com Esther 
Cabrera (1908), filha do influente intelectual cubano Rai-
mundo Cabrera (1852-1923)3.

Ortiz voltara da Espanha com grande entusiasmo e 
energia para desenvolver novos saberes “científicos”, e para 
construir para si mesmo um lugar de autoridade como inte-
lectual público. Ainda que soubesse muito pouco de Cuba 
em termos de vivência pessoal, porque se formara no exí-
lio, Ortiz logo se destacou por sua visão crítica da cultura 
e da política cubanas. Tais ambiciosos propósitos podem 
comprovar-se desde seus princípios: em Hampa afrocubana 
– los negros brujos: apuntes para un estudio de etnología cri-
minal, de 1906, um de seus primeiros livros; La reconquista 
de América: reflexiones sobre el panhispanismo, de 1911; e 
na sua coleção de ensaios Entre cubanos: psicología tropical, 
de 1913, na qual atacou o vazio intelectual e moral da jovem 

3 Um dos fundadores do Partido Liberal Autonomista de Cuba, Cabrera é autor 
de Cuba y sus jueces (1887). Fundou em Nova york a revista política, literária e cul-
tural Cuba y América (Nova york, 1897-1898; La Habana, 1899-1917), na qual Ortiz 
chegou a colaborar. Cabrera foi além disso membro fundador da Academia de la 
Historia de Cuba (1910).
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República4. Nestes textos Ortiz elaborou um discurso cultu-
ral e político que oferecia um projeto moderno de repúbli-
ca nos anos em que Cuba emergia da guerra contra a Espa-
nha e da ocupação norte-americana. Neles podem ler-se as 
urgências políticas, éticas e historiográficas que o animavam 
em sua busca de uma ordem social viável e progressista. Essa 
linha de inquietudes se reflete em seu conhecido discurso 
programático – com caráter de verdadeiro manifesto – “La 
decadencia cubana” (1924). Mais tarde seguiu impulsionan-
do, de diversas maneiras, a renovação do campo intelectual. 
Ortiz foi diretor da prestigiosa Revista Bimestre Cubana, pre-
sidente da Sociedad Económica de Amigos del País (1924-
1933), e membro fundador de outra empresa de vastas pro-
jeções: a Institución Hispanocubana de Cultura, que existiu 
entre 1926 e 1932 e entre 1936 e 19475.

Na biografia intelectual que se fixou mais ou menos 
pelos historiadores e pela crítica, costuma-se apresentar 

4 Nos beginnings de Ortiz há uma preocupação constante com a viabilidade do 
projeto republicano e a “regeneração” depois da Guerra de Independência. Os 
anos pós-1898 são muito ricos em debates políticos. Um dos principais empenhos 
de Ortiz é definir o lugar e as qualidades da elite: esse é o lugar de onde escreve 
sobre a “tarefa regeneradora”: “dir-se-ia que nestas terras que o sol caldeia, pade-
cemos a doença do sono, a do sono mais terrível, a do sono das almas [...] Não se 
ouvem faz anos os fragores da luta da independência, nem o estampido dos fuzis, 
nem o tronar dos canhões [...] E para despertar desta modorra que deixaram em 
nosso ânimo o veneno colonial e a embriaguez da liberação, mais que outros po-
dem, e podem muito, os cubanos que no frio ambiente de distantes setentrionais 
terras ou no do solitário gabinete de estudo, temperar puderam suas vontades e 
aproximar suas inteligências. Certamente, mas se saiba então que em sociedades 
semeadas de democracia como a nossa, onde por causas várias a aristocracia men-
tal é escassa e débil, não poderá germinar a cultura sem que todos, os grandes do 
pensamento e da ação, como os pequenos e humildes trabalhadores, nos brinde-
mos com a tarefa regeneradora” (Ortiz, 1987, pp. 1-3).
5 Toro González (1996) documenta o papel de Ortiz durante a primeira etapa da 
Institución Hispanocubana de Cultura, interrompida por seu exílio durante a dita-
dura de Machado. Quando regressou a Cuba em 1933 se retomaram as atividades 
da instituição. Colaborou, além disso, com a revista Cuba Contemporánea. Sobre essa 
publicação, ver Wright (1998), e também Pérez Jr. (1986) para o papel de Ortiz nos 
anos da Comissão Crowder e da reforma eleitoral. A capacidade de Ortiz de con-
vocar o campo intelectual se confirma, também, no “Manifiesto” de 1923 da Junta 
Cubana de Renovación Nacional.
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Ortiz como protagonista de uma trajetória unidimensional. 
Segundo esta interpretação, Ortiz, influenciado por Cesare 
Lombroso (1835-1909), teria começado pela antropologia 
criminal e pelos estudos dos sistemas penais6. No curso de 
suas investigações posteriores, teria descoberto a transcultu-
ração, que lhe permitiu construir um metarrelato da cultura 
nacional baseado em uma larga reflexão sobre a hibridação 
e a mistura. Tal mudança de paradigma da criminologia à 
transculturação culminaria no Contrapunteo, cuja trama dis-
cursiva sói considerar-se como seu modo de ler a história e 
a cubanidade7.

6 Enquanto ocupava seu posto consular em Gênova, entre 1902 e 1905, Ortiz foi 
discípulo dos criminologistas Cesare Lombroso e Enrico Ferri. Inscreveu-se com 
orgulho na linhagem intelectual de Lombroso. Seu primeiro grande tema será 
precisamente a marginalidade, a “má vida” e os fenômenos religiosos. Procurou 
delimitar um objeto científico, a “horda afro-cubana” ou os “negros bruxos”, que 
contribuísse também para o desenvolvimento dos estudos etnográficos e crimi-
nológicos em Cuba. Além disso, é significativo que aparecesse na revista de Lom-
broso, Archivio di psichiatria, Neuropatologia, Antropologia Criminale e Medicina Legale, 
onde Ortiz publica em italiano alguns dos artigos que formariam o livro: “La cri-
minalità dei negri in Cuba”; “Superstizione criminose in Cuba”; e “Il suicidio tra 
i negri”. Depois seu livro seria aumentado por Lombroso. Todo ele pode ver-se 
como parte das relações intelectuais com os centros metropolitanos, destacadas 
por Said. Durante as últimas décadas do século XIX se deu uma extraordinária 
atividade na Europa, dirigida a reformar os sistemas penais. O debate envolveu 
médicos, filósofos, juristas e advogados progressistas, que criaram as bases para 
uma reforma penal baseada no saber criminológico. Teve grande importância o 
livro de Lombroso, L’uomo delinquente, de 1876, baseado no estudo de reclusos nas 
prisões italianas, em que se explica a criminalidade pela “regressão” hereditária 
e também por doenças como a epilepsia. O livro gerou um extenso debate em 
torno das noções de “atavismo”, das determinações genéticas da criminalidade e 
da “degeneração”. Ver, entre otros, Nye (1984, esp. pp. 97-116) e Leps (1992). Os 
trabalhos de Hugo Vezzetti (1985, 1988) em torno do “nascimento” da psicologia 
na Argentina iluminam esse debate.
7 Ver, por exemplo, Ibarra (1990), em que se lê a transculturación como uma su-
peração dialética de suas concepções anteriores. É verdade que Ibarra percebe 
uma dimensão especial nos primeiros textos de Ortiz, mas não a desenvolve: “Por 
suas concepções gerais e sua prudência metodológica, Ortiz se aproximava mais 
de Marcel Mauss que dos evolucionistas e difusionistas. Como o etnólogo fran-
cês, tinha uma aguda consciência das relações entre os fenômenos sociológicos e 
psicológicos” (Ibarra, 1990, p. 1342). Entretanto, Ibarra não atribui importância 
à tradição iniciada por Kardec. São também relevantes os trabalhos de Bremer 
(1993) e de Melis (1987). Para a introdução de Lombroso em Cuba, ver Pruna e 
García González (1989).
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O inconveniente dessa interpretação linear é que igno-
ra o profundo interesse de Ortiz pelas correntes espiritu-
alistas do século XIX, as complexidades de seu discurso 
nacional e suas contínuas intervenções no terreno jurídi-
co. Haveria que explorar a continuidade das perspectivas 
evolucionistas em Ortiz, seu persistente afã por conciliar 
religião e ciência, sua constante atenção ao espiritismo, e 
seu interesse pelas descontinuidades de espaço e tempo na 
formação da sociedade cubana. As origens intelectuais de 
Ortiz incluem sua evidente e complexa reformulação das 
tradições nacionais (Varela, Saco, Martí e outros), e parale-
lamente sua apropriação da criminologia “científica” e seu 
interesse nas novas formas jornalísticas de relatos policiais.

A complexa etnologia racista de Nina Rodrigues (1862-
1906) foi o modelo de análise que Ortiz pôde acessar para 
interpretar o problema da relação entre raça, nação e cida-
dania na América8. Contudo, esse modelo não era suficien-
te. O espiritismo cientificista de Allan Kardec (Hippolyte 
Léon Denizard Rivail) ocupa um lugar privilegiado, propor-
cionando a Ortiz ferramentas para compreender a questão 
racial da perspectiva de uma teoria evolutiva que abarcava 
a espiritualidade nacional, o direito e a religião. A doutrina 
espiritista é, como veremos, um aspecto fundamental nas 
origens do conceito de transculturação. Portanto, reduzir a 
trajetória de Ortiz à passagem da criminologia à transcultu-

8 Para o estudo de Nina Rodrigues, ver Ventura (1991). Por outro lado, Salvatore 
(1996) estuda a apropriação da criminologia no Brasil e na Argentina, e como o 
contexto social e racial gerou diversos projetos de reforma. Haveria, além disso, 
que situar Ortiz no contexto da guerra racial de 1912 em Cuba contra o Partido 
Independiente de Color, quando os veteranos negros da Guerra de Independên-
cia reclamaram seu próprio espaço político e foram reprimidos de modo impie-
doso. Helg (1995) inclui um estudo das “fontes” jornalísticas legitimadas em Los 
negros brujos na etapa prévia a esta guerra. Dois trabalhos recolocam de distintos 
ângulos os conflitos de raça e nacionalidade em Cuba: Scott (1997) e os vigorosos 
comentários relativos à exclusão de Benítez Rojo (1997). Para a complexidade do 
contexto específico, ver os valiosos trabalhos reunidos por Martínez Heredia, Scott 
e García Martínez (2001).
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ração impede ver as múltiplas filiações, ressonâncias e entre-
cruzamentos que encontramos em textos como La africanía 
de la música folklórica de Cuba, de 1950, e Los bailes y el teatro de 
los negros en el folklore de Cuba, de 1951.

Interessa-me aqui reconsiderar os beginnings de Ortiz, 
com o propósito de abrir uma perspectiva na qual as catego-
rias lombrosianas – positivistas e racionalistas – entrem em 
diálogo com as correntes espiritualistas representadas por 
Kardec9. De fato, como veremos, há uma relação muito sutil 
entre a transmigração das almas – a história das sucessivas 
reencarnações, o trânsito entre a vida espiritual e a corporal 
– e a categoria da transculturação. Ainda que a obra de Kar-
dec tenha quase desaparecido da discussão intelectual e dos 
estudos sobre o autor do Contrapunteo, Ortiz, assim como 
outros intelectuais na Europa e na América, se sentiu muito 
atraído pela religião letrada representada por El libro de los 
espíritus ou por El Génesis, los milagros y las predicciones según 
el espiritismo, de Kardec, e pela mediação possível entre a 
ciência e a “religião popular”.

9 Em outro momento haveria que estudar mais detidamente a recepção do espi-
ritismo e das tradições ocultistas no campo intelectual, sobretudo entre escritores 
finisseculares. Ver, por exemplo, o trabalho de Gramuglio (1994) sobre Lugones, e 
o importante livro de Jrade (1983), em que se mostram as marcas da tradição esoté-
rica em Rubén Darío. Kardec, por sua parte, foi profusamente traduzido e difundi-
do na Espanha e na América no século XIX, em grande medida graças ao trabalho 
da Sociedad Barcelonesa Propagadora del Espiritismo. Essas traduções foram rapi-
damente acolhidas por um público cada vez mais vasto, na Espanha e na América, 
sobretudo El Evangelio según el espiritismo, que se reimprimiu continuamente até 
bem entrado o século XX, e foi livro de cabeceira de muitas famílias. Ainda que 
se tratassem de leituras populares, o espiritismo se estendeu poderosamente pelos 
círculos intelectuais da América. Ver Hess (1991), sobre o caso brasileiro; para o 
caso cubano, Argüelles Mederos e Hodge Limonta (1991). Oferece grande quanti-
dade de informação Rodríguez Escudero (1973) para o caso de Porto Rico. Seria 
igualmente importante ressaltar que o espiritismo esteve com frequência associado 
a movimentos políticos. Carlos Monsiváis me recordou, por exemplo, o peso do 
espiritismo de Kardec no projeto político do mexicano Francisco Madero, o que 
foi desenvolvido por Rojas (1995) ao estudar os casos de Martí e Madero. Do mes-
mo modo, é de grande interesse o marco espiritualista que reconstrói Pike (1986) 
para o caso do peruano Haya de la Torre. O espiritismo é uma de várias correntes 
espiritualistas que só conhecemos de maneira fragmentária.
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Ortiz não apenas foi um leitor de Kardec, como dedicou 
parte de sua atividade intelectual à exegese de sua doutrina. 
La filosofía penal de los espiritistas, trabalho que se originou 
a partir do discurso inaugural que Ortiz proferiu na Facul-
dade de Direito da Universidad de La Habana em 1912, foi 
publicado primeiro na Revista Bimestre Cubana em 1914. Há 
uma edição de 1915 de La Habana (mesmo ano em que são 
publicados Los negros esclavos e La identificación dactiloscópi-
ca: estudio de policiología y derecho público). O livro teve 
uma difusão notável. Há outra edição espanhola de 1924, 
na Biblioteca Jurídica de Autores Españoles y Extranjeros. 
Logo mais, em 1950, foi publicado em Buenos Aires pela 
Editorial Victor Hugo, na série “Filosofía y Doctrina”. Em 
1919, Ortiz proferiu, a pedido da Sociedad Espiritista de 
Cuba, uma conferência intitulada “Las fases de la evolución 
religiosa”. No Teatro Payret de La Habana, Ortiz expressava 
publicamente sua simpatia pelo espiritismo:

Espíritas! Quem não participa de vossa mística, serenamente 
vos diz: Sois os fiéis de uma sublime fé! Acaso sereis os que 
com maior pureza vos aproximais do ideal de marchar em 
direção a Deus pelo amor e pela ciência! (Ortiz, 1919, p. 80).

Ortiz nunca deixou de retomar o que havia escrito em 
La filosofía penal, de retrabalhá-lo, de modificá-lo e continuá-
-lo. Seu interesse pelo espiritismo não diminuiu ao longo de 
sua vida. Inclusive nos anos 1950 seguia escrevendo sobre o 
tema: “Una moderna secta espiritista de Cuba” e “Los espiri-
tuales cordoneros del Orilé” foram trabalhos publicados em 
Bohemia, muito pertinentes para um estudo mais detalhado 
da importância de Kardec em sua obra. Há ainda referên-
cias ao espiritismo en sua Historia de una pelea cubana contra 
los demonios.

Sem dúvida, Ortiz definia-se a si mesmo a partir da 
dupla instituição da ciência moderna e da nacionalida-
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de republicana. Já em 1903 o escritor Miguel de Carrión 
(1875-1929) afirmava na revista Azul y Rojo que o então mui-
to jovem Ortiz era “o único de nossos homens de ciência 
dotado de faculdade criadora” e um “positivista convicto”, 
ao mesmo tempo que elogiava a tese doutoral que ele publi-
cara em Madrid em 1901, intitulada Base para un estudio 
sobre la llamada reparación civil. Carrión também comentava 
o “valioso estudo sobre o ñañiguismo em Cuba”, que Ortiz 
logo publicaria em Madrid pela Librería Fernando Fé, com 
o título Hampa afrocubana – los negros brujos. Carrión destaca 
o fato de que Ortiz construía um novo arquivo de territórios 
pelos quais poucos se haviam arriscado a circular:

Nenhum trabalho mais árduo que o de colecionar os dados 
necessários para este livro, o qual seguimos passo a passo. O 
investigador tropeçava dia após dia com a eterna dificuldade 
com que se faz em nosso país infrutuoso o esforço dos 
homens de ciência: nada existia feito com anterioridade; era 
preciso criar tudo, ordenando os poucos dados incompletos 
e isolados que chegavam ao seu conhecimento, e para 
cúmulo dos males a fé do autor chocava-se contra a apatia 
do mundo científico local e das esferas do governo, que 
se preocupavam pouco com que um desocupado escrevesse 
monografias de ñáñigos, coisa bem trivial por certo ao lado 
dos grandes interesses da política (Carrión, 1903, pp. 5-6).

Em Los negros brujos, Ortiz proclamava que a vida “sel-
vagem” não podia ser silenciada, mas devia ser cuidadosa-
mente entendida – e reprimida –, precisamente porque o 
país tinha que ser disciplinado, educado moralmente e afi-
nado em sua sensibilidade de acordo com as normas éticas 
e políticas modernas. Por um lado, Ortiz se armava com as 
doutrinas da escola italiana de criminologia e direito penal 
positivo; por outro, já se pode perceber que o marco con-
ceitual do positivismo lhe era insuficiente para interpretar 
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a religiosidade e o desenraizamento cultural na sociedade 
cubana. O espiritismo de Kardec lhe permitirá interro-
gar os limites do positivismo e a noção de uma identidade  
estável e segura.

O subtítulo de Hampa afrocubana – los negros brujos, 
“apuntes para un estudio de etnología criminal”, já anun-
ciava sua condenação da bruxaria. Ortiz escrevia enfatica-
mente que 

o culto bruxo é, enfim, socialmente negativo com relação 
ao melhoramento de nossa sociedade, porque dado o 
primitivismo que lhe é característico, totalmente amoral, 
contribui a reter as consciências dos negros incultos nos 
baixos fundos da barbárie africana” (Ortiz, 1973, p. 227). 

Concluía que era “um obstáculo à civilização, principal-
mente da população de cor [...] por ser a expressão mais 
bárbara do sentimento religioso desprovido do elemento 
moral” (Ortiz, 1973, p. 229). 

Reiterou esta análise da bruxaria em sua conferência 
“Las fases de la evolución religiosa” (1919), em que a inter-
pretava no contexto cubano da “luta pela vida” de três 
correntes religiosas, para chegar ao estágio superior do  
espiritismo:

Em Cuba três correntes religiosas lutam pela vida, quando 
não pelo predomínio: o fetichismo africano, especialmente 
lucumí; o cristianismo em suas várias derivações mais ou 
menos puras, especialmente o catolicismo, e o filosofismo 
religioso contemporâneo, especialmente o espiritismo. 
As três religiões correspondem a três fases sucessivas da 
evolução religiosa (Ortiz, 1919, p. 68).

Diante da Sociedad Espiritista de Cuba, Ortiz apresen-
tava o espiritismo como uma superação do catolicismo e da 
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bruxaria: “O fetichismo é a religião amoral, o catolicismo é 
a religião moral, o espiritismo é a moral arreligiosa sem dog-
mas, nem ritos, nem ídolos nem sacerdotes” (Ortiz, 1919, 
p. 79). Assim, o espiritismo terminaria por ser “um vigoroso 
estímulo em prol do melhoramento moral da humanidade” 
(Ortiz, 1919, p. 65). Ao olhar retrospectivamente para suas 
publicações, Ortiz estimava que a honra que lhe haviam 
concedido os espíritas se devia a sua “obra acerca da Horda 
afro-cubana” e à Filosofía penal (Ortiz, 1919, p. 66). Com isso, 
sugeria que seu trabalho intelectual tinha uma coerência 
como um serviço público para a evolução religiosa cubana. 
É importante notar que Ortiz concebeu sua conferência 
como um serviço à “existência republicana”. Seu propósito 
era o fortalecimento da República, o que o levou a acusar 
a “muitos de nossos homens públicos” de “covardia cívica” 
(Ortiz, 1919, p. 65).

No pensamento de Ortiz, a etnologia racista de Nina 
Rodrigues, a quem cita com frequência, permitia-lhe desen-
volver uma teoria racial da nação: as raças se encontravam 
em estados desiguais na escala da evolução cultural, e por-
tanto não podia esperar-se que se adaptassem aos cânones 
europeus de cidadania. A “má vida” era resultado do “pri-
mitivismo psíquico”10. Mas a Ortiz não bastava determinar 
a desigualdade racial cubana; preocupavam-no as possibili-
dades de “progresso” ou “retrocesso” espiritual da Repúbli-
ca. Para isso, como veremos adiante, recorreu às categorias 
kardecistas da teoria evolucionista da alma.

Havia em Ortiz um temor à “regressão” cultural e inte-
lectual, temor aos efeitos que poderia ter na sociedade, 

10 A formação de Ortiz, por um lado, coincidiu com o contexto do “descobrimen-
to” imperialista da África, o darwinismo social, a modernização dos sistemas de 
controle e vigilância, o desenvolvimento da criminologia como ciência e com 
a mistura de esteticismo e violência que caracterizou a apropriação do mundo 
“primitivo” na modernidade. Ver, entre outros, a compilação de Barkan e Bush 
(1995), Clifford (1988) e Rubin (1984).
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temor ao “contágio”11. A bruxaria e os bruxos eram adversá-
rios políticos: “Mas a inferioridade do negro, que o sujeitava 
ao mal viver era devida à falta de civilização integral, pois 
tão primitiva era sua moralidade como sua intelectualida-
de”. Por outro lado, Ortiz falava da perspectiva de uma con-
cepção categórica do progresso: 

Natural é que o progresso intelectual traga a Cuba, como ao 
resto do mundo, a progressiva debilitação das superstições, 
[que] infunda mais fé em nós mesmos e vá apagando a que 
se tem no sobrenatural, pois como disse Bain, o grande 
remédio contra o medo é a ciência (Ortiz, 1973, p. 221). 

O saber “civilizado” deve exterminar essas práticas, 
penetrar em seu vocabulário secreto para que não reste 
nenhum espaço fora do controle do intelecto branco. A 
bruxaria pode ser liquidada por meios penais e científicos, 
e os materiais – submetidos a inspeção e registro – devem 
ser confiscados num museu: 

a campanha contra a bruxaria deve ter dois objetivos: um 
imediato, a destruição dos focos infecciosos; mediato o 

11 A promiscuidade ameaçava pela proximidade. Era preciso tirar a bruxaria de 
seus esconderijos: trata-se de todo um olhar sobre o mundo “negro”. Durante os 
primeiros anos do século apareceram crônicas policiais na imprensa sensaciona-
lista nas quais os bruxos eram vistos como protagonistas de feitos de violência. 
Ortiz usou esse “arquivo” repleto de estereótipos e cristalizações lexicais; é uma 
fonte que crispa seu texto. Aline Helg comenta a repercussão desse corpus e a 
relação entre os relatos estigmatizantes, os medos sociais e as teorizações de Or-
tiz: “A imprensa, ao reportar simultaneamente incidentes similares – muitos dos 
quais ela negaria mais tarde –, reforçava a impressão de que toda família branca 
era vulnerável aos criminosos negros. Como resultado, em novembro e dezembro 
de 1904, a brujería parecia atacar os brancos cubanos por todos os lados, embora 
as investigações que corriam pareciam nunca comprovar as acusações. Sozinho 
durante esses dois meses, Fernando Ortiz, que se opunha fortemente à brujería, 
colecionou reportagens sobre as atividades dos bruxos em nove diferente vilarejos 
e cidades por toda a ilha, exceto no leste.” (Helg, 1995, pp. 111-112).
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outro, a desinfecção do ambiente, para impedir que se 
mantenha e se reproduza o mal (Ortiz, 1973, p. 235).

O “progresso” dos espíritos rumo à “perfeição” e a esca-
la evolutiva de Kardec se encontravam implícitos na revisão 
que Ortiz fez do conceito de atavismo lombrosiano aplicado 
ao caso cubano12. Conquanto não cite Kardec, sua interpre-
tação histórico-espiritualista do deslocamento do africano 
no meio cubano inclui categorias mais que simplesmente 
criminológicas:

O bruxo afro-cubano, do ponto de vista criminológico, é 
o que Lombroso chamaria um delinquente nato, e este 
caráter congênito pode aplicar-se a todos os seus atrasos 
morais, além de a sua delinquência. Mas o bruxo nato não 
o é por atavismo, no sentido rigoroso desta palavra, quer 
dizer, como um salto atrás do indivíduo em relação ao estado 
de progresso da espécie que forma o meio social ao qual 
aquele deve adaptar-se; muito mais pode-se dizer que ao ser 
transportado da África a Cuba foi o meio social o que para 
ele saltou improvisadamente para a frente, deixando-o com 
seus compatriotas nas profundidades de sua selvageria, nos 
primeiros degraus da evolução de sua psique. Por isto, com 

12 Para Lombroso, no marco geral do darwinismo, o conceito de atavismo pos-
tulava uma regressão a uma condição primitiva. O termo vem do latim: atavus, 
ancestral. Tratava-se de um salto para trás. No criminoso nato, Lombroso encon-
trava certas qualidades físicas, e sobretudo uma falta de moral. O cientista italia-
no postulava como solução, por um lado, a pena de morte; por outro, a reforma 
que transformaria os fatores ambientais que operam sobre o criminoso. Sobre o 
atavismo, ver Gould (1981, pp. 122-127). É claro que o debate em torno do atavis-
mo e da degeneração foi muito intenso ainda entre os seguidores de Lombroso.  
Giuseppe Sergi, por exemplo, muito citado por Ortiz, centrou a discussão no con-
ceito de degeneração mais que no atavismo: “Chamo degenerados a todos aqueles 
seres humanos que ainda que sobrevivam na luta pela existência, são débeis, e 
portam os sinais mais ou menos manifestos de sua debilidade, tanto nas suas forças 
físicas como no modo de atuar; e chamo degeneração ao fato de que ainda que 
os indivíduos e seus descendentes não morram na luta pela existência, sobrevivem 
em condições inferiores e são pouco aptos para os fenômenos da luta seguinte” 
(Sergi apud Villa, 1985, p. 179).
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maior propriedade que pelo atavismo, podem definir-se 
as características do bruxo pelo primitivismo psíquico; é um 
delinquente primitivo, como diria Penta. O bruxo e seus 
adeptos são em Cuba imorais e delinquentes porque não 
progrediram; são selvagens trazidos a um país civilizado 
(Ortiz, 1973, pp. 230-231).

Para Ortiz, o africano é essencialmente um delinquen-
te, não tanto no sentido pentiano do delinquente primi-
tivo que cita o próprio Ortiz, senão porque seu espírito 
se encontrava em outro lugar da escala evolutiva. Quando 
afirma que o bruxo e seus adeptos são “imorais e delin-
quentes”, não resta dúvida que Ortiz está pensando no 
problema em termos espíritas que logo desenvolveria em 
“Las fases de la evolución religiosa”, e não unicamente  
em termos criminológicos.

A doutrina da reencarnação garantia a Ortiz uma 
hierarquia espiritual que superava o marco do criminoso 
“nato” para incluir a nação, a raça e o “progresso”13. Sua 
leitura de Kardec, a quem significativamente chamou de 
“aquele interessante filósofo francês”, deu-se muito cedo 
e coincidiu com seus estudos de criminologia. De fato, o 
mesmo Ortiz comentou a “simultaneidade” de suas leituras 
espiritistas com sua iniciação no positivismo. É óbvio que 
Kardec teve um valor formativo em seu pensamento, ain-

13 A lei do progresso é a fundamentação do credo reencarnacionista de Kardec, 
que explicaria as desigualdades próprias ao mundo. O texto de Kardec diz: “o 
princípio da reencarnação é uma consequência fatal da lei do progresso. Sem ela, 
como explicar a diferença que existe entre o estado social atual e o dos tempos da 
barbárie?” (Kardec, 1871a, p. 252). Isso é sem dúvida o que Ortiz quis expressar 
quando escreveu sobre o télos dessa ética em “Las fases de la evolución religiosa”: 
“O credo reencarnacionista, revivido de dogmas indostânicos e egípcios, é o único 
que no campo da mítica resolve esse grande problema ético-religioso, com seu 
sistema da pluralidade de vidas e de prêmios e castigos por existências passadas e 
em sucessivas vidas vindouras” (Ortiz, 1919, p. 78). As vidas futuras, resultado de 
um processo de provas e purificação que leva a uma constante renovação, farão 
justiça aos espíritos.
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da que se tratasse de “leituras religiosas” não validadas nem 
legitimadas pela academia, mas buscadas “com fervor”:

Faz já uns quatro lustros, quando nas aulas de minha 
mui querida universidade de La Habana cursava os 
estudos de Direito Penal e o programa do Prof. González 
Lanuza – então o mais científico nos domínios espanhóis 
– me iniciava nas ideias do positivismo criminológico, 
intercalava essas leituras escolares com obras muito alheias à 
universidade, [e] que o acaso punha ao meu alcance o que 
minha curiosidade investigativa buscava com fervor.
Entre estas últimas estavam as leituras religiosas, que antes 
como agora me produzem especial deleite e despertam em 
meu ânimo singular interesse. Naquele momento conheci 
os livros fundamentais do espiritismo, escritos por León 
Hipólito Denizart Rivail, ou seja Allan Kardec, como ele 
gostou de chamar-se, revivendo o nome com que, segundo 
ele, foi conhecido no mundo quando de uma encarnação 
anterior, nos tempos druídicos.
E quis a simultaneidade dos estudos universitários sobre 
criminologia com os acidentais estudos filosóficos  
sobre a doutrina espiritista, que o entusiasmo que em 
mim despertaram as teorias lombrosianas e ferrianas sobre 
a criminalidade me levasse a investigar especialmente 
como pensava sobre os mesmos problemas penais aquele 
interessante filósofo francês, que ousava apresentar-se como 
um druida redivivo (Ortiz, 1914, p. 30).

Deve-se entender seu interesse como um entusiasmo 
facilitado pelos traços “científicos” do espiritismo? É meto-
dologicamente aceitável sua afirmação de que os “proble-
mas penais” da criminologia e do espiritismo sejam “os mes-
mos”? Queria Ortiz legitimar o espiritismo pelo positivismo? 
E, finalmente, como poderia explicar-se de outro modo seu 
persistente interesse no espiritismo?
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Na introdução a La filosofía penal, Ortiz declarou enfa-
ticamente: “Eu não sou espírita”. Ao mesmo tempo insis-
tia que o espiritismo compartilhava com o “materialismo 
lombrosiano” premissas importantes. É possível que Ortiz, 
assim como outros intelectuais, sentisse a necessidade de 
distanciar-se de outros espíritas talvez não tão letrados. Em 
uma carta de 1924 a José María Chacón y Calvo vemos a 
flutuação entre a fascinação e a recusa. Ortiz agradecia a 
Chacón y Calvo a publicação da segunda edição de La filo-
sofía penal. Mas também aludia com marcado menosprezo 
às “sociedades chamadas espiritistas de Cuba, mais entreti-
das com mediunidades mais ou menos sérias ou grotescas e 
com práticas de curandeirismo supersticioso e parasitário. 
Neste campo, como nos demais das ideias, soem ser poucos 
os que têm interesse por filosofias, arrastados como estão 
pelo pragmatismo ao uso, e pelo torvelinho da incultura”14. 
Sem embargo, qualquer leitor atento aos textos do primei-
ro Ortiz poderá comprovar sua afinidade com o espiritis-
mo. Há certa ambiguidade de Ortiz em relação a Kardec, já 
que ele não se compromete publicamente de todo com suas 
ideias e com as práticas dos espíritas, mas reserva a Kardec 
um lugar no mundo intelectual e da ciência contribuindo 
para abrir-lhe um espaço maior de difusão e consolidá-lo 
como símbolo de saber e autoridade.

14 Ver Gutiérrez-Vega (1982, pp. 35-36). A ambivalência de Ortiz e sua aversão ao 
“curanderismo supersticioso” não chegavam a comprometer seu respeito pela dou-
trina de Kardec, como se pode constatar em “Las fases de la evolución religiosa”, 
conferência destinada, recordemos, a uma audiência que não era a clássica audiência 
minoritária da alta cultura. Ali manifestou: “Eu não sou espiritista! Se o fosse não o 
ocultaria no segredo do lar, nem teria por que envergonhar-me de sê-lo. Tantos ho-
mens de ciência professam essa fé, que a seu lado estaria bem acompanhado!” (Ortiz, 
1919, p. 66). Tais declarações são interessantes, precisamente, pela sua ambiguidade. 
Tal preocupação salta à vista no entanto em 1990, nos acordos adotados pelo Con-
greso Espiritista Panamericano ocorrido em Caracas: “declara que o Espiritismo é 
uma ciência experimental, a qual oferece à humanidade uma Filosofia Moral [...] 
incompatível com os ritualismos [...] e com publicações mediúnicas desprovidas de 
qualidade científica e filosófica” (apud Rodríguez Escudero, 1973, p. 343).
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Ortiz apresenta Kardec por meio de um dos tópicos 
centrais de sua poética: o topos da coincidentia oppositorum:

E tão logo minha mente tomou essa direção cuidei, não 
sem certa surpresa, que o materialismo lombrosiano e o 
espiritualismo de Allan Kardec coincidiam notavelmente 
em não poucos extremos, e que às mesmas teorias 
criminológicas se poderia ir tanto partindo de premissas 
materialistas e conduzido pelo positivismo mais franco, 
como lançando-se de juízos espiritualistas e levado pelo 
idealismo mais sutil (Ortiz, 1914, pp. 30-31).

Como fará mais tarde no Contrapunteo com o tabaco e 
o açúcar, sua poética procura harmonizar formas de pensa-
mento opostas: “os extremos se tocam, poderia se dizer, e 
certamente é assim em nosso estudo” (Ortiz, 1914, p. 33). 
Segundo indicava o próprio Kardec, o espiritualismo e o 
materialismo têm um filão evolucionista em comum, e a 
possibilidade de encontrar um complemento na passagem 
de um a outro permite a Ortiz estruturar seu livro. Seu inte-
resse principal é mostrar o profundo acordo com o essen-
cial da doutrina de Kardec. La filosofía penal é, pois, um livro 
de tradução, de passagem entre doutrinas e de transmigra-
ção da matéria ao espírito15.

15 As coincidências e semelhanças são muitas, como se Ortiz quisesse identificar 
cuidadosamente o intenso intercâmbio entre as perspectivas da criminologia – de 
legalidade epistemológica muito clara – e a trama prescritiva de Kardec. Em El 
Evangelio según el espiritismo, Kardec escreve: “a ciência e a religião são as duas ala-
vancas da inteligência humana; uma revela as leis do mundo material, a outra as 
leis do mundo moral [...] a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, 
deve tomar em conta o elemento espiritual” (Kardec, 1961, p. 41). A exposição 
de Ortiz revela um nexo mais estreito que o simples compartilhamento de tradi-
ções, porque se funde em uma concepção de forte acento pessoal para um meio 
excepcionalmente receptivo à doutrina kardecista. Por outro lado, não nos deve 
surpreender que assim seja. Muitos positivistas, como sugeriu Hugo Vezzetti em 
reunião na Universidade de Quilmes, andavam em busca de dimensões espirituais 
e psicológicas. Inclusive o termo “alma” não era de nenhum modo alheio a essas 
buscas. Creio que as observações de Vezzetti são válidas e delas surge todo um 
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La filosofía penal é também uma obra didática: oferece 
instrução na doutrina kardecista. Ortiz assume o conheci-
mento do positivismo no leitor, mas se sente obrigado a ofe-
recer extensas citações de Kardec e a glosá-las. A sua manei-
ra, o livro se deixa ler como uma antologia de textos de 
Kardec comentados por Ortiz. Em sucessivos capítulos, ele 
analisa os seguintes aspectos do kardecismo: as bases ideoló-
gicas do espiritismo, as leis da evolução das almas, o delito, 
o determinismo e o livre-arbítrio, os fatores da delinquência 
e o atavismo dos criminosos. Em todos esses capítulos esta-
belece e celebra as analogias entre Kardec e Lombroso.

Um aspecto central da tradução que Ortiz faz de Kardec 
é o capítulo dedicado a “La escala de los espíritus”, de onde 
Ortiz tira uma teoria da elite. O evolucionismo espiritista, 
com sua escala baseada no grau de progresso dos espíritos, 
fincava pé no paulatino despojamento das imperfeições. Os 
espíritos “imperfeitos” – nos quais a matéria domina sobre 
o espírito – são os propensos ao mal, dados a todos os vícios 
que engendram paixões vis e degradantes, tais como o sen-
sualismo, a crueldade, a ganância e a sórdida avareza. Qual-
quer que seja o estrato social que ocupem, são o castigo da 
humanidade. Para Ortiz são o equivalente aos delinquentes 
natos. Os espíritos superiores – nos quais o espírito domina 
sobre a matéria – se distinguem por seu desejo de fazer o 
bem. Esses espíritos puros reúnem a ciência, a prudência e 
a bondade. Sua linguagem é sempre elevada e sublime: são 
os mais aptos para a vida intelectual. Quando excepcional-
mente se encarnam na terra é para realizar uma “missão de 
progresso”, e nos oferecem um modelo do tipo de perfeição 

leque de questões. Mas o certo é que Ortiz, quando fala do espiritismo, propõe 
retoricamente a necessidade de harmonizar os contrários. Por isso refiro-me ao 
topos da coincidentia oppositorum que se converteu em centro da poética de Ortiz, 
isto é, converteu-se em escritura. Esse funcionamento retórico culmina na irônica 
arquetipificação que constitui o Contrapunteo, em que os contrários se cruzam, se 
vinculam e se respondem.
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a que pode aspirar a humanidade neste mundo. A possibi-
lidade do progresso pela purificação espiritual deve ter-se 
revelado bastante atrativa para Ortiz, que em obras como 
o Proyecto de Código Criminal Cubano estava ocupado com a 
formulação de campanhas de “saneamento nacional”16.

No capítulo intitulado “Fundamento de la responsabi-
lidad”, Ortiz afirmava que o criminoso é um indivíduo no 
qual encarnou um espírito “atrasado”. Isto o leva a outra 
glosa na qual desenvolve de modo paralelo as noções de 
penalidade espiritual e social: há uma responsabilidade 
espiritual, subjetiva, baseada na lei do progresso dos espíri-
tos; há uma responsabilidade humana, objetiva, baseada na 
lei social. Ortiz agregava que “a lei de conservação impõe à 
sociedade – dentro e fora da filosofia espiritista – a necessida-
de de lutar por si e por sua integridade, e desta necessidade 
os espiritistas como os positivistas derivam a razão do castigo” 
(Ortiz, 1914, p. 288). Desse modo, Ortiz pôde aplicar um 
fundamento absoluto à noção de penalidade: “o progresso 
do homem, isto é, o progresso do espírito, é aqui a fina-

16 A citação completa é a seguinte: “é, pois, indispensável para a saúde moral cuba-
na que façamos contra os criminosos o que fizemos contra os mosquitos: uma 
campanha de saneamento nacional” (Ortiz, 1926, p.xii). O “inimigo” se encon-
trava dentro das fronteiras do Estado. Contudo em 1924 Ortiz cita Lombroso no 
marco da “decadência”, não tanto no sentido spengleriano, senão no sentido do 
“retrocesso” lombrosiano. Em seu discurso “La decadencia cubana”, com quase 
vinte anos de distância, ressurge com paixão a linguagem de Los negros brujos para 
profetizar o desastre por causa dos diferentes males que comprometem e assom-
bram a vida da comunidade nacional: “a sociedade cubana está se desagregando. 
Cuba está se precipitando rapidamente na barbárie”. E continua: “a cultura cuba-
na está em grave risco de ir-se debilitando até pôr em perigo a capacidade para o 
governo próprio. [...] é perigo iminente permanecer em estado de semicultura, 
com uma população sem técnicos, sem aristocracias mentais, indefesa diante das 
exigências da cultura universal [...] Em Cuba 53% de seus habitantes não sabem 
ler e escrever. Estamos na escala da instrução abaixo de todas as Antilhas inglesas, 
habitadas quase totalmente por negros” (Ortiz, 1924, pp. 21-24). A organização 
polêmica desse texto é evidente. Mais adiante, agrega: “Tudo isso demonstra, se re-
cordamos as geniais teorias que expuseram Lombroso e Nicéforo sobre a evolução 
da criminalidade, que também nossa delinquência vai perdendo sua cultura, vai 
retroagindo, fazendo-se mais violenta e primitiva, em vez de mais astuta e progres-
sista, como nos demais países do mundo de cultura normal” (Ortiz, 1924, p. 33).
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lidade psicológica e subjetiva da pena tanto neste mundo 
como, no universo infinito, o progresso dos seres” (Ortiz, 
1914, p. 289). Sem dúvida, Ortiz tinha em mente a neces-
sidade de operar sobre um terreno sólido na organização 
social da nação.

Em Los negros brujos o próprio Ortiz reconhecia que 
algumas de suas proposições repressivas poderiam ser con-
sideradas inquisitoriais. Sua posição frente ao bruxo e ao 
africano, extremamente problemática, exigia os fundamen-
tos teológicos de uma filosofia penal. Essa teologia evolutiva 
lhe permitiu vislumbrar um sentido humanitário na repres-
são das práticas culturais daninhas para a República. Ortiz 
se sentia atraído pela força moral dos princípios de Kardec: 
há progresso, embora ameaçado pelos movimentos regres-
sivos da história. A possibilidade de aplicar conceituações 
científicas à ordem moral assegurava a renovatio da socieda-
de cubana. Em La reconquista de América, escreveu: “não há 
povos, nem civilizações fatalmente superiores ou inferiores; 
há somente adiantamentos ou atrasos, diferenças na mar-
cha integral da humanidade” (Ortiz, 1911, p. 26)17.

Voltemos a La filosofía penal. Nos capítulos sobre a escala 
dos espíritos e o livre-arbítrio, Ortiz se interessa particular-
mente pelo papel dos espíritos “prudentes”, os quais vêm à 
terra para realizar uma “missão de progresso”18. Nesta visão 

17 Neste livro Ortiz reuniu artigos publicados na Revista Bimestre Cubana e em El 
Tiempo. Trata-se de um amplo ataque aos projetos “hispanistas” do governo es-
panhol e de intelectuais como Rafael Altamira, que impulsionaram na América 
a criação de instituições de intercâmbio cultural com a Espanha. Ortiz polemiza 
com o “pan-hispanismo”, e além disso desconstrói a noção de “raça” empregada 
pelos intelectuais peninsulares, assinalando as implicações tanto do “pan-hispanis-
mo” como do “pan-negrismo”: “Pois, o hispano-americanismo, a rigor equivale a 
um afro-cubanismo, e o pan-hispanismo cientificamente vale um pan-negrismo. A 
força do sangue que nestes não se manifesta absolutamente em relação à África, 
não tem razão biológica de manifestar-se entre os nativos da América em relação à 
Espanha” (Ortiz, 1911, pp. 39-40).
18 Nos textos de Kardec se define nitidamente o lugar de cada um dos espíritos, que 
formam uma hierarquia de linhagens à qual Ortiz faz eco. Segundo Kardec, cada 
“encarnado” tem sua missão: “as atribuições dos Espíritos são proporcionais ao seu 
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coincidem dois projetos opostos: construir um espaço para 
a elite ilustrada, com privilégios de cidadania plena, e abrir 
a porta do progresso a outros espíritos “atrasados”, que não 
tinham a capacidade de formular seus própios projetos19. A 
produção de cidadãos para a república era possível, ainda 
que complexa. Tinha que estar baseada na ciência da cri-
minologia, na vigilância, na disciplina e na hierarquia de 
uma espiritualidade evolucionista. La reconquista de América 
oferece um comentário particularmente iluminador: “seja-
mos os cubanos brancos, os que constituímos o nervo da 
nacionalidade, mais cultos todavia para poder manter a vida 
republicana independente de retrocessos hispanizantes ou 
africanizantes” (Ortiz, 1911, p. 47)20.

adiantamento, às luzes que possuem, a suas capacidades, a sua experiência e ao grau 
de confiança que inspiram ao Soberano Senhor [...] Assim como as grandes missões 
são confiadas aos Espíritos superiores, as há de todos os graus de importância, desti-
nadas aos Espíritos de vários níveis; donde se pode deduzir que cada encarnado tem 
a sua, isto é, deveres que cumprir, para o bem de seus semelhantes, do pai de família 
a quem cabe cuidar de fazer progredir seus filhos, até ao homem de gênio que espa-
lha na sociedade novos elementos de progresso” (Kardec, 1871b, pp. 30-31).
19 Os princípios ilustrados e a capacidade discursiva são sinais de superioridade 
espiritual para Kardec, que os expressa numa linguagem que tem evocações apos-
tólicas: “se reconhece a qualidade dos Espíritos em sua linguagem; a dos Espíritos 
verdadeiramente bons e superiores é sempre digna, nobre, lógica, isenta de con-
tradição; respira sabedoria, benevolência, modéstia e a mais pura moral; é concisa 
e sem palavras inúteis. Entre os Espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, o 
vazio das ideias é quase sempre compensado pela abundância das palavras” (Kar-
dec, 1871b, p. 175). Esses princípios são o fundamento da tradução que faz Ortiz, 
para quem o “dom de línguas” é central. Poderia comparar-se a concepção da 
elite de Ortiz, e sua função no projeto moderno de nação, com o caso de José 
Ingenieros e o desenvolvimento da noção do ideal como patrimônio de uma mi-
noria seleta que aparece em escritos como El hombre mediocre. Para esse aspecto, são 
indispensáveis os trabalhos de Oscar Terán (1986) sobre Ingenieros.
20 Seria útil neste ponto comparar a função das medidas disciplinares e os disposi-
tivos institucionais criados para a “integração nacional” em situações como a cuba-
na e a italiana, e concretamente o papel decisivo que exerceu Lombroso. Como 
diz Daniel Pick ao resumir a função da criminologia na Itália: “Para os intelectuais 
do período pós-unificação na Itália, restava uma contradição gritante entre a con-
quista da nação e as realidades sociais de divisão e fragmentação, a miríade de cul-
turas e subculturas, línguas separadas, costumes, economias, mundos pelos quais a 
Itália era constituída e ameaçada. Daí a eficácia de um modelo social evolucionista 
que mantinha todos aqueles processos contraditórios dentro da unidade de uma 
única teoria histórico-política” (Pick, 1986, pp. 74-75).
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Como se lograva a renovatio que permitia a ascensão 
dos espíritos inferiores? De um ponto de vista teológico, a 
noção do livre-arbítrio continha a possibilidade de supera-
ção espiritual. Na concepção espiritista, o livre-arbítrio vai 
sendo adquirido através das provas e superações das diver-
sas reencarnações21. Essa liberdade moral, como a chama 
Ortiz, não é absoluta, senão relativa. Dado que o espírito 
não é essencialmente mau nem bom, Ortiz encontrou na 
reencarnação postulada por Kardec uma alternativa ao 
determinismo biológico do atavismo. De novo Ortiz cita o 
próprio Kardec:

Assim como temos homens bons e maus desde a  
infância, assim também há Espíritos bons e maus desde o 
princípio, com a diferença capital, de que a criança tem 
instintos completamente formados, enquanto o Espírito, 
ao ser formado, não é nem bom nem mau, senão que tem 
todas as tendências, e em virtude de seu livre-arbítrio toma 
uma ou outra direção (Ortiz, 1914, p. 131).

Assim, a versão espiritista do atavismo consiste funda-
mentalmente num estancamento do progresso espiritual 
na passagem de uma vida a outra. Enquanto os espíritos 
superiores continuaram progredindo, os atávicos somente 
representam uma regressão em relação ao estado de avanço 
dos demais: são espíritos que trazem à vida encarnada um 
espírito “atrasado”.

21 Ortiz insiste que se trata de um livre-arbítrio relativo: “de modo que há espí-
ritos atrasados cujo livre-arbítrio está como em crisálida, sem crescimento nem 
desenvolvimento e caem facilmente impulsionados pelos espíritos maus ou por 
concausas externas de diferente índole; e outros espíritos há mais adiantados, 
com maior liberdade, que se dirigem e se defendem da tentação e lhe resistem 
vitoriosos” (Ortiz, 1914, p. 130). A reafirmação do livre-arbítrio começava a rom-
per o marco rígido do racismo ao mesmo tempo em que preservava a hierarquia 
interna. Vemos como Ortiz começa a reconhecer, a partir da diferença, elementos 
de positividade na cultura afro-cubana. A unidade nacional existirá no seio dessa 
diversidade.

11014-LN82_meio_af5a.indd   130 4/18/11   2:44 PM



131

Arcadio Díaz Quiñones

Lua Nova, São Paulo, 82: 109-138, 2011

Entretanto não cabem os retrocessos na construção da 
nação. O pensamento político de Ortiz não se deixa enten-
der sem referência a Kardec e à possibilidade utópica de 
que todos se integrem ao progresso espiritual22. Tal noção 
de “progresso” se concebe de modo orgânico com a evolu-
ção biológica:

A filosofia espiritista parte da existência de um Ser supremo, 
Deus, criador de todas as coisas e da existência imortal dos 
espíritos. Mas o espiritismo se distingue de outros credos 
religiosos, porque vem a ser uma teoria evolucionista da alma, 
teoria certamente antiga, mas cuja revivência moderna se 
deve ao espiritismo e à teosofia. De fato, os espíritos são 
criados imperfeitos, e sua existência se desenvolve ao largo 
de uma série infinita de provas dolorosas que lhes despertam, 
lhes fortalecem as faculdades e os elevam até os estados 
superiores da evolução psíquica, da mesma maneira que 
segundo os biólogos materialistas – Sergi, por exemplo – os 
seres que entram dentro do campo de sua visualidade, da 
ameba aos grandes mamíferos, progridem e se transformam 
e se fazem inteligentes pela dor na série infinita de provas que 
supõe o contato constante com o meio ambiente.

22 Kardec emprega o conceito de “renovação”, tão importante como a ideia de 
“progresso moral”. A dimensão utópica – espiritual e política – do espiritismo 
terminava por ser muito atrativa para Ortiz, e é fundamental para entender seu 
pensamento desde uma nova perspectiva crítica. Escreve Kardec, por exemplo: 
“nesta ocasião não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a 
um país, a uma nação ou a uma raça. É um movimento universal o que se verifica 
no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-
-se, e os mesmos que a ela se opõem com mais empenho, são coadjuvantes sem 
sabê-lo...” (Kardec, 1871a, pp. 464-465). Em outras passagens, Kardec fala explici-
tamente de “regeneração”, sempre dentro do marco de uma hierarquia espiritual: 
“Não é o Espiritismo o que cria e determina a renovação social, é a maturidade 
da humanidade que faz desta renovação uma necessidade imperiosa [...] Ao dizer 
que a humanidade está madura para a regeneração, não se entenda que todos os 
indivíduos o estão no mesmo grau; mas muitos têm por intuição o gérmen das no-
vas ideias, que as circunstâncias farão brotar, e então se mostrarão mais adiantados 
do que se supunha e seguirão sem violência já que não com entusiasmo o impulso 
da maioria” (Kardec, 1871a, pp. 478-479).
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O fim do espírito é progredir, ascender, elevar-se sempre 
e acercar-se a Deus. Na história natural dos espíritos não 
há regressões; pode haver estancamentos, situações de 
quietude, mas nunca de retrocesso (Ortiz, 1914, p. 34).

Por outro lado, a harmonização do material e do espiri-
tual se traduz na “teoria da beleza” que Ortiz toma de Kar-
dec, que explicava as diferenças raciais estabelecendo uma 
correlação entre a beleza corporal e a escala evolutiva dos 
espíritos. Sua estética racial situava o “negro” num lugar 
próximo ao dos animais. Ortiz cita Kardec:

O negro pode ser belo para o negro, como o é um gato 
para outro, mas não é belo no sentido absoluto; porque 
seus traços grosseiros e seus lábios grossos acusam a 
materialidade dos instintos; podem muito bem expressar 
paixões violentas; mas não poderiam acomodar-se aos 
matizes delicados do sentimento e às modulações de um 
Espírito distinto (Ortiz, 1914, p. 261).

Assim, na evolução da alma, o “negro” iria paulatina-
mente desprendendo-se dos traços físicos que o caracteri-
zam, para aproximar-se do “branco”.

Na apropriação que Ortiz faz do “credo reencarnacio-
nista” se observa o germe do conceito da transculturação. Em 
seu ensaio “La cubanidad y los negros” (1939), elaborou a 
expressiva e célebre metáfora do ajiaco23 como emblema da 
nacionalidade. Nesse texto interpretava “os abraços amoro-
sos” da mestiçagem como “augurais de uma paz universal 
dos sangues [...] de uma possível, desejável e futura desra-
cialização da humanidade” (Ortiz, 1939, p. 6). Já na década 
de 1930, Ortiz negava as hierarquias raciais, embora não 

23 Espécie de caldo de carne, legumes e pimentão (o “cubanísimo ají”, como dirá  
Ortiz),  que pode ser pensado como o equivalente da invenção da feijoada como me-
tonímia do Brasil. A expressão tem em Cuba também o sentido de “confusão” (N. T.).
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tivesse abandonado a fundamental noção kardecista de pro-
gresso espiritual, apresentada aqui como desracialização24. 
Assim também, substituía a categoría de mestiçagem com o 
conceito de transmigração, enriquecendo suas possibilidades 
interpretativas ao oferecer um tecido complexo de relações 
e encontros:

Não cremos que tenha havido fatores humanos mais 
transcendentes para a cubanidade que essas contínuas, 
radicais e contrastantes transmigrações geográficas, 
econômicas e sociais dos povoadores; que essa perene 
transitoriedade dos propósitos e que essa vida sempre 
desenraizada da terra habitada, sempre em desajuste com a 
sociedade sustentadora (Ortiz, 1939, p. 11; grifo meu)25.

A noção de transmigração como um desajuste espacial e 
temporal já se encontrava postada em Los negros brujos e La 
filosofía penal, onde Ortiz aplicava a teoria espírita da evo-

24 Tal progresso é regido, segundo a doutrina de Kardec, por leis espirituais e ma-
teriais. O espírito não morre nunca: essa crença é um dos pilares do espiritismo. 
Kardec escreve: “o Espírito não é outra coisa que a alma que sobrevive ao corpo; 
o ser principal, posto que não morre, enquanto o corpo não é senão um aces-
sório que se destrói. Sua existência é, pois, tão natural depois como durante a 
encarnação; está submetido às leis que regem o mundo espiritual, como o corpo 
está submetido às leis que regem o princípio material” (Kardec, 1871a, p. 298). A 
espiritualidade e a materialidade são, pois, partes de um todo.
25 Este mesmo parágrafo aparece reutilizado no Contrapunteo como parte da con-
ceituação da transculturação (Ortiz, 1963, p. 102). No importante livro Historia 
de una pelea cubana contra los demonios de Ortiz, há referências ao espiritismo e às 
doutrinas reencarnacionistas que seria necessário rastrear sistematicamente. Ain-
da que não mencione a marca de Kardec, Pérez Firmat destaca a importância da 
“transição” e “passagem” a uma fusão sempre diferida, no uso teórico que Ortiz 
faz da transculturação (Pérez Firmat, 1989, pp. 23-25). Seria necessário também 
examinar com mais vagar o modo como se torna complexa e se enriquece a redefi-
nição da nação como um espaço de constantes fluxos migratórios, uma nação feita 
de tempos e lugares muito diversos, o que é um dos sentidos da transculturação. O 
que Ortiz descobre não é a “unidade” do “povo” cubano inscrita na necessidade 
histórica, senão seu múltiplo devenir e sua potencialidade no marco do “progres-
so” espiritual. A nação não “progride” de modo unilinear, mas com avanços e atra-
sos – e contrapunteos – espirituais.
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lução das almas. “La cubanidad y los negros”, fundamental 
na formulação do conceito de transculturación, desenvolvia 
novos modos de interpretar a cultura nacional aproveitan-
do as conceitualizações kardecistas da ordem espiritual. 
Em consonância com a “regressão” espiritual em La filosofía 
penal, ou o adianto do meio ao africano em Los negros brujos, 
“La cubanidad y los negros” retém a categoria de desloca-
mento para explicar o lugar do “negro” na cultura cubana. 
Cada encarnação permite um acesso ao aperfeiçoamento: 
cada vida é, portanto, histórica e transformável. Vale a pena 
deter-se na seguinte passagem em que Ortiz deixa ver clara-
mente o aspecto espiritualista de sua formulação da trans-
culturación:

Os negros trouxeram com seus corpos seus espíritos... mas não 
suas instituições, nem sua instrumentária [...] Não houve 
outro elemento humano em mais profunda e contínua 
transmigração de ambiente, de cultura, de classes e de 
consciências. Passaram de uma cultura a outra mais potente, 
como os índios; mas estes sofreram em sua terra nativa, 
crendo que ao morrer passavam para o lado invisível de seu próprio 
mundo cubano; e os negros, com sorte mais cruel, cruzaram 
o mar em agonia e pensando que ainda depois de mortos tinham 
que cruzá-lo de novo para reviver além na África com seus pais 
perdidos (Ortiz, 1939, pp. 11-12).

A transculturação tem um aspecto espiritualista inegá-
vel, e a contribuição filosófica de Kardec ao pensamento de 
Ortiz não pode continuar a ser ignorada. Em Ortiz encon-
tramos a nacionalização, historicização e antropologização 
da crença kardecista na transmigração das almas. É a renovatio 
que continuava fascinando Ortiz. A transculturação se cons-
truiu tomando como fundamento as categorias de transmi-
gração, deslocamento, progresso espiritual e evolução. Não 
posso comentar aqui o Contrapunteo, mas não será difícil 
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para o leitor descobrir a espessura do conceito de transcul-
turação enriquecido pelo referente de Kardec. Para Ortiz a 
história da humanidade é também uma história das almas 
em transmigração. A lição que Ortiz tomou de Kardec ressoa 
silenciosamente em seus textos fundadores da nacionalida-
de cubana: o espírito é irredutível ao corpo.

arcadio díaz Quiñones
é professor do Departamento de Espanhol e Português da 
Universidade de Princeton.
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simPósio: cinco QuestÕes sobre o 
Pensamento social brasileiro

Lilia Moritz Schwarcz
André Botelho

1 – Como você vê a área de pesquisa do pensamento social 
brasileiro atualmente? Quais são seus principais objetos, 
problemáticas e abordagens teórico-metodológicas?

Angélica Madeira (UnB) e Mariza Veloso (UnB): A área de 
estudos em pensamento social brasileiro – ensino e pesquisa 
– encontra-se bastante consolidada na academia brasileira 
e pode-se mesmo considerá-la em franco crescimento. Isto 
pode ser constatado se observarmos a demanda por par-
te dos estudantes, assim como de pesquisadores que, com 
trabalhos renovadores, dotam a área de maior densidade, 
tanto com a releitura dos clássicos quanto com perspectivas 
metodológicas que contribuem para a abertura de novos 
campos empíricos de investigação. 

Elide Rugai Bastos (Unicamp): Como em todo pensamento, 
está presente na área uma gama de posições que se opõem, 
se completam, dialogam, entram em confronto, o que traz 
riqueza ao debate. Reconheço pelo menos três grandes 
linhas, cada uma apresentando abordagens internas diversas: 
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a contextualista, a textualista e a que, reconhecendo a tensão 
existente entre os dois termos, propõe uma análise que leve 
em consideração tal tensão. As várias formas de definição do 
objeto são resultado da adoção de diversos métodos, pois um 
método não está sozinho no campo interpretativo, entran-
do em conflito explícito ou implícito com outros métodos; 
de outro modo estaria propondo dogmas e não análise. 
Assim, têm lugar na reflexão as ideias, seu impacto sobre a 
realidade, seu efeito político, o itinerário dos intelectuais, o 
lugar político-social que ocupam, as políticas culturais que os 
beneficiam ou não, as instituições que os acolhem.

Glaucia Villas Bôas (UFRJ): Nos últimos trinta anos, em 
que tenho atuado nesta área de conhecimento, houve um 
crescimento sensível do interesse pelo tema do pensamen-
to social, interesse que se observa na criação de grupos de 
pesquisa, publicações, formação de pesquisadores e inclu-
são da disciplina em cursos graduação e pós-graduação. É 
uma área cujo objetivo é compreender quais as ideias que 
se produziram sobre o país, como foram elaboradas e em 
que contexto intelectual ou instituição, como circulam e 
são recebidas. Há alguns problemas recorrentes no conjun-
to das pesquisas que dizem respeito à identidade nacional e 
ao desenvolvimento moderno da sociedade brasileira. Mas 
há também estudos sobre a institucionalização das ciências 
sociais, sobre livros e editoras. Naturalmente que a área não 
se restringe às ideias sobre o país, mas a grande parte das 
pesquisas ainda acata esta orientação.

Lucia Lippi Oliveira (CPDOC/FGV-RJ): Quando se pensa 
que a área de pesquisa está decrescendo, ela retorna firme e 
forte! Creio que cada nova geração refaz o caminho; é como 
se precisasse rever a produção intelectual voltada para as 
interpretações do Brasil. Pode-se considerar isto um processo 
de construção de identidade dos praticantes da área. Os obje-
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tos que compõem o elenco da área tem sido, entre outros, 
autores, obras, revistas, instituições, correntes de pensamen-
to, movimentos artísticos, academias, editoras, coleções. As 
problemáticas que guiam as análises levam a indagar sobre 
trajetórias; redes de sociabilidade; processos de produção, 
divulgação e recepção de obras; convergências e divergên-
cias no campo intelectual. O que guia tais análises são qua-
se sempre questões a respeito da estruturação do campo (à 
Bourdieu) e/ou o interesse em chegar a uma compreensão 
histórico-sociológica do mesmo (à Norbert Elias).

Luiz Werneck Vianna (Iesp/Uerj): A área de pesquisa uni-
versitária em pensamento social brasileiro está em expan-
são, consolidada nos principais cursos de pós-graduação 
e objeto de um número crescente de dissertações de mes-
trado e de teses de doutoramento. Pode-se sustentar que, 
embora os estudos dedicados à área tratem de uma grande 
diversidade de temas, persiste entre eles uma difundida e 
sempre renovada orientação no sentido de se investigar as 
condições particulares que presidiram a revolução burgue-
sa no Brasil. Sob essa grande angulação, que põe em evidên-
cia o fato capital de que transitamos para o moderno sem 
romper com as forças da tradição, a maior preocupação da 
literatura tem sido a de identificar, por diferentes objetos e 
estratégias de pesquisa, a gênese do que seria o autoritaris-
mo político constitutivo à formação do país.

Maria Arminda do Nascimento Arruda (USP): Penso que a 
área do pensamento social e interpretações do Brasil cres-
ceu e tornou-se consideravelmente mais complexa nos últi-
mos anos. É visível o volume de trabalhos publicados nessa 
área temática, como é também ponderável a diversidade 
dos assuntos e das abordagens. A despeito disso, domina, 
em minha opinião, o tratamento dos intelectuais que mar-
caram a vida cultural brasileira, examinados seja no prisma 
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das suas trajetórias individuais, seja na perspectiva da sua 
geração. Há também nítida concentração de estudos na gera-
ção de 1930, analisada em várias dimensões, revelando a 
preferência pelos chamados ensaístas modernistas. Do pon-
to de vista teórico-metodológico, creio que há grande diver-
sidade, o que é, em princípio, muito bom. Porém, tendo 
em vista o caráter variado dos estudos, confunde-se, muitas 
vezes, diversidade com carência de rigor, visível na constru-
ção de puros retratos das personagens em escrutínio.

Renan Freitas Pinto (Ufam): Vejo como uma oportunidade 
de identificarmos a pluralidade do pensamento brasileiro 
em vários sentidos e direções, possibilitando, por exemplo, 
o conhecimento sobre as formas regionais e locais em que o 
pensamento se expressa e se diferencia.

Ricardo Benzaquen de Araújo (PUC-RJ e Iesp/Uerj): A área 
atingiu um amadurecimento intelectual bastante significativo, 
tendo já mapeado, ao menos até certo ponto, parte dos mais 
importantes debates “sociológicos” do século XX. Ela também 
desenvolve, há tempos, um esforço no sentido de examinar 
de forma mais sistemática o pensamento social do século XIX. 
Isto no que diz respeito aos temas. Quanto às abordagens, a 
velha oposição entre uma perspectiva que privilegia a análise 
interna dos textos e uma outra que procura explicá-los pelo 
destaque concedido ao contexto – em suas múltiplas dimen-
sões –, começa a conviver com posições que buscam combinar 
esses dois pontos de vista e portanto matizar aquela oposição.

Roberto Motta (UFPE): Acho que o principal objeto ou 
problemática da área é a compreensão do Brasil, como for-
mação histórica, social, cultural e política. Tudo gira em tor-
no disto e dos projetos de Brasil, explícitos ou implícitos. 
Não é uma disciplina “gratuita”, mas muito carregada de 
tensões e opções teóricas e práticas. 
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Rubem Barbosa Filho (UFJF): Vejo como uma área de pes-
quisa extremamente promissora, tanto pelos grupos de tra-
balho existentes na Anpocs e na SBS quanto pelo interesse 
que o tema desperta na academia em geral. Não sei se é 
possível caracterizar a predominância de uma abordagem 
teórico-metodológica, mas certamente a chave mecâni-
ca “estrutura-superestrutura” cedeu espaço a perspectivas 
menos esquemáticas, como a da Escola de Cambridge. 
Creio que os problemas básicos estudados são aqueles que 
vinculam o nosso pensamento social à construção da nação 
e à questão da solidificação da democracia, com os dilemas 
envolvidos em cada etapa de nossa história e com a constru-
ção de “linhagens” ou filiações teóricas dos vários autores 
estudados. 

Sergio Miceli (USP): A julgar pelo recente encontro carioca 
do grupo1, continua havendo, no meu entender, duas ten-
dências: de um lado, uma abordagem contextualista, para 
a qual os textos ou obras estão como que imantados, de 
outro, um enfoque na linhagem da história das ideias, incli-
nado a fazer paráfrases, aproximações postiças entre livros 
e autores, ou então construindo uma perspectiva um tan-
to “espiritualizada” de interpretação. A linhagem contex-
tualista busca construir uma história densa de mediações, 
desde origens sociais, passando pela formação cultural, até 
os modos de inserção na cena intelectual ou artística; os 
adeptos da história das ideias lidam com autores e livros, 
como se estivessem dispostos num quadro de honra/deson-
ra, extraindo desses confrontos linhagens de pensamento 
definidas em termos anacrônicos. Em ambas direções, veri-
ficam-se prodígios de erudição por vezes dispensáveis. 

1 Sergio Miceli se refere ao Encontro Intermediário do GT Pensamento social no 
Brasil da Anpocs, “Pensamento Social: perspectivas em diálogo”, organizado por 
Nísia Trindade Lima (Fiocruz), Ângela Alonso (USP) e André Botelho (UFRJ) e 
realizado no IFCS/UFRJ em novembro de 2010. 
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2 – Como você vê a relação entre a área de pensamento 
social e as ciências sociais em geral, e/ou outras disciplinas 
e áreas de pesquisa? 

Angélica Madeira e Mariza Veloso: Pensamento social bra-
sileiro é uma área que se constrói em uma proximidade 
cada vez maior com a teoria sociológica, clássica e contem-
porânea – configuração histórica (Elias); Intelligentsia (Man-
nheim); campo intelectual (Bourdieu) – assim como com 
as ciências da linguagem, com um acervo de conceitos que 
permitem operar sobre os textos, examinar as narrativas – 
dialogia (Bakhtin); intertextualidade (Kristeva) – a partir 
das novas teorias do discurso e da narrativa praticadas pela 
crítica cultural contemporânea. 

Elide Rugai Bastos: A área de pensamento social supõe 
interfaces com muitas disciplinas: filosofia, história, socio-
logia, política, antropologia etc. Aliás, como toda a refle-
xão não só em ciências sociais, mas no âmbito das ciências 
humanas. Assim, dialoga com várias vertentes teórico-meto-
dológicas – clássicas, modernas e contemporâneas. Esse 
procedimento conjunto permite que sejam ultrapassados os 
limites da experiência pessoal para torná-la social, vinculan-
do a reflexão individual à de outros pesquisadores. Lem-
bro Isaiah Berlin que diz que novas ou velhas, as ideias for-
mam o capital intelectual básico com o qual vivemos. Ou, 
em outras palavras, o pensamento não parte de um espaço 
desabitado pelo conhecimento.

Glaucia Villas Bôas: A área de conhecimento que se con-
vencionou chamar de “pensamento social” se impôs e se 
legitimou dentro das ciências sociais tal como, ainda, a con-
sideramos no Brasil, constituída pelas disciplinas da socio-
logia, antropologia e ciência política. Há historiadores que 
dedicam suas pesquisas à área de pensamento social e, ima-
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gino que especialistas da educação, direito ou filosofia tam-
bém o façam. Vale dizer, contudo, que há cientistas sociais 
que não consideram pensamento social uma área de conhe-
cimento com questões e métodos próprios, julgando que 
qualquer pesquisador pode produzir conhecimento sobre 
um autor ou tema da tradição de estudos sobre o Brasil. 
Não há dúvida alguma que isto é possível, e mesmo salu-
tar para a pesquisa. Todo saber que se preza pensa sobre si 
próprio. No entanto, faço uma diferença entre o cultivo e 
o domínio desta área (que também é chamada de sociolo-
gia do conhecimento, história intelectual, historia social das 
ideias, sociologia da cultura) e trabalhos de especialistas em 
sociologia urbana ou sociologia da violência, por exemplo, 
que, em determinado momento, desejam escrever um arti-
go sobre Gilberto Freyre, Capistrano de Abreu ou Roberto 
Cardoso de Oliveira, porque fizeram uma leitura importan-
te para sua reflexão ou pesquisa. 
 
Lucia Lippi Oliveira: A área de pesquisa toma questões da 
sociologia e da antropologia – disciplinas que procederam 
a avaliações históricas de si próprias – para realizar análises 
dos objetos acima mencionados. Ela se distancia da ciência 
política e da economia como praticadas hoje em dia já que 
tais disciplinas adotaram princípios mais formalistas, mais 
calcados em modelos que tomam o indivíduo como centro 
de decisões racionais. Ou seja, a área se relaciona melhor 
com as ciências sociais, aqui incluindo a história e a geogra-
fia, entendidas como humanidades. 

Luiz Werneck Vianna: Por definição, o estudo dessa disciplina 
consiste sempre em um exercício de teoria social, em que a 
mobilização das obras clássicas desse campo ocupa um papel 
notoriamente privilegiado. Estudar a presença do liberalismo 
entre nós remete a Guizot, a Stuart Mill e a Tocqueville, assim 
como a referência a Marx e a Weber torna-se incontornável 
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nos casos em que a categoria Estado e a formação das clas-
ses sociais se apresentam como temas centrais na expressão 
do nosso pensamento. De outra parte, dado que esse campo 
de pensamento, desde seus inícios, foi orientado por uma 
sociologia histórica comparada – nosso caso confrontado 
com o norte-americano –, a literatura aplicada a essa perspec-
tiva, como exemplarmente nas obras de Barrington Moore  
e Charles Tilly, trouxe consigo a abertura de novas oportu-
nidades para exercícios de comparação. Daí que, além da 
América, já se tornaram correntes os estudos sobre os casos 
russos, alemão e italiano, não à toa esses últimos envolvendo 
processos de modernização discrepantes do modelo liberal-
-democrático, vitorioso nos países que realizaram revoluções 
burguesas clássicas, como a Inglaterra e a França. Na estei-
ra dessa tendência, Lênin e Gramsci vieram a fazer parte da 
galeria dos grandes autores de referência da disciplina.

Maria Arminda do Nascimento Arruda: A área do pensa-
mento social é, por essência, interdisciplinar. A sua relação 
com as ciências sociais é intrínseca; creio que o desenvolvi-
mento da chamada sociologia da cultura no Brasil, nos últi-
mos anos, dependeu, entre outros motivos, do volume de 
reflexões sobre os intelectuais, setor da especialidade atual-
mente central.

Renan Freitas Pinto: Acredito que o estudo sobre as formas 
de pensamento social pode esclarecer aspectos essenciais 
quando os diferentes campos disciplinares se interconec-
tam. Para isso devemos ter em vista que as mudanças come-
çam a ocorrer sempre como mudanças no campo das ideias.

Ricardo Benzaquen de Araújo: Embora tenha sido criada, 
pelo menos no que se refere à Anpocs, com o objetivo de 
se limitar ao exame da produção intelectual elaborada,  
de maneira bastante estrita, no âmbito das ciências sociais 
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– daí o grupo se chamar pensamento social no Brasil e não 
pensamento social brasileiro –, a área também se ocupa, há 
muito tempo, com trabalhos oriundos da literatura, da crí-
tica e da tradição ensaística, para mencionar apenas alguns 
poucos exemplos. O desafio, agora, talvez seja o de nos 
relacionarmos com estas outras disciplinas de maneira mais 
aberta, na direção de um diálogo, de um intercâmbio inte-
lectual mais amplo, matizado e complexo, profícuo para 
todos os envolvidos.

Roberto Motta: Os quatro campos que destaquei anterior-
mente têm, evidentemente, íntima relação com a disciplina. 
Acrescentemos a eles economia e história econômica.

Rubem Barboza Filho: Penso que as relações com outras 
áreas deveriam ser intensificadas, em especial com a filo-
sofia ou teoria política e com uma reflexão epistemológica 
mais exigente. Não quero supervalorizar a questão episte-
mológica, mas ela é necessária. Por outro lado, acho tam-
bém que seria produtivo um contato maior com os histo-
riadores. Vários episódios e circunstâncias de nossa história 
estão sendo revistos por eles, e creio que isso poderia nos 
ajudar muito a entender melhor a reflexão de vários dos 
nossos pensadores. Finalmente, penso que seria interessan-
te a comparação permanente com pensadores de outros 
países que não os canônicos. 

Sergio Miceli: A chamada área de pensamento social pre-
servou esse título histórico, que tem muito mais a ver com 
certa prática intelectual de interpretar o país em chave 
macro, embora a maioria de seus atuais praticantes decer-
to se encaixe melhor em alguma das sociologias atuantes 
nesses universos de prática social: sociologia dos intelectuais,  
história social da arte, sociologia da literatura. Atraindo 
cientistas sociais de variada procedência disciplinar – his-
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tória, sociologia, antropologia etc. – as práticas de investi-
gação e de interpretação foram impelidas a dialogar com 
vertentes diversas da teoria sociológica contemporânea, 
desde Weber, Gramsci, Durkheim, passando por Raymond 
Williams, Pierre Bourdieu, Erving Goffman, até as mono-
grafias incontornáveis de Ringer, Christophe Charle, Stefan 
Collini, entre outros. 

3 – Quais os livros ou artigos da área você destacaria?

Angélica Madeira e Mariza Veloso: São selecionadas narrati-
vas clássicas de cada período histórico estudado, tanto lite-
rárias quanto sociológicas e históricas. Por exemplo, obras 
de Joaquim Nabuco, Euclides da Cunha e Machado de Assis 
podem sugerir contrapontos sempre novos. Essa bibliogra-
fia básica se faz acompanhar de uma bibliografia crítica 
sobre a época e sobre os autores estudados. Dessa bibliogra-
fia fazem parte, para a compreensão do século XIX, artigos 
de Machado de Assis e de José Veríssimo, assim como seus 
intérpretes. 

Elide Rugai Bastos: Le dieu caché, de Lucien Goldmann; os 
estudos sobre o iluminismo de Franco Venturi; Goethe e seu 
tempo, de Georg Lukács; Consciousness and society, de Stuart 
Hughes; Le travail de l’oeuvre, de Claude Lefort; Ideias políti-
cas na era romântica, de Isaiah Berlin.

Glaucia Villas Boas: “Oliveira Vianna e o direito do trabalho 
no Brasil”, em Quinze ensaios, de Evaristo de Morais Filho; A 
brasilidade modernista: sua dimensão filosófica, de Eduardo 
Jardim de Moraes; Intelectuais e classe dirigente no Brasil (1920-
1945), de Sergio Miceli; Joaquim Nabuco, de Ângela Alonso. 

Lucia Lippi Oliveira: Difícil seleção! Vou citar cinco teses 
de doutorado que foram publicadas em livro e cujos temas 
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se relacionam aos meus interesses de pesquisa: Benedito 
Calixto e a construção do imaginário republicano, de Caleb Faria 
Alves; Guerreiro Ramos e a redenção sociológica: capitalismo e 
sociologia no Brasil (no prelo), de Edson Bariani Junior; Os 
arquitetos da memória: sociogênese das práticas de preserva-
ção do patrimônio cultural no Brasil (1930-1940), de Már-
cia Regina Romeiro Chuva; A terra como invenção: o espaço 
no pensamento social brasileiro, de João Marcelo Maia; 
Projeto e missão: o movimento folclórico brasileiro, de Luis  
Rodolfo Vilhena. 

Luis Werneck Vianna: Sobrados e mocambos, de Gilberto 
Freyre; Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda; A 
construção da ordem, de José Murilo de Carvalho; O quinto 
século, de Maria Alice Rezende de Carvalho, Tradição e artifí-
cio, de Rubem Barbosa Filho.

Maria Arminda do Nascimento Arruda: Há vários livros 
importantes, sendo, por isso, difícil eleger um número limi-
tado de obras. Considero, no entanto, Intelectuais e classe 
dirigente no Brasil, de Sergio Miceli, uma obra decisiva na 
delimitação do campo da reflexão, pois inaugura toda uma 
vertente de estudos sobre a história social dos intelectuais.

Renan Freitas Pinto: Pequena bibliografia crítica do pensamento 
social brasileiro e O rebelde esquecido: tempo, vida e obra de 
Manoel Bonfim, de Ronaldo Conde Aguiar; Vozes da Ama-
zônia: investigação sobre o pensamento social brasileiro, de 
Elide Rugai Bastos e Renan Freitas Pinto; O espetáculo das 
raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil (1870-
1930), de Lilia Moritz Schwarcz; Estilo tropical: história cultu-
ral e polêmicas literárias no Brasil (1870-1914), de Roberto 
Ventura; e Formação do pensamento político brasileiro: ideias e 
personagens, de Francisco Weffort. 
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Ricardo Benzaquen de Araújo: Há uma série de trabalhos de 
grande valor publicados nos últimos anos, o que torna muito 
difícil escolher um sem deixar outros, de mérito equivalente, 
na sombra. Assim, prefiro destacar a relevância do ensino e 
da pesquisa sistemáticos que têm sido desenvolvidos por Ser-
gio Miceli, na USP, e por Luiz Werneck Vianna, no antigo 
Iuperj. Sergio aproxima-se do pensamento social brasilei-
ro pela ênfase, não exclusiva, em uma sociologia dos inte-
lectuais; Werneck trata do tema por intermédio de um viés, 
igualmente não exclusivo, de uma sociologia política; ambos, 
porém, têm desempenhado um papel de enorme realce no 
esforço de se conferir dignidade intelectual à nossa área.

Roberto Motta: Casa-grande e senzala, de Gilberto Freyre; 
Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda; Evolução 
política do Brasil, de Caio Prado Junior; Neither black nor white, 
de Carl Degler; e Bandeirantes e pioneiros, de Vianna Moog. 

Rubem Barboza Filho: É difícil dizer ou escolher. Pensando 
na produção mais contemporânea, e sem ordem de impor-
tância, eu destacaria alguns estudos exemplares: Linhagens 
do pensamento político brasileiro, de Gildo Marçal Brandão; 
A revolução passiva: iberismo e americanismo no Brasil, de 
Luiz Werneck Vianna; A construção intelectual do Brasil con-
temporâneo: da resistência à ditadura ao governo FHC, de 
Bernardo Sorj; O quinto século: André Rebouças e a constru-
ção do Brasil, de Maria Alice Rezende de Carvalho; “Entre 
a autoridade e a liberdade”, introdução ao livro Visconde do 
Uruguai, de José Murilo de Carvalho. 

Sergio Miceli: As sociologias da religião, do direito e da 
música, de Max Weber; A sociedade de corte, de Norbert Elias; 
As regras da arte, de Pierre Bourdieu; O campo e a cidade, de 
Raymond Williams; O declínio dos mandarins alemães, de Fritz 
K. Ringer. 
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4 – Você ensina ou ensinou pensamento social como disci-
plina? Na graduação ou na pós-graduação? Como disciplina 
optativa ou obrigatória? Quais os recursos didáticos empre-
gados em suas disciplinas?

Angélica Madeira e Mariza Veloso: O curso “Sociologia 
brasileira”, obrigatório a todos os alunos da graduação do 
Departamento de Sociologia da UnB, é oferecido todos os 
semestres, e recebe demanda de várias áreas das ciências 
sociais. O curso é oferecido anualmente, para o mestrado 
e para o doutorado, com o título de “Pensamento social 
brasileiro”. A disciplina existe também, desde 1993 – com o 
nome de “Leitura brasileira I” e “Leitura brasileira II”, ofe-
recidas respectivamente a cada semestre –, no Instituto Rio 
Branco do Ministério das Relações Exteriores. Tudo isso evi-
dencia o grau de institucionalização da área.

Elide Rugai Bastos: Tenho ensinado nos cursos de gradua-
ção em Ciências Sociais e pós-graduação em Sociologia na 
Unicamp, em disciplinas obrigatórias e optativas na área de 
pensamento social. No primeiro, “Pensamento social bra-
sileiro”; no segundo, alternando “Teoria sociológica con-
temporânea” e “Pensamento social no Brasil”. Em “Teoria 
sociológica contemporânea”, disciplina obrigatória, parto 
da indagação sobre o cenário a partir do qual se dá a reo-
rientação do pensamento social europeu no século XX e 
seus desdobramentos na sociologia norte-americana. Nesse 
cenário procuro apontar as transformações político-sociais 
e culturais que fundamentam a circulação das ideias. Em 
“Pensamento social no Brasil”, sugiro como eixo o fato de 
que em cada momento de configuração da questão nacio-
nal altera-se o peso dos temas abordados pelos intérpretes/
pesquisadores. Nessa linha a recepção de autores europeus 
e norte-americanos e o diálogo estabelecido entre brasilei-
ros e latino-americanos são diferenciados no tempo.
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Glaucia Villas Bôas: Ensinei na graduação e na pós-gradua-
ção. Comecei nos anos de 1980 no curso de ciências sociais 
da UFRJ. Era uma disciplina eletiva sobre as interpretações 
do Brasil, que atraía um número razoável de alunos. Cos-
tumava escolher três ou quatro obras paradigmáticas para 
leitura e discussão. Até hoje encontro ex-alunos que se lem-
bram deste curso. Na realidade, o currículo oferecia pouco 
ou quase nada sobre autores brasileiros na área da sociolo-
gia. Ao final da década de 1980, creio, Ana Maria Galano e 
eu fizemos uma ementa para a disciplina de “Sociologia III” 
cujo objetivo era oferecer um curso informando sobre as 
características históricas, sociais e cognitivas da sociologia 
no Brasil. Na criação do Programa de Pós-Graduação em 
Sociologia e Antropologia (PPGSA), a área de pensamento 
social entrou na linha de pesquisa “Sociologia da cultura, 
ritual e simbolismo” cuja proposta foi feita por mim, Ana 
Maria Galano, Reginaldo Gonçalves e Maria Laura Viveiros 
de Castro. Tínhamos um projeto integrado financiado pelo 
CNPq sobre temática do pensamento social e resolvemos 
propor esta linha de pesquisa durante a elaboração do pro-
jeto de criação do PPGSA. Na ocasião, a área forte da pós-
-graduação era a sociologia do trabalho, mas nossa proposta 
foi bem recebida e aceita. 

Lucia Lippi Oliveira: Ensinei “Interpretações do Brasil” 
para a graduação como disciplina obrigatória. Escolhi auto-
res entre os que compõem um panteão do pensamento 
brasileiro. Usei textos interpretativos sobre os autores lan-
çando mão de obras tais como Introdução ao Brasil: um ban-
quete no trópico, 1 e 2, e usaria também o recém-publicado 
Um enigma chamado Brasil. Em outra ocasião adotei o viés 
de escolher autores cuja interpretação do Brasil é calcada 
sobre território, espaço, sertão, fronteira e região. Fiz uso 
de documentários e de filmes de ficção que ajudam a com-
preender as interpretações textuais. Na pós-graduação dei 
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um curso optativo nomeado “Viagens e viajantes”. Trabalhei 
com autores e textos resultantes de viagens que nos séculos 
XIX e XX construíram um imaginário sobre o país. Neste 
caso usei textos dos autores e imagens do livro O Brasil dos 
viajantes, de Ana Maria Beluzzo, assim como textos interpre-
tativos sobre eles. 

Luiz Werneck Vianna: Leciono há muitos anos, exclusiva-
mente na pós-graduação, sempre como disciplina optativa. 
Meu recurso didático consiste apenas da discussão em semi-
nários de obras de intérpretes selecionados para o curso, 
quer por temas, quer por recortes cronológicos. O curso que 
ministrei no segundo semestre de 2010 versou sobre a pro-
dução de jovens cientistas sociais sobre o pensamento social 
brasileiro.

Maria Arminda do Nascimento Arruda: Até recentemente, 
era responsável pela disciplina optativa “Formação do pen-
samento brasileiro” na graduação. As aulas eram sobretudo 
expositivas, mas havia a verificação informal da leitura dos 
textos. 

Renan Freitas Pinto: Na verdade, a experiência de minis-
trarmos no âmbito da graduação em Ciências Sociais uma 
disciplina optativa intitulada “Formação do pensamento 
social brasileiro na Amazônia” terminou se transformando 
em um dos pontos de partida para sugerirmos e também 
participarmos da organização de um programa multidis-
ciplinar de pós-graduação que ganhou a denominação de 
“Sociedade e cultura na Amazônia”, atualmente com mes-
trado e iniciando um doutorado, no qual tenho ministrado 
por cinco vezes disciplina sobre o “Pensamento social bra-
sileiro na Amazônia”. Ministrei também essa disciplina no 
mestrado do Inpa sobre “Agricultura no trópico úmido” e, 
por três vezes, no mestrado de Medicina, “Patologia tropi-
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cal”. Além disso tenho escrito regularmente artigos do tipo 
ensaístico sobre temas afins em jornais locais.

Ricardo Benzaquen de Araújo: Nunca ofereci, infelizmen-
te, nenhuma disciplina vinculada ao estudo do pensa-
mento social brasileiro na graduação. Na pós-graduação, 
tanto na sociologia quanto na história, os seminários que 
coordenei sobre o tema sempre tiveram um caráter eletivo. 
No que se refere aos recursos didáticos, bem, pelo que me 
dizem, creio que não me atualizei sobre o assunto, pois con-
tinuo dando aula de modo extremamente convencional.

Roberto Motta: Eu ensinei pensamento social brasileiro, 
mas pouco. Minha preocupação com o assunto deriva de 
minha reflexão sobre Max Weber e Gilberto Freyre. 

Rubem Barboza Filho: Normalmente fico responsável por 
uma disciplina anual sobre alguns clássicos brasileiros na 
graduação e costumo oferecer outra na pós. No primeiro 
caso, os alunos leem e discutem obras de Freyre, Sérgio 
Buarque, Faoro, Florestan, José Murilo, Werneck e Darcy 
Ribeiro. No segundo caso, como disciplina optativa, o con-
teúdo varia, e além destes autores já citados costumo traba-
lhar com Oliveira Vianna, Euclides da Cunha, Wanderley 
Guilherme, entre outros. No caso dessa segunda disciplina, 
ela se organiza por meio de seminários com um trabalho 
final de cada aluno. 

Sergio Miceli: Ensinei “Teoria sociológica contemporânea” 
tanto na graduação, mas, sobretudo, na última década, na 
pós-graduação de sociologia na Universidade de São Pau-
lo, inclusive a única disciplina obrigatória que alterna teo-
ria clássica e teoria contemporânea. Nas vezes em que fui 
responsável pela disciplina, preferi aprofundar o exame 
e a discussão de autores-chave no campo da sociologia da 
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cultura (Weber, Elias, Bourdieu etc.). Nos demais semestres, 
oferecia o curso de sociologia dos intelectuais, ora enfa-
tizando o prisma comparado entre inteligentzias, ora privi-
legiando discussões sobre fontes ou gêneros de expressão 
intelectual e artística, ora mirando em trabalhos de história 
social da arte, atraindo assim estudantes da pós-graduação 
em ciências sociais (em especial, sociologia e antropologia), 
letras, história, arquitetura e comunicações. 

5 – Como você vê o futuro da área de pesquisa do pen-
samento social? Quais as questões temáticas, teóricas e 
metodológicas que você pensa serem fundamentais para o 
desenvolvimento da área? 

Angélica Madeira e Mariza Veloso: Futuro promissor: elos 
teóricos cada vez mais firmes com a teoria sociológica; 
operações metodológicas mais sofisticadas; descobertas 
de novas fontes de investigação; necessidade de manter 
a abertura transdisciplinar do campo; permanente possi-
bilidade de releitura dos clássicos e a atualização de suas 
obras e críticas.

Elide Rugai Bastos: Temas centrais ao entendimento da 
sociedade contemporânea – emancipação, direito à dife-
rença, limites à liberdade, aceitação da dignidade como 
projeto social, reconhecimento, exclusão/excludência 
social, para citar alguns – foram, de várias maneiras, objeto 
da reflexão dos autores brasileiros ao longo dos anos, pela 
própria condição não democrática do país (colônia, escra-
vidão, sucessão de ditaduras, extrema desigualdade na dis-
tribuição de bens etc.). A retomada dessa temática via pen-
samento brasileiro, a avaliação dos alcances e limites dos 
debates e seus efeitos insere, necessariamente, a reflexão 
brasileira no debate internacional.
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Glaucia Villas Bôas: Acho difícil “ver” o futuro, mas arris-
caria dizer que a área pode se consolidar e permanecer 
se houver condições para uma diferenciação interna mais 
ampla. Para isto seria relevante que as pesquisas tomassem 
novas orientações: 1) fossem menos “comemorativas” e mais 
críticas da tradição sociológica e intelectual; 2) apresentas-
sem questões que não digam respeito necessariamente a 
identidade nacional e instauração da sociedade moderna; 
3) fizessem a crítica de categorias como centro e periferia 
cujo caráter geopolítico contribui pouco para aprofundar 
o conhecimento das redes de interações entre intelectuais 
brasileiros e estrangeiros; 4) revisitasse com mais frequência 
os cânones interpretativos. 

Lucia Lippi Oliveira: O elenco de temas e objetos da área 
pensamento social tende a se ampliar para além da questão 
nacional tratada sob o título de “interpretações do Brasil”, 
o que é bom e corresponde à complexidade da vida social. 
Por outro lado é preciso lembrar que os elementos relacio-
nados à construção da “comunidade imaginada” não deixa-
rão de continuar presentes. Tenho dificuldades para fazer 
exercício de “futurologia”! Diria apenas que o fundamental 
é ter abertura intelectual para os novos temas e perspectivas 
que se apresentem.

Luiz Werneck Vianna: Compreendo que a área assumiu 
como sua a tentativa da produção de uma narrativa que, 
para além das diversas matrizes contraditórias presentes em 
nossa formação – o iberismo, o americanismo –, procura, 
mais do que singularizá-las, instituir modos de articulação 
entre elas. Com essa orientação, reconheço que a ênfase na 
produção de uma narrativa aproxima-se, como na metáfora 
de Ronald Dworkin, da escrita de um romance em que cada 
geração acrescenta um novo capítulo, de uma forma tal que 
o seu sentido seja a um tempo preservado e superado. Des-
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sa forma, identifico na disciplina a vocação para um esforço 
reflexivo, que, ao interpretar o país, se inclui no movimento 
das forças sociais que o transformam. 

Maria Arminda do Nascimento Arruda: A área de pesquisa 
do pensamento social no Brasil é bastante dinâmica, haja 
vista o aparecimento constante de jovens pesquisadores e 
o volume de textos editados. É possível projetar, nesses ter-
mos, o crescimento da especialidade entre nós. Há temas 
que poderiam ser mais desenvolvidos: retratos coletivos de 
intelectuais, sistemas de pensamento, movimentos de ideias, 
relações entre o modernismo e as ciências sociais, tratamen-
to das linguagens, entre outros. Como já me referi, penso 
ser fundamental evitar tanto o caráter pouco rigoroso dos 
estudos quanto a pesquisa pouco sistemática. Considero, 
também, que a área do pensamento social deva afastar de 
perspectivas muito formalistas, isto é, que tomam os autores 
e as suas ideias como realidades autoevidentes. Do ponto 
vista da sociologia, como sabemos, é necessário elucidar as 
conexões entre trajetórias, obras, ideias etc. Não se trata de 
privilegiar análises externalistas, pois a disjuntiva interno-
-externo é completo equívoco e não se sustenta. Finalmen-
te, uma abordagem da cultura do ângulo das disciplinas 
sociais pressupõe revelar a face simultaneamente coletiva e 
particular do pensamento. 

Renan Freitas Pinto: Vejo como fundamental para o alar-
gamento do campo de pesquisa das temáticas relacionadas 
com o pensamento social a inclusão de novas abordagens 
capazes de nos fornecerem ferramentas pouco utilizadas 
em nossas análises e estudos. Por exemplo, autores e méto-
dos da hermenêutica como Husserl, Heidegger, Gadamer, 
Ricoeur, Habermas e Axel Honneth. Precisamos realimen-
tar nossas pesquisas com interlocuções com esses autores e 
suas ideias, assim como com outros autores do campo da 
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crítica da arte, da literatura e da história cultural, para men-
cionar alguns.

Ricardo Benzaquen de Araújo: A minha impressão, para 
dar uma resposta curta a uma questão quase impossível de 
ser enfrentada, é a de que deveremos, por um lado, apro-
fundar o diálogo das investigações acerca do pensamento 
social com as referências teóricas não só das ciências sociais 
como também de disciplinas próximas, como por exemplo 
a história – em especial a história intelectual –, a crítica lite-
rária e a das artes visuais e assim por diante; por outro, creio 
que a constituição de uma perspectiva comparada com o 
pensamento social de outros países, tal como o que já está 
ocorrendo – sobretudo – com a Argentina, abre também 
grandes possibilidades de uma expansão da riqueza e da 
complexidade intelectual das pesquisas nesta área.
 
Roberto Motta: A meu ver a questão fundamental ainda 
é a dos modelos de sociedade e de história. Isto é, haverá 
um modelo normativo? Já que duas vezes mencionei Gil-
berto Freyre, eu diria que uma questão premente está na 
avaliação, aceitação ou recusa da interpretação freyriana 
do Brasil, isto ainda mais depois da aparente obsolescên-
cia do modelo marxista. 
 
Rubem Barboza Filho: Vejo com otimismo o desenvol-
vimento dessa área de pesquisa. A sugestão anterior de 
ampliar a comparação com outros países, no entanto, pre-
cisa ser corrigida por uma perspectiva que preserve aquilo 
que há de original entre nós, para não cairmos no erro de 
dizer sempre o que não fomos e o que não pensamos. Creio 
que o maior desafio será entender que, ao estudar nosso 
pensamento social, também produzimos, mais que história 
das ideias, pensamento social. Daí a relevância da questão 
da democracia para a nossa reflexão sobre os clássicos, e a 
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preocupação com a recuperação das nossas possibilidades e 
limites de vida democrática. 

Sergio Miceli: A facilidade de acesso às fontes e aos mate-
riais de documentação sobre a vida intelectual e artística 
tornou praticamente impossível empreender um traba-
lho de investigação relevante sem mobilizar as passagens e 
mediações entre os diversos universos de prática social. Afi-
nal, os mundos intelectual, literário, artístico e acadêmico 
são universos expostos a coerções e não dependem da liber-
dade ou da virtude das ideias, e tampouco da livre escolha 
de seus praticantes. 

lilia moritz schwarcz
é professora do Departamento de Antropologia da USP.

andré botelho
é professor do Departamento de Sociologia da UFRJ.
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o imPeachment do Presidente collor:  
a literatura e o Processo*

Brasilio Sallum Jr. 
Guilherme Stolle Paixão e Casarões

* O presente artigo constitui um dos resultados da pesquisa “Impeachment: crise 
e transição política”, que conta com o apoio do CNPq.

Em dezembro de 1989, Fernando Collor de Mello foi elei-
to para a Presidência da República do Brasil com cerca de 
35 milhões de votos, mais da metade dos votantes. Era o 
primeiro presidente a ser eleito conforme a Constituição 
democrática de 1988, quase trinta anos depois que o elei-
torado brasileiro elegera diretamente o seu presidente pela 
última vez, em 1960. Com a eleição de Collor, parecia enfim 
efetivada a demanda central da campanha das Diretas Já e 
do movimento pela democratização do país. Contudo, ao 
longo do tempo, o presidente foi perdendo prestígio popu-
lar, seu governo foi atingido por um volume crescente de 
acusações de corrupção e ficou sem condições de coman-
dar politicamente o país. Em maio de 1992 Collor foi acusa-
do por seu irmão de associação em esquema de corrupção 
gerenciado pelo tesoureiro de sua campanha eleitoral. Em 
seguida, formou-se uma Comissão Parlamentar de Inquérito 
que confirmou seu envolvimento. Em setembro, a Câmara 
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dos Deputados autorizou por ampla maioria a abertura do 
processo de impeachment, em meio a uma onda de mani-
festações populares que demandavam isso do Congresso. 
Em dezembro, o Senado Federal aprovou o impeachment 
do presidente e o baniu da vida pública por oito anos. Tam-
bém isso foi comemorado como sinal de força da democra-
cia brasileira. 

Como foi possível que isso acontecesse? Como explicar 
o impeachment do presidente Collor? Infelizmente, ainda 
não há explicação satisfatória para este evento singular da 
história política brasileira. 

Os cientistas sociais que se debruçaram sobre o fenôme-
no têm recorrido a diferentes fatores para explicá-lo. Entre 
tais fatores, pouco destaque se deu à corrupção como tal, o 
alegado motivo para o impeachment. Como alega Weyland 
(1993), “a corrupção só se torna fatal quando empregada 
como arma por poderosos adversários”. Os analistas têm 
priorizado na explicação as características pessoais do pre-
sidente, o modo como exerceu a Presidência, as disputas 
político-institucionais, a fragmentação partidária, o desgas-
te de Fernando Collor junto à opinião pública, a mobiliza-
ção da sociedade civil ou uma combinação desses aspectos. 
Não se negará a explicações tão diversas alguma pertinên-
cia. Trata-se, mesmo, de fenômeno político para o qual con-
correram múltiplas causas. 

Não pretendemos aqui reduzir o impeachment a uma 
“necessidade histórica”, explicá-lo por padrões gerais de 
conduta ou como fruto previsível de inconsistências insti-
tucionais. Evitaremos também reduzi-lo a resultado de cir-
cunstâncias improváveis. Tentaremos nos mover no espaço 
amplo entre o “acaso” e a “necessidade histórica” tentando 
esboçar aquilo que nos parece mais fazer falta à produção 
acadêmica sobre o impeachment do presidente Collor: 
um quadro inteligível que articule os fatores apontados 
pela literatura acadêmica – ou por ela às vezes subestima-
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dos – como responsáveis pelo impeachment; quadro que 
permita caracterizar a dinâmica política que o tornou mui-
to provável. 

Na sequência, examinaremos alguns dos fatores aponta-
dos por historiadores, cientistas políticos e sociólogos como 
explicação para o impeachment de Fernando Collor de 
Mello. Chamaremos a atenção tanto para pertinência quan-
to para a insuficiência explicativa de cada um dos aspectos 
enfatizados e para a vantagem analítica de complementar 
cada fator com outras dimensões relevantes para a explica-
ção do fenômeno. Iniciaremos com a discussão das expli-
cações que ressaltam características pessoais do presidente. 
Examinaremos em seguida os argumentos que enfatizam 
especialmente o papel das disputas político-institucionais 
para, depois, discutirmos as interpretações que põem em 
relevo as dimensões societárias subjacentes às instituições 
políticas e seus atores. Por último, tentaremos esboçar um 
quadro explicativo mais compreensivo para o impeachment 
do presidente Collor.

Personalidade e imagem simbólica do presidente
Quase todos os analistas do impeachment de Fernando 
Collor mencionam, pelo menos incidentalmente, suas 
características pessoais ou de comportamento como fato-
res contribuintes para que aquele evento tivesse ocorrido. 
Alguns deles, no entanto, fazem desses traços elementos-
-chave da explicação. Concentram-se no exame do ator 
dando atenção menor à análise das circunstâncias, embora 
não deixem de sublinhar a sua relevância. Focalizaremos 
aqui particularmente os argumentos de dois desses autores, 
Thomas Skidmore (2000) e Carlos Melo (2007). Skidmore 
afirma, por exemplo, que 

não obstante a influência de fatores ambientais e 
institucionais, não teria havido impeachment se não fosse 
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pelos atributos pessoais de Fernando Collor de Mello. 
Quaisquer que fossem os defeitos estruturais do sistema 
político, os políticos convencionais que constituíam o 
Congresso provavelmente não teriam votado a favor do 
afastamento do presidente. Foram obrigados [sic] a agir por 
um comportamento presidencial que só pode ser definido 
como politicamente suicida (Skidmore, 2000, p. 35). 

Entenda-se bem de que características pessoais se trata-
rão aqui. Os cientistas sociais cujos trabalhos serão examina-
dos referem-se mais à personalidade política de Fernando 
Collor e às suas bases socioculturais do que ao perfil psico-
lógico do ex-presidente. 

Skidmore, por exemplo, aponta para a “identidade 
política esquizofrênica” de Collor, “em parte rebento de 
um antiquado clã político nordestino, em parte o repre-
sentante de um Brasil moderno”. Sublinha a circunstância 
de ele ter nascido e sido criado em uma família tradicio-
nal de Alagoas, ter recebido boa parte de sua educação 
escolar e vivido a juventude, a partir dos anos 1960, no 
Rio e em Brasília. Posteriormente, voltou ao seu estado de 
origem para fazer política, tornando-se deputado federal, 
prefeito nomeado, governador e candidato a presidente 
da República. Ele assinala que o aprendizado de Collor 
do Brasil moderno não se deu apenas por este ter vivido e 
sido educado na região mais dinâmica do país, o sudeste, 
mas também por conviver de perto com os meios de comu-
nicação de massa, dado que sua família era proprietária 
em Alagoas de uma TV repetidora da Rede Globo de Tele-
visão, a mais importante do país. Para Skidmore, Collor 
teria experimentado esta pertinência a dois mundos tam-
bém em seus casamentos, o primeiro com uma socialite que 
representava o sul sofisticado e o segundo, ocorrido na sua 
volta à Alagoas, com uma jovem da família Malta, um dos 
clãs econômicos e políticos importantes do estado. Para o 
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historiador, Collor fazia a ponte entre o mundo tradicio-
nal, que vinha aos poucos desaparecendo, e o moderno, 
que se expandia. 

Argumenta-se também que os dois mundos em que 
Collor foi socializado estiveram presentes na imagem polí-
tica que projetou ao longo da campanha presidencial. 
Com grande sensibilidade para o marketing político e com 
a ajuda de uma verdadeira “empresa político-eleitoral”, 
Collor construiu uma imagem pessoal que, na situação de 
crise econômica e política experimentada pelo Brasil do 
final dos anos 1980, tocou em pontos sensíveis das expec-
tativas das massas populares incultas e das elites empre-
sariais. Projetou-se como líder messiânico e paladino da 
moralidade; como religioso e associado a Frei Damião, 
tido no nordeste como um novo Padre Cícero; como a voz 
dos que não tinham voz e a força dos que não tinham for-
ça para lutar contra a corrupção, os marajás e as elites que 
exploravam o povo. Também projetou de si a imagem de 
paladino da modernidade, 

[de um] Estado moderno, eficiente, que realmente preste 
serviços à nossa comunidade [...] um Estado que não 
seja interventor, que não seja paternalista, que não seja 
clientelista; um Estado que deixe as forças de mercado 
trabalharem... (apud Melo, 2007, p. 151)1.

Encarnando esta imagem pública, Collor conseguiu 
eleger-se presidente em dezembro de 1989. Seus problemas 
teriam começado depois: 

1 O trecho em questão faz parte de um discurso do programa gratuito de televisão 
do Partido de Reconstrução Nacional transmitido em 30/03/1989. Este parágrafo 
deve principalmente às análises de Carlos Melo (2007), e Sallum Jr., Graeff e Lima 
(1990). Uma análise dos discursos de Collor e do binômio messianismo/moderni-
dade encontra-se em Olga Tavares (1997).
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O maior problema de Collor era sua maneira de ser. Sua boa 
aparência e queda por esportes arriscados o haviam tornado 
o político brasileiro mais telegênico em muitas décadas. [...] 
No entanto, a boa aparência não conseguia esconder uma 
atitude arrogante, própria de uma fase anterior da política 
brasileira. [...] Estava habituado a fazer poucas concessões ao 
lidar com outros políticos. Parecia a encarnação do “coronel” 
da política nordestina, acostumado a mandar (Skidmore, 
2000, p. 35). 

Ao contrário de outro nordestino, o ex-presidente Sar-
ney, não procurava parecer conciliador perante os outros 
políticos e o público; seu estilo era belicoso e isso se refletia 
na escolha do seu secretário de imprensa, Claudio Humber-
to, que usava “linguagem ofensiva, atacando pessoalmente 
jornalistas e seus editores” (Skidmore, 2000, p. 35). 

Os autores que focalizam a persona política do presiden-
te percebem nela – e em suas relações com o clã político-
-familiar que o levou para Brasília – a raiz de suas dificulda-
des para governar e dos erros que o levaram à queda. Seu 
estilo de conduta teria se materializado na edição desmedi-
da de medidas provisórias – éditos válidos desde seu rece-
bimento pelo Congresso e reeditáveis a cada trinta dias, a 
menos que fossem recusadas pelo Congresso. 

A ideia-chave dos autores aos quais nos referimos é 
que o cerne das dificuldades políticas de Collor derivava 
da incapacidade de entender que em uma democracia 
não basta receber 35 milhões de votos; em uma socieda-
de recém-democratizada como a brasileira, complexa e 
com novos atores políticos, seria fundamental gerar con-
sensos por meio da negociação. Os “erros” capitais que 
teria cometido decorreriam, no fundo, de agarrar-se à sua 
tradição política ao invés de ajustar-se aos novos tempos. 
O recurso farto à comunicação de massa como reforço à 
vontade política se esvaiu na medida em que fracassou sua 
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política de estabilização e revelou-se a corrupção que per-
meava o seu governo. 

O que é notável nesta literatura não é tanto que a 
sociedade subjacente não seja incorporada à explicação. 
Aparecem, sim, as dificuldades econômicas, algo da “cul-
tura política” em mudança, o ambiente midiático etc., 
algumas das condições em que o personagem central fazia 
política. O que está quase ausente nestes textos são análi-
ses das instituições políticas e de sua dinâmica, da atuação 
dos centros de poder do Estado, dos partidos políticos e dos 
grupos de pressão. No livro de Carlos Melo é tanta a ênfa-
se no personagem, em sua virtù ou na falta dela, que todo 
resto da situação com a qual Collor se defrontou depois 
da posse aparece, metaforicamente, como fortuna. No caso 
de Skidmore, o sistema presidencialista de governo só é 
introduzido para enfatizar que sua estabilidade também 
depende, sendo democrático o regime político, da capa-
cidade de negociação política do chefe de governo, o que 
teria faltado a Collor.

A ausência de um tratamento específico das institui-
ções políticas é tão mais gritante porque, afinal, foi uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou as acu-
sações contra o seu tesoureiro de campanha; mais de dois 
terços da Câmara dos Deputados que permitiram o seu 
julgamento pelo Senado; e a quase totalidade de senado-
res que, depois de sua renúncia, votou pelo impeachment 
do Presidente da República e pela cassação de seus direi-
tos políticos por oito anos. Assim, invertendo a sentença 
de Skidmore, ainda que a personalidade de Fernando 
Collor tenha tido – como de fato teve – importância, ela 
só ganhou relevância porque ele ocupava o posto-chave de 
um particular sistema de instituições políticas, em um certo 
tipo de república democrática e presidencialista, com uma 
dinâmica específica. A análise desta esfera da vida social, e 
da literatura que a focaliza prioritariamente, é, pois, crucial 
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para o entendimento do evento histórico que nos ocupa. É 
o que ensaiaremos a seguir. 

sistema presidencial e instabilidade política
Tendo em vista o grande número de analistas das institui-
ções políticas brasileiras, a bibliografia que analisa desse 
ponto de vista o impeachment de Fernando Collor é dimi-
nuta. Sua característica mais marcante é enfatizar as tensões 
institucionais inerentes ao sistema presidencialista, em afi-
nidade com o artigo seminal de Juan Linz, “The perils of 
presidentialism”, publicado em 1990. Esse autor observou 
com estranheza a opção quase unânime pelo presidencia-
lismo – mais propenso ao conflito e ao colapso – nas novas 
democracias que surgiam ao redor do globo. Para ele, o sis-
tema parlamentarista seria superior tanto na preservação 
da estabilidade da democracia como no enfrentamento de 
eventuais crises de governo, que raramente transformam-se 
em crises do próprio regime democrático.

Linz sublinha que, embora o presidencialismo dê certa 
estabilidade ao processo político e assegure a renovação dos 
quadros dirigentes – em função do mandato fixo do chefe 
de Estado e governo –, ele acaba por criar uma desconti-
nuidade no processo político que pode produzir oscilações 
bruscas de orientação política entre os governos. Além 
disso, há uma disputa latente entre poderes no presiden-
cialismo; não somente o parlamento reclama legitimidade 
para si, mas também o chefe do Executivo, que conta com 
amplos poderes constitucionais para comandar o governo e 
o Estado. Esse aspecto, que o autor denomina “legitimidade 
dual”, permite qualificar o presidencialismo como um siste-
ma de “independência mútua” entre Poderes, enquanto o 
parlamentarismo seria caracterizado por uma “dependên-
cia mútua” entre eles (Linz, 1990, p. 62).

Além das tensões decorrentes desta dualidade, podem 
surgir outras decorrentes da própria concentração de pode-
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res na Presidência. As constituições presidencialistas criam 
um executivo estável e forte, com legitimidade plebiscitária 
o bastante para colocar-se no caminho de interesses parti-
cularistas que povoam a legislatura, mas buscam, ao mesmo 
tempo, conter eventuais excessos personalistas e plebiscitá-
rios dos quais o presidente é sempre suspeito. Ao se tomar 
a política democrática como um jogo de soma zero, o con-
flito é a regra, a oposição é implacável, e exacerbam-se as 
tensões e a polarização entre os atores políticos relevantes 
(Linz, 1990, pp. 56-57).

É verdade que o presidente, dotado de ampla legiti-
midade popular, pode se prontificar a “curar as feridas” da 
campanha eleitoral assim que assume seu cargo, tornando-
-se, portanto, um presidente de todos. Para Linz, no entan-
to, seria ingênuo achar que esse tipo de esforço ocorrerá 
em todo e qualquer caso. Ele depende, em grande medida, 
da personalidade e do estilo político do presidente, e, em 
menor grau, de seus principais opositores (Linz, 1990, p. 
60). Como se vê, o autor retoma a questão da personalida-
de, mas como parte da dinâmica de um sistema, como peça 
inerente ao seu funcionamento. 

Os pontos de vista de Linz têm grande afinidade com os 
de alguns analistas brasileiros do governo Collor. Entre eles 
sobressaem os trabalhos de Bolívar Lamounier e Amaury 
de Souza, que enfatizam as tensões político-institucionais na 
explicação dos fenômenos estudados. Dadas as afinidades 
intelectuais dos trabalhos, os examinaremos em conjunto.

Para estes autores haveria uma polarização institucio-
nal entre, de um lado, o forte poder da Presidência da 
República e, de outro, um conjunto de instituições (regu-
ladoras dos partidos, do sistema eleitoral e da federação) 
orientadas mais para a dispersão do poder, a fragmentação 
da maioria e a limitação do exercício do poder do que 
para a produção, por meio da engenharia institucional, de 
uma maioria governante compacta (Lamounier, 1993, p. 
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23). A força da Presidência da República viria do seu cará-
ter imperial e/ou plebiscitário. Imperial porque, a partir 
da Constituição de 1988, o chefe do Executivo centraliza o 
poder de diversas formas, dentre as quais se pode destacar: 
as iniciativas legislativas exclusivas – como nas questões 
orçamentárias; os poderes de veto parcial e total; e, acima 
de tudo, o poder de decreto consubstanciado nas medidas 
provisórias (MPs). Plebiscitário porque associado à crença 
de que o capital político-eleitoral do presidente, o acesso 
privilegiado aos meios de comunicação e os poderes cons-
titucionais possam assegurar a unidade e a coerência de 
um sistema político altamente fragmentado (Lamounier, 
1993, pp. 24-25)2.

No centro da argumentação está o caráter muito pro-
blemático desta crença no poder unificador da presidência 
plebiscitária. A crença seria problemática porque entende 
que a adesão do grande eleitorado ao presidente é estável 
e propicia a ele, de maneira contínua, o poder político de 
que carece. Para Lamounier, essa estabilidade é tanto mais 
difícil, pois se acrescenta à fragmentação e à presidência 
plebiscitária outra característica institucional brasileira: o 
corporativismo das relações capital/trabalho. Ao invés de 
organizar a “paz social”, o corporativismo estaria produzin-
do o oposto, convertendo-se “em fator de falseamento dos 
interlocutores e às vezes de indexação exagerada dos confli-
tos trabalhistas entre regiões e setores” (Lamounier, 1993, 
p. 25). Quer dizer, às tensões propriamente políticas se adi-
cionaria uma regulação das relações capital/trabalho que 
exacerba os conflitos sociais. O raciocínio não se restringi-
ria ao período Collor, mas este parece, à primeira vista, ilus-

2 No Brasil, a crença plebiscitária retomaria o culto personalista a Vargas e atribui-
ria ao presidente da República papel dual e central: por um lado, o de poder esta-
bilizador, capaz de disciplinar e conter particularismos da sociedade; por outro, o 
de desestabilizador construtivo, em condições de indicar a direção e ditar o ritmo 
das grandes reformas sociais (Lamounier, 1992a, p. 40).
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trar perfeitamente o problema. Seguramente, Lamounier 
tem isso em vista quando afirma que 

em condições de superinflação crônica, é infelizmente 
muito provável que o capital plebiscitário decorrente da 
escolha eleitoral se esvaia com grande rapidez e que o 
presidente perca este que é seu principal recurso político: 
o apoio difuso do eleitorado. Se a este fato acrescentarmos 
a debilidade de nossa estrutura partidária e parlamentar, a 
estrutura federativa [...] com seu alto grau de fragmentação, 
chegaremos seja qual for o titular da Presidência da 
República, à situação em que o presidente vê erodida sua 
base de apoio e não dispõe, do ponto de vista legislativo e 
partidário, de maioria estável e, às vezes, nem mesmo de 
minoria substancial que permita, por meio de negociações, 
completar o que falta (Lamounier, 1993, pp. 25-26).

Esta dificuldade permitiria compreender porque a Presi-
dência da República, independentemente de quem ocu-
passe o cargo, tenha recorrido “à pressão, ao clientelis-
mo e a outras instrumentalidades de poder” (Lamounier, 
1993, p. 26).

Estes dilemas institucionais permitem ao autor afirmar 
que os riscos de ingovernabilidade podem ter origem tanto 
no Executivo como no Legislativo. Viriam do Executivo se 
ocorresse o que denomina “cenário janista”, referindo-se à 
crise que levou o presidente Janio Quadros a renunciar ao 
cargo em 1961: 

neste cenário, uma vertiginosa perda de prestígio 
e popularidade debilita politicamente o Presidente 
[...], tornando-o incapaz de persuadir ou pressionar o 
Congresso a aprovar o seu programa econômico; mas 
isso acontece sem que ele se disponha a negociar com 
o Congresso uma política alternativa. Aferrando-se às 
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suas preferências e às prerrogativas que lhe são inerentes 
sob o regime presidencialista, o chefe de Estado passa 
a exercer autoridade fictícia, enquanto o país caminha 
rapidamente para o desgoverno [...] Do lado do Congresso, 
o risco seria se o conflito entre suas principais correntes, 
ou a fragmentação interna de todas elas, impedisse 
tanto a aprovação dos programas do Executivo como o 
oferecimento a ele de alguma alternativa aceitável. Nesta 
hipótese, a capacidade de ação coletiva dos congressistas se 
reduziria a efêmeras coalizões de veto contra as propostas 
do Executivo, com a consequente paralisia do sistema 
(Lamounier, 1991, p. 83). 

Estes cenários seriam situações-limite e, reconhece Lamou-
nier, “entre o apocalipse que eles aludem e as condições 
que de fato se delineiam nesse começo de legislatura, mui-
tas possibilidades e matizes se interpõem” (1991, p. 83).

Como se vê, para estes autores, as tensões institucio-
nais que empurram o sistema presidencial brasileiro para 
a ingovernabilidade não seriam inexoráveis. A governabili-
dade dependerá da personalidade e do estilo de exercício 
da presidência, como notava Linz ou, na interpretação de 
Lamounier (mais orientada para a ação), da sua disposição 
de negociar com o Congresso uma política alternativa, em 
lugar de aferrar-se às suas preferências. Lamounier ainda 
acrescenta outra dimensão-chave à interpretação: a opinião 
pública, fundamental para a preservação da adesão plebis-
citária à Presidência. 

Assim, a não ocorrência do “cenário janista” depende-
ria da manutenção do prestígio popular do presidente – 
reforçando sua capacidade política para dar unidade e dire-
ção ao Congresso (expressão destacada da fragmentação 
política produzida pelas instituições eleitorais, partidárias e 
federativas) – e/ou, no caso de sua proposta não receber o 
apoio necessário, da capacidade presidencial de negociar 
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com o legislativo uma política alternativa. Nesses termos, 
os riscos de instabilidade se reduziriam drasticamente. De 
novo: no tipo de literatura que examinamos são as tensões 
inerentes a uma combinação específica de instituições polí-
ticas que dão ou não relevo à personalidade, ao estilo ou à 
atitude negociadora do presidente da República.

Na análise do processo político ocorrido ao longo do 
governo Collor, Lamounier identifica, em seu início, um 
período de “ditadura romana”, no qual a legitimidade da 
eleição direta para a Presidência, a iminência da hiperin-
flação (a inflação corria a 80% ao mês) e a catástrofe que 
ocorreria em caso de desaprovação das medidas anti-infla-
cionárias propostas tornaram o Congresso Nacional refém 
do Executivo e “afrouxaram” os requisitos de constituciona-
lidade das medidas apresentadas. Isso teria ocorrido pelo 
menos no mês que inaugura o mandato presidencial. Já 
no primeiro dia de governo, Collor anunciou 22 medidas 
provisórias, que incluíam uma reforma administrativa, a 
extinção de entidades públicas “desnecessárias”, a privati-
zação de empresas estatais, abertura externa da economia e 
uma redução de 80% da liquidez da economia. Esta última 
consistiu na transformação de aplicações financeiras e de 
parte dos depósitos bancários e de poupança em depósitos 
no Banco Central indisponíveis por um ano e meio, sendo 
depois liberados, com juros, em doze parcelas mensais. Um 
mês depois, as medidas provisórias estavam convertidas em 
lei (Lamounier, 1991, pp. 88-91). 

Este sucesso inicial trazia, porém, um perigo inerente 
à dinâmica do sistema presidencialista brasileiro. Afastado 
o risco da hiperinflação e aprovadas as medidas propostas 
pelo governo, o Congresso saiu da condição de refém, o 
Judiciário ganhou mais liberdade para avaliar a constitu-
cionalidade das iniciativas governamentais e a capacidade 
de condução da Presidência passou a depender do poder 
que a Constituição lhe conferia, do prestígio popular que 
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potenciava o exercício de sua autoridade legal e de seu esti-
lo de exercer o poder. Passada a fase da “ditadura roma-
na”, fica implícito, começam a se manifestar os riscos à  
governabilidade. 

Com efeito, o fracasso na luta contra a inflação, a 
recessão prolongada, uma série de escândalos de corrup-
ção envolvendo membros do governo e o estilo pessoal 
de Collor exercer o poder produziram uma redução drás-
tica do prestígio do presidente junto à população, como  
mostra a figura:

Estes dados, próximos aos apresentados por Souza (2000), 
são deveras impressionantes. Partindo de uma expectativa 
partilhada por 71% da população de que faria um gover-
no ótimo ou bom, o prestígio popular do presidente cai 
drasticamente: três meses depois só 36% o consideravam 
um governo ótimo ou bom; depois de um ano, este per-
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centual caiu a 24% e, ao final de dois anos, seis meses 
antes de a Câmara dos Deputados autorizar o processo de  
impeachment, apenas 15% mantinham esta avaliação 
positiva. Seguindo o movimento inverso, apenas 4% par-
tilhavam uma expectativa de que o governo Collor seria 
ruim ou péssimo; depois de três meses, 19% já o conside-
ravam desta forma negativa; após um ano de governo, 34% 
tinham esta opinião sobre ele; e no seu segundo aniversá-
rio, esta avaliação negativa já era partilhada por 48% da 
população. O gráfico mostra que no momento em que a 
Câmara autorizou o processo de impeachment a avaliação 
do governo Collor tinha praticamente invertido as expec-
tativas com que ele iniciou seu mandato.

Os autores dos trabalhos aqui examinados concorda-
riam facilmente que, embora possa ter aumentado os riscos 
à governabilidade, a queda de prestígio popular não leva-
ria necessariamente a uma crise política aguda ao ponto de 
resultar na renúncia ou no impeachment do presidente. 
O governo anterior, presidido por José Sarney, manteve-se 
quase todo o tempo com prestígio popular muito baixo. 
Com exceção dos meses que se seguiram ao Plano Cruza-
do, foi considerado ruim ou péssimo por uma porção que 
variou entre 50 e 70% da população, e menos de 10% o 
considerava bom ou ótimo (Datafolha). Denúncias de cor-
rupção também não faltaram àquele governo. Ainda assim, 
o presidente Sarney conseguiu encerrar seu mandato e pas-
sar a faixa presidencial para o sucessor.

Isso nos conduz a examinar com mais vagar as institui-
ções e o estilo do presidente. As instituições políticas brasi-
leiras seriam tão inflexíveis a ponto de conter sempre um 
potencial tão grande de risco? Da perspectiva da literatura 
considerada, 

mesmo em condições normais, a combinação de 
presidencialismo com sistema partidário fragmentado 
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torna extremamente difícil formar uma maioria estável no 
Congresso. [...] Uma grave crise econômica quase sempre 
produz pressões políticas em favor de forte liderança 
presidencial. Em tais circunstâncias a tentação de reivindicar 
legitimidade plebiscitária pode tornar-se irresistível para 
qualquer presidente, como foi para Collor no primeiro ano 
de mandato. A reação do Congresso pode também causar 
uma cisão. À medida que o apoio popular ao presidente 
diminui, o Congresso começa a vetar suas iniciativas políticas 
ou exigir compensações proibitivamente altas para lhe prover 
maiorias temporárias. Foi exatamente o que aconteceu 
com o presidente Sarney. [...] [Assim,] o maior problema 
do presidencialismo brasileiro ainda são as reivindicações 
exageradas de legitimidade por parte da Presidência em 
face de um Legislativo fragmentado demais para fornecer 
um apoio estável, mas suficientemente forte para provocar 
impasse (Souza, 2000, pp. 144-145, 148). 

Dado que o presidencialismo brasileiro tendia a gerar 
enormes riscos políticos, qual a explicação que estes autores 
dão para o impeachment de Fernando Collor? De forma 
surpreendente, parecem acreditar que apresentando uma 
“agenda política consensual” e fazendo a reforma ministe-
rial de março/abril de 19923 – muito bem recebida no Con-
gresso – Collor havia se recuperado politicamente, dando 
bons motivos para crer que as acusações de corrupção con-
tra membros do governo logo se dissipariam. Daí a conclu-
são de que 

à luz desses acontecimentos, o impeachment de Collor 
estava longe de ser o resultado inevitável de seus deslizes 

3 A reforma ministerial foi um movimento de defesa de Collor em relação às acu-
sações de corrupção feita contra membros da equipe anterior. O novo ministério 
incluía, segundo Souza (2000), “respeitados membros do Congresso, do Judiciário 
e do setor privado”. 
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e fracassos passados. Na verdade foi uma surpresa para 
todos [sic]. Nas palavras de Lamounier, o impeachment 
foi o resultado inesperado da combinação praticamente 
impossível de cinco circunstâncias extremamente raras 
(Souza, 2000, p. 138)4.

Que circunstâncias improváveis foram estas? 1a) a 
acusação de seu irmão, Pedro Collor, de que o presiden-
te Collor era o sócio oculto de P. C. Farias, ex-tesoureiro 
de sua campanha eleitoral, que aproveitava sua relação 
com o Presidente para atividades de corrupção. Frente ao 
escândalo, o Congresso teve que formar uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito; 2a) a extraordinária incompe-
tência de Collor e P. C. Farias para esconder suas supostas 
atividades corruptas; 3a) a fragilidade e incompetência da 
bancada parlamentar governista para defender o governo 
e controlar a situação; 4a) a ausência de tentativas de silen-
ciar a imprensa ou abortar o processo político e um apego 
à ordem legal com a consequência inesperada de pessoas 
de origem modesta se apresentarem para depor perante a 
CPI; 5a) a obstinação de Collor em permanecer no poder 
até o último momento.

Não discutiremos por ora estas circunstâncias. Embora 
os trabalhos examinados sublinhem, com razão, a importân-
cia das tensões político-institucionais para a ocorrência do 
impeachment de Fernando Collor, suas análises ficam no 
meio do caminho. Isto é, ainda que enfatizem ter o proces-
so de transição política brasileira se dado pelo fortalecimen-
to do Congresso diante do Executivo e ter ocorrido no final 
da crise do impeachment uma sorte de “parlamentarização” 
do presidencialismo, eles não examinam suficientemente o 
comportamento dos partidos, do Congresso e as relações 
entre este e o Executivo no período Collor. Com efeito, 

4 O autor refere-se ao artigo de Lamounier (1992b).
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esta literatura não examina tanto a gênese e a própria crise 
institucional; ela prefere ilustrar com ela os perigos que o 
presidencialismo plebiscitário traria para a consolidação da 
democracia, sublinhando com isso a urgência de substituir 
o presidencialismo pelo parlamentarismo.

Chamaremos a atenção do leitor apenas para alguns 
equívocos da análise que esses autores fazem das relações 
Executivo/Legislativo. Um exame mais detido da dinâmi-
ca político-institucional do período mostra que, a despei-
to da fragmentação partidária tornar difícil a constituição 
de uma maioria estável de apoio ao governo, não foi ela 
que impediu Collor de constituir uma base parlamentar 
majoritária e sólida ao longo do seu mandato. Ao contrá-
rio, não constituir uma maioria parlamentar estável foi uma 
opção tomada e reiterada várias vezes pelo Presidente contra 
as recomendações de alguns de seus apoiadores. Ainda 
em discurso comemorativo do primeiro aniversário de seu 
governo, em março de 1991, ele assegurou que conside-
rava “mais democrático” constituir maiorias parlamentares 
ad hoc, para aprovar cada projeto. Além desta opção polí-
tica, Collor tomou uma outra, a de não partilhar o Executi-
vo com os partidos políticos que congregavam a maioria dos 
parlamentares que o apoiavam. Embora seu governo inclu-
ísse parlamentares, eles participavam do ministério sem 
a intermediação dos partidos. Sublinhe-se que estas duas 
escolhas políticas estão em geral associadas na política bra-
sileira, mas não é necessário que seja assim. Embora não 
se detenha na análise das instituições políticas, enfatizan-
do mais as relações de força entre os atores, Kurt Weyland 
aponta, com razão, para o sentido do isolamento político 
de Collor: a constituição de uma forte base política com os 
partidos reduziria a autonomia política que tanto desejava; 
ele procurava, ao contrário, enfraquecer outros centros de 
poder existentes, tanto no interior sistema político como 
na sociedade (Weyland, 1993, pp. 9-11). 
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De qualquer modo, as opções de não constituir maioria 
estável e de não compartilhar o Executivo com os partidos 
tiveram vigência plena no governo Collor até fins janeiro de 
1992, quer dizer, nas duas primeiras fases do seu governo. 

A primeira fase inicia-se com o lançamento do Plano 
Collor I de estabilização monetária e se encerra com o 
lançamento do Plano Collor II, em 31 de janeiro de 1991. 
Esta fase se caracteriza pelos experimentos heterodoxos de 
combate à inflação e, principalmente, pela edição de um 
grande número de medidas provisórias (se incluirmos as 
medidas reeditadas, elas chegaram a 144), recebidas com 
animosidade crescente pelo Congresso. 

A segunda parte do governo inicia-se em 1o de feverei-
ro, com a posse dos deputados federais e senadores elei-
tos em 1990. Entendendo que teria se tornado inviável 
seguir governando da mesma forma5, com prestígio em 
baixa e animosidade crescente no Congresso, Collor deci-
diu melhorar suas relações com o Legislativo, inclusive pela 
redução drástica de edições de medidas provisórias. Com 
efeito, Collor aumentou muito a latitude da “negociação” 
com o Congresso, discutindo intensamente o conteúdo 
de suas iniciativas legais – principalmente os projetos e as 
cinco medidas provisórias editadas no restante de 1991 – e 
ampliando a possibilidade de concessões do Executivo às 
demandas individuais dos parlamentares. Portanto, ao con-
trário do que às vezes se afirma, o governo Collor negociou 
suas iniciativas no Congresso e sempre praticou, em alguma 
medida, o clientelismo. Entretanto, ele manteve suas duas 
opções iniciais – de não formar maioria estável e de não 
compartilhar o Executivo. O Congresso não respondeu de 
acordo com o esperado a esta mudança de procedimento.  

5 As eleições de Ibsen Pinheiro (PMDB-RS) e de Mauro Benevides (PMDB-CE) 
para as presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal se associaram 
ao compromisso de valorização do Congresso, o que incluía o repúdio ao uso cor-
riqueiro de medidas provisórias como iniciativa legal. 
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A oposição manteve-se aguerrida e a base parlamentar 
governista desorganizada e oscilante. Isso foi restringindo 
ao mínimo a capacidade de Collor governar, ainda mais 
porque seu programa de reformas incluía um grande nume-
ro de mudanças constitucionais, que para serem aprovadas 
exigem três quintos dos votos do Congresso. 

Apesar dessas dificuldades, apenas em janeiro de 1992, 
quando sua capacidade de comandar o processo político se 
esgotava, o presidente Collor decidiu incorporar os partidos 
de sua base ao executivo, mas aos poucos e seletivamen-
te. Trocou ministros acusados de corrupção e, principal-
mente, convidou o ex-senador Bornhausen a ocupar uma 
Secretaria de Governo, a ser criada para melhorar as rela-
ções com o Congresso e a organização da base governista. 
A partir daí, de forma hesitante, Collor foi atendendo às 
exigências de participação no Executivo dos partidos a que 
pertenciam os parlamentares com os quais, em geral, conta-
va no Congresso. Almejava organizar sua base parlamentar 
e aos poucos constituir uma maioria parlamentar estável. 
Seu último movimento neste sentido ocorreu em fins de 
março/começo de abril, quando promoveu uma demissão 
coletiva do ministério e tentou formar outro atraindo para 
si parte do centro partidário. Mas não conseguiu incluir o 
PSDB, enquanto partido, no governo. O ministério resultan-
te mesclava lideranças partidárias, com peso no Congresso, 
e “notáveis” que tinham aprovação genérica – especialmente 
na grande imprensa – mas com reduzida capacidade de arti-
culação no Congresso. Por outro lado, o novo ministério, 
embora tenha produzido uma curta trégua nas acusações de 
corrupção contra o governo – pelo menos até a publicação 
das acusações de Pedro Collor – tolheria, pelo próprio peso 
político dos ministros, a capacidade de manobra do presi-
dente frente às acusações. De qualquer modo, as iniciativas 
tomadas a partir de janeiro foram remédios insuficientes 
para que Collor retomasse o comando do processo político. 
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Em suma, já em movimento defensivo, procurando 
afastar as acusações de corrupção e evitar a paralisia de seu 
governo, Collor reformulou suas opções políticas iniciais e 
melhorou um pouco a situação do governo no Legislativo, 
mas sem constituir uma maioria parlamentar sólida. Deste 
modo, a “fragilidade e a incompetência da base governista” 
para defender o presidente e bloquear as iniciativas da opo-
sição desde a instalação, em 1o de junho, da Comissão Parla-
mentar de Inquérito, não era uma circunstância improvável, 
como entende Lamounier; pelo contrário, era previsível. 

Quaisquer que tenham sido as motivações para as opções 
políticas de Collor, quando ele teve condições políticas de 
superar a “fragmentação partidária” para sustentar-se, não o 
fez e, ao revés, quando desejou fazê-lo, já não dispunha de 
poder para tanto. Não aproveitou o prestígio político dos pri-
meiros tempos e nem mesmo o que ainda lhe restava depois 
de um ano de mandato para negociar uma coalizão de gover-
no com os partidos com que tinha afinidade política e aspira-
vam por recursos do Executivo. Isso lhe teria permitido avan-
çar mais em seu programa de reformas e poderia ter ajudado 
a sustentá-lo nos momentos de desprestígio. Ainda que se possa 
argumentar existirem tensões institucionais inerentes ao presidencia-
lismo brasileiro, elas só se tornaram relevantes na produção de ingo-
vernabilidade e do impeachment porque não foram adotadas as solu-
ções institucionais oferecidas pelo próprio sistema para minimizá-las.

Que tais soluções eram possíveis, não há dúvida. O exa-
me do processo político daquele período evidencia clara-
mente que lideranças e partidos políticos apresentaram fre-
quentemente tais “soluções institucionais”, mas elas foram 
desprezadas quase até o final do governo pelo presidente 
Collor6. Lideranças e partidos sugeriram e, depois, deman-

6 As demandas dos partidos ancoravam-se na força institucional do próprio Con-
gresso. Com efeito, como sublinhou Amaury de Souza, o Congresso recebeu pode-
res consideráveis da Constituição de 1988, inclusive a de decidir sobre a estrutura 
e organização do próprio Executivo. 
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daram compartilhar o poder executivo, reivindicaram que 
o governo praticasse enfim alguma modalidade daquilo 
que Sérgio Abranches denominou “presidencialismo de 
coalizão”7. A despeito disso, Collor apenas caminhava nesta 
direção quando foi atingido pelas denúncias de seu irmão, 
pela investigação da CPI e pela ação do Congresso, da 
imprensa e da “sociedade civil organizada”, que o impedi-
ram de chegar ao fim do seu mandato. 

Embora a argumentação desenvolvida até aqui sobre a 
dinâmica político-institucional do período Collor avance, 
como acreditamos, no conhecimento sobre o processo polí-
tico que redundou no impeachment, ela deixa na obscuri-
dade muitos de seus aspectos. 

Um dos aspectos diz respeito aos limites que a per-
sonalidade de Collor teve no processo. A exposição das 
tensões institucionais do sistema presidencialista brasilei-
ro, especialmente em função da não utilização das pos-
sibilidades de compartilhamento das funções executivas 
entre a Presidência e os partidos a que se vinculava a 
maioria dos simpatizantes do governo, indica a relevân-
cia provável da personalidade do presidente da República 
na gênese da “crise de ingovernabilidade” que levou ao 
impeachment. É verdade que a personalidade só ganha 
relevância porque é a do presidente, chefe de Estado e de 
governo; e que as alternativas à disposição dele são as fixa-
das pelas instituições políticas. Trata-se, pois, de persona-
lidade institucionalmente inserida. De qualquer modo, a 

7 Referindo-se àquele período antes do impeachment, Abranches observa: “O go-
verno Collor não se constituiu segundo os moldes do ‘presidencialismo de coali-
zão’, nem loteou politicamente os principais núcleos decisórios do Estado, como 
o fizeram Tancredo Neves e José Sarney. Ao mesmo tempo, como a eleição do 
presidente se deu fora dos limites partidários [...] também não foi um governo 
de partidos. O executivo não tem uma base orgânica no Congresso e, por isso 
mesmo, sofre sistemática pressão para ajustar-se ao padrão clientelista. Não obs-
tante tem atacado duramente muitas das instituições que viabilizam este padrão 
e, assim, desgostado os setores que o apoiam no Congresso” (Abranches, 1992, p. 
134). A respeito do “presidencialismo de coalizão”, consultar Abranches (1988). 

11014-LN82_meio_af5a.indd   184 4/18/11   2:44 PM



185

Brasilio Sallum Jr. e Guilherme Stolle Paixão e Casarões

Lua Nova, São Paulo, 82: 163-200, 2011

decisão de não compartilhar o ministério com os partidos 
onde encontrava apoio e de não organizar uma maioria 
parlamentar estável, ainda que dentro do horizonte das 
possibilidades institucionais abertas pela Constituição de 
1988, poderia ser explicada pela personalidade autossu-
ficiente do presidente Collor, por sua atitude arrogante, 
de menosprezo pelo Congresso, “própria de uma fase 
anterior da política brasileira, habituada a fazer poucas 
concessões ao lidar com outros políticos”. Personalidade 
que parecia a encarnação do “coronel” da política nordes-
tina acostumado a mandar (Skidmore, 2000). Mas, ainda 
assim, não se estará descrevendo aquelas alternativas insti-
tucionais de forma demasiado abstrata? Como se elas não 
ocorressem em um Estado social e economicamente inse-
rido? Tais alternativas não pesariam de modo diverso caso 
o Estado não estivesse em crise, endividado e sem controle 
sobre a moeda? Os efeitos das escolhas feitas não teriam 
sido muito diferentes? 

Outro aspecto que foi deixado de lado na argumenta-
ção desenvolvida diz respeito à oposição política ao governo 
Collor. Teria sido ela tão fragmentada que não estimulava a 
organização dos governistas? Ou, seu comportamento osci-
lante não deixava entrever sua possível articulação e capaci-
dade crescente de mobilização? 

A análise do processo político mostra que os partidos 
de centro e de esquerda – PMDB, PSDB, PDT, PT e outros 
partidos menores –, embora possam ter discrepado quanto 
às iniciativas governamentais liberalizantes, atuaram como 
se constituíssem uma frente partidária na maioria das vezes 
em que estiveram em questão temas vinculados ao equilí-
brio entre os poderes (como a do instituto da medida pro-
visória) e a questões relativas a salários, aposentadorias e 
assemelhados. Tratava-se, é verdade, primordialmente de 
uma “coalizão”, não articulada, de veto. Mas o seu núcleo, 
PMDB, PT e PSDB, converteu-se em uma coalizão de opo-
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sição e, depois, pró-impeachment8. Foi tal coalizão de par-
tidos de centro e de esquerda, auxiliada pela imprensa e 
organizações extraparlamentares, que conduziu as investi-
gações e todas as iniciativas e negociações que produziram 
o impeachment, incluindo aquelas destinadas a obter aos 
poucos o assentimento e até a colaboração ativa de núcleos 
de poder – entre eles as Forças Armadas – e/ou correntes 
políticas dos partidos “de direita”. Isso, de imediato, reme-
te à questão: como foi possível que partidos, aos quais se 
atribui coesão interna muito baixa, pudessem manter-se 
coesos e unidos ao longo de todo o processo de investi-
gação da CPI e de impeachment? Por que o “centro” par-
tidário – ao invés de aliar-se à direita, como o fez quando 
das votações sobre as políticas liberalizantes – vinculou-
-se à esquerda contra o governo Collor, quando se tratava 
da afirmação do peso relativo do Congresso Nacional no 
Estado e na defesa da renda dos trabalhadores e inativos? 
Outra questão diz respeito à participação das organizações 
extraparlamentares e de vários segmentos da população 
no processo de impeachment. Qual foi peso relativo desta 
participação e também das pesquisas de opinião no impe-
dimento do presidente? 

Todas estas questões – e as que diziam respeito aos alicer-
ces “materiais” do Estado – demandam um exame do contex-
to social mais amplo no qual ocorreram os processos político-
-institucionais que redundaram no impeachment. A literatu-
ra que focaliza este aspecto do processo de impeachment 

8 Em 27/5/1992, Orestes Quércia, presidente do PMDB, Tasso Jereissati, presidente 
do PSDB, e Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do PT, decidiram formar uma coa-
lizão de oposição para atuar na CPMI. Resolveram também convidar Leonel Brizola 
(ver Sallum Jr. e Graeff (2004), evento 036). Em 3/06/1992 reuniram-se novamente 
e acordaram ação conjunta no Congresso Nacional (ver Sallum Jr. e Graeff (2004), 
evento 010). Embora Brizola resistisse, os parlamentares do PDT agiram na CPI em 
sintonia com os demais da oposição. Os demais partidos de esquerda eram liderados 
pelo PT. Deve-se agregar ao núcleo duro formado pelos três partidos o grupo do 
senador José Sarney, que incluía parlamentares do PMDB e PFL.
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é muito pequena. Por isso, e por limitações de espaço, ele 
será examinado de modo sumário. 

a dinâmica societária e o impeachment 
Devemos a Bolívar Lamounier a análise mais aguda do 
contexto e dos dilemas societários subjacentes ao governo 
Collor e às opções do presidente da República (Lamounier, 
1990). Ele chama a atenção para as circunstâncias adversas 
e para a reduzida capacidade macrossocial de escolher um 
rumo para superá-las que marcavam a sociedade brasileira 
quando da eleição de Fernando Collor. Resume tais adver-
sidades sublinhando que ao longo da década de 1980 o 
potencial de conflito social aumentou muito, contrastan-
do com uma diminuição significativa da capacidade dos 
sistemas econômico e político de acomodar as tensões 
sociais. A estagnação do crescimento per capita e a eleva-
ção da taxa de urbanização teriam se refletido em inflação 
crescente e em aumento de participação política, tanto 
associativa como eleitoral. O sistema político, no entanto, 
embora definindo uma nova norma reguladora, a Consti-
tuição de 1988, apresentava uma capacidade declinante de 
acomodar, de forma legitimada, os conflitos. Mais ainda, 
o Estado perdeu capacidade de impulsionar o crescimen-
to econômico, na medida em que entrou em crise fiscal, 
pressionado pelos encargos do endividamento externo e 
pelas pressões redistributivas. 

Elevação do potencial de conflito e redução da capa-
cidade material e simbólica do Estado para lidar com as 
tensões e demandas sociais – essas foram as circunstâncias 
adversas, em resumo, que Collor encontrou ao assumir o 
poder em março de 1990. A crise do “setor público” teria 
sido a causa mais abrangente do “declínio da capacidade 
macrossocial de decidir”. Este declínio teria sido marca cen-
tral da transição política brasileira, uma disputa regulada 
pelo calendário eleitoral com acordo mínimo entre elites 
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e que envolveu: 1) dispersão progressiva do poder (multi-
plicação dos partidos, constituição elaborada sem núcleo 
ordenador e com participação de amplos segmentos sociais, 
debilidade do poder executivo); 2) impasses institucionais 
prolongados sobre a duração do mandato presidencial e o 
sistema de governo e 3) insegurança em relação aos rumos 
econômicos e políticos do país, em função da coexistência 
de distintas utopias econômicas (variando do estatismo ao 
neoliberalismo) e políticas (participatória, presidencialis-
ta-plebiscitária e parlamentarista). Seguindo este raciocí-
nio, podemos deduzir que a eleição de Fernando Collor 
em 1989 foi entendida pelos vitoriosos como uma sorte 
de opção popular pelo liberalismo econômico (e até pelo 
neoliberalismo) e pelo presidencialismo na sua modalida-
de plebiscitária, quer dizer, atribuindo – graças à votação 
popular direta – ao Executivo a condição de poder predo-
minante sobre os demais. 

A argumentação de Lamounier permite-nos sublinhar 
que as opções políticas feitas por Collor eram não apenas pos-
síveis do ponto de vista institucional, mas correspondiam também 
a uma das alternativas utópicas, no sentido de Karl Mannheim, 
socialmente existentes no final dos anos 1980. Tais opções não 
derivavam, pois, da personalidade do presidente, moldada 
pelo mandonismo oligárquico de Collor, embora pudessem 
ter muita sintonia com ela. A utopia econômica era susten-
tada por grande parte do empresariado, dos militares e da 
grande imprensa e em parte pelos políticos profissionais. 
A utopia política era uma interpretação conservadora, pos-
sível, da Constituição de 1988, na medida em que dava ao 
presidencialismo imperial, herdado dos governos militares, 
a legitimidade das urnas. Foi conforme tais opções – social-
mente vigentes e não decorrentes de arbítrio pessoal – que 
o governo Collor buscou superar a crise herdada dos anos 
1980 (a virtual hiperinflação, a incapacidade de o Esta-
do impulsionar o crescimento econômico etc.). Assim, as 
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opções político-institucionais de Collor9, que preservaram 
as diretrizes governamentais10 – ainda que, ao longo do 
tempo, o incapacitassem para conduzir o processo político 
e deixassem-no sem proteção política na adversidade –, não 
decorreram simplesmente de impulsos voluntaristas e auto-
ritários, mas de crenças socialmente compartilhadas por lar-
gos segmentos das elites sociais brasileiras. Que tais crenças 
eram, de fato, “utopias” que não contavam com consenso 
social e, especialmente, dos membros do Legislativo e do 
Judiciário, já o demonstrou a progressiva paralisação e 
impedimento do presidente.

A dispersão progressiva do poder, ocorrida ao longo dos 
anos 1980, embora tenha reduzido a capacidade macrosso-
cial de decidir, resultou de um processo sociopolítico inova-
dor: a ampliação da autonomia política das classes médias 
e a emergência das classes subalternas no espaço público. 
Esta “democratização” das relações sociais de poder na 
sociedade brasileira alicerça as análises do período Collor 
e do impeachment que enfatizam a relevância da interven-
ção da “sociedade civil”, dos “movimentos populares” e/
ou da opinião pública no processo. A despeito desta ênfa-
se comum, as análises distinguem-se segundo a maior ou 
menor ênfase dada aos movimentos sociais em detrimento 
da dinâmica político-partidária. 

O trabalho de Leonardo Avritzer representa talvez o 
limite extremo no que diz respeito à valorização do papel 
da “sociedade civil” em detrimento dos partidos e do Con-
gresso. Para ele, “a aliança política que se estabeleceu entre 
a opinião pública, os movimentos sociais e o sistema legal 
revelou-se mais forte que as forças patrimonialistas que o 

9 Apenas para deixar claro: referimo-nos às opções de não partilhar o executivo 
com os partidos políticos governistas e de não formar maioria parlamentar estável. 
10 O insulamento institucional apenas se exacerbou e estendeu no governo Collor. 
No governo Sarney pelo menos a política macroeconômica foi insulada, especial-
mente os planos de estabilização. 
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presidente mobilizou a seu favor” (Avritzer, 2000, p. 191). 
Dá a entender que tal aliança foi decisiva para conseguir 
os votos necessários para autorizar o processo e para impe-
dir o presidente. O papel do Congresso e dos partidos “de 
oposição” nesta análise é muito minimizado. Reconhece-
-se apenas que os votos do eleitorado “antipatrimonialista” 
elegeram um “grupo de parlamentares [não definido] que 
não dependiam dos recursos do patrimonialismo” e cuja 
consolidação “representou uma renovação definitiva na 
composição da sociedade política” (Avritzer, 2000, p. 190). 
O impeachment teria sido a “primeira tentativa das forças 
políticas e movimentos sociais surgidos no final dos anos 
1970 para influenciar a distribuição do poder no nível da 
sociedade política” (Avritzer, 2000, p. 191).

É notável a baixa relevância dada ao Congresso, às suas 
relações com o Executivo e aos partidos políticos nesta 
análise do impeachment e, de forma mais ampla, da tran-
sição para a democracia. Nessa reconstituição do processo, 
sequer o Congresso Constituinte joga um papel, embora 
tenha sido o autor da constituição democrática que per-
mitiu o impedimento presidencial. A “sociedade política” 
– ainda que tenha provido os votos que autorizaram e impe-
diram o presidente – cumpre aí o papel passivo de moldar-
-se à vontade popular expressa pela “opinião publica” e pela 
“sociedade civil”, portadoras do universalismo democrático.

Uma análise bem mais nuançada – e que reconhece a 
autonomia relativa da esfera político-institucional – encon-
tra-se no artigo já referido de Kurt Weyland. Ele examina as 
relações de força entre os principais atores políticos, subli-
nhando a estratégia do presidente Collor de se isolar dos 
partidos políticos que poderiam apoiá-lo e de enfraquecer 
centros de poder concorrentes para preservar sua autonomia 
política. Esta estratégia teria centralizado as possibilidades de 
corrupção e debilitado suas linhas de defesa para eventuais 
ataques futuros dos adversários. Sua conclusão é que:
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os interesses e erros de cálculo das elites conservadoras 
mais as pressões dos políticos de oposição não foram em si 
mesmos responsáveis pela queda de Collor. Contribuíram 
enormemente para este resultado revelações prejudiciais 
feitas pela mídia e o crescente ultraje popular que foi 
alimentado por elas. Começando em meados de agosto de 
1992, multidões encheram as ruas de todo o Brasil para 
registrar o seu protesto contra as evidências de corrupção 
presidencial [...] para exigir que o governo limpasse a casa 
[...] [,] criticar Collor [...] [e] exigir sua saída (Weyland, 
1993, p. 20; grifo nosso).

O fato de que estas manifestações de massa ocorreram 
pouco antes das eleições municipais que se dariam em 
outubro de 1992 serviu como elemento adicional para 
minar a estratégia dos aliados “reticentes” de Collor 
usarem o escândalo para propósitos limitados [...]. As 
demonstrações públicas funcionaram como fatores decisivos 
para persuadirem muitos dos seguidores remanescentes de 
Collor a retirarem seu apoio (Weyland, 1993, p. 19).

Tendo isso em vista, Weyland procura responder a duas 
questões: 1) por que esta cólera cívica atingiu tais propor-
ções? e 2) por que neste momento?

Para o autor, o ultraje moral sinalizou tanto a maior 
liberdade de a cidadania expressar seus pontos de vista 
como o descompasso entre as expectativas crescentes em 
relação ao governo, engendradas pela nova democracia, e 
suas realizações. Que expectativas eram estas? Imaginava-
-se que um governo democrático romperia com o passado 
de privilégios, favorecendo a aplicação de procedimentos 
limpos e neutros, do princípio da igualdade perante a lei 
e de responsabilização dos representantes eleitos. O pró-
prio Collor reforçou estas expectativas durante a campanha 
eleitoral de 1989 e procurou simbolizar isso. Esta foi a base 
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da construção da imagem pública com que foi eleito (ver 
primeira seção deste artigo). Weyland sublinha que tanto 
o comprometimento com os valores democráticos como o 
ultraje com sua negação foram decisivos para o desprestí-
gio de Collor, particularmente na classe média, origem dos 
jovens estudantes secundaristas e universitários que estive-
ram à frente das manifestações contra o presidente. Mais 
ainda: a situação recessiva produzida pelo próprio progra-
ma de austeridade fiscal do governo, tornando muito difícil 
a sobrevivência para os mais pobres e obrigando a conten-
ção dos gastos da classe média, tornou ainda mais ultrajan-
te as somas exorbitantes gastas pelo presidente e providas 
por P. C. Farias. Weyland argumenta que em um período de 
prosperidade a opinião pública não teria sido tão severa na 
condenação à corrupção. 

Toda a argumentação do autor visa explicar a “virada” 
da maioria parlamentar “conservadora” ocorrida entre o 
resultado da CPI e a votação que exigia maioria de dois ter-
ços da Câmara dos Deputados para dar início ao proces-
so de impeachment. Ela é convincente em relação a isso, 
mas não vincula as expectativas, demandas e ações coletivas 
associadas ao processo de democratização: 1) à formação 
da coalizão partidária de oposição; 2) às atividades de pla-
nejamento e mobilização desenvolvidas por esta frente já 
mencionada de partidos políticos. 

Com efeito, toda a literatura que estuda o impeachment 
(e não apenas o artigo que acabamos de discutir) não se 
preocupa em explicar a existência de uma “oposição polí-
tico-partidária” ao governo Collor, como se isso não consti-
tuísse um problema. Ora, não se afirma que o sistema par-
tidário é fragmentado, que os partidos não são coesos etc.? 
Como explicar então que nas questões relativas à afirmação 
do poder do Congresso em relação ao Executivo, aos salá-
rios, aposentadorias, pensões, PMDB, PSDB, PT, PDT e os 
pequenos partidos de esquerda votavam majoritariamente 
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juntos? Como explicar que PMDB, PSDB e PT, apesar de 
suas diferenças, oficializaram uma frente partidária pró-
-impeachment e, de fato, atuaram em conjunto, como se 
verá? Acreditamos que uma boa hipótese é que tais parti-
dos eram a expressão parlamentar de uma coalizão sociopolítica 
democratizante que incluía organizações de classe média, de classe 
operária e de pobres urbanos e vertebrou o eleitorado urbano e, em 
especial, das cidades maiores, em favor da democracia. Embora 
tal coalizão – frouxa porque informal e por vezes marcada 
pela competição entre seus componentes – tenha surgido 
nos anos 1970, ela ganhou densidade e capacidade máxima 
de impulsão com a Campanha das Diretas-Já. A despeito das 
divergências, os partidos desta coalizão sociopolítica – mes-
mo quando o PSDB ainda era parte do PMDB – estreitaram 
seus laços durante a Assembleia Constituinte, sustentaram a 
candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno 
das eleições presidenciais de 1989 (ainda que tivessem dife-
renças notáveis entre si), bem como atuaram juntos em tudo 
aquilo que eles julgavam ameaçar a democracia, fosse por 
penalizar os mais pobres, fosse por inferiorizar o Congres-
so. Portanto, a frente partidária oposicionista e a coalizão pró- 
-impeachment tiveram sua unidade impulsionada e sustentada 
tanto por uma coalizão sociopolítica democratizante quan-
to por uma rede de contatos e articulações parlamentares 
desenvolvida ao longo da Assembleia Constituinte. 

A ênfase que aqui foi dada à democratização enquanto 
movimento sociopolítico – e não apenas como construção 
de normas institucionais – permite compreender também 
porque estava fora de questão qualquer limitação à liberda-
de de imprensa e porque os partidos de oposição e atores 
políticos em geral cuidaram de atuar no estrito cumprimen-
to da lei. Talvez Lamounier (1993) tivesse razão em qualifi-
car isso como uma das circunstâncias improváveis que con-
tribuíram para o impeachment caso o país ainda estivesse 
sob a regra militar, mas não depois do processo constituinte. 
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Não há, assim, porque se surpreender com a preservação da 
liberdade de imprensa e com o cuidado na manutenção 
da lei. No que diz respeito a esta última questão, ademais, o 
cuidado com a legalidade tinha em vista não dar margem a 
dúvidas por parte dos militares de que se agia em obediên-
cia à constituição, justificando, pois, a sua neutralidade. 

Entretanto, esta impulsão e sustentação sociopolítica da 
frente partidária democratizante não devem ser pensadas 
como o lado ativo de uma relação em que os partidos de 
oposição tivessem sido receptáculos passivos do movimento 
da “sociedade civil”. Longe disso. A frente partidária demo-
cratizante deu lugar, em fins de maio, a uma coalizão entre 
partidos, como mostramos. A leitura da reconstrução cui-
dadosa, como a que fez Alberto Tosi Rodrigues, das rela-
ções entre partidos e as organizações da “sociedade civil” no 
processo de mobilização mostra que as associações de estu-
dantes, de profissionais de classe média, sindicatos operá-
rios etc., embora tivessem alguma capacidade autônoma de 
mobilização – como o demonstraram até meados de agosto 
de 1992 – não cumpriram papel dirigente no processo de 
impeachment (Rodrigues, 2000). Este foi desempenhado 
pela coalizão entre PMDB, PT e PSDB, ainda que cada um 
deles tivesse cumprido papéis diferenciados no processo. 

impeachment: algumas conclusões
O exame crítico, ainda que sumário, da bibliografia sobre 
o impeachment permite confirmar a pertinência explicati-
va de vários dos fatores que ela apresenta como relevantes 
para a queda de Collor. Confirma, adicionalmente, a carên-
cia de um esquema explicativo de conjunto para o evento. 
Entretanto, a discussão anterior permite apresentar alguns 
resultados que acreditamos avançar em direção a um esque-
ma deste tipo. 

Em primeiro lugar, parecem ter alguma razão os que 
enfatizam ter sido a personalidade autoritária de Collor – 
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uma das faces da tradição oligárquica em que foi sociali-
zado – relevante para explicar a queda do presidente. Há 
indicações, no entanto, que ela jogou aí um papel limita-
do. Desde logo o tipo de personalidade só pode ter tido 
importância, se teve, porque se tratava de um presidente 
da República. Além disso, as opções políticas que parecem 
manifestar sua personalidade estavam inscritas na Consti-
tuição de 1988. Não compartilhar o executivo com os parti-
dos e não preocupar-se em formar uma maioria parlamen-
tar estável eram possibilidades que a Constituição de 1988 
lhe oferecia. Dado que elas pareciam apequenar o papel 
que boa parte dos congressistas, governistas e oposicionistas 
desejava para os partidos ou o Parlamento, aquelas opções 
podem ser interpretadas como derivadas da personalidade 
“arrogante”, “voluntarista”, “pouco propensa à negociação” 
do Presidente. Ocorre que tais opções efetivavam também – 
mal ou bem, pouco importa – uma das utopias políticas que 
orientavam as disputas naquele período pós-constituinte. 
Com efeito, elas materializavam um regime presidencialista 
forte, tanto porque sagrado pelas urnas como porque capaz 
de conduzir reformas que superassem a instabilidade mone-
tária e “ajustassem” o Estado para conformá-lo à dinâmica 
do mercado. A maioria das organizações empresariais e a 
grande imprensa vocalizavam estas utopias, o presidencialis-
mo forte e o reformismo liberal. Em suma, o que se atribui 
à personalidade materializava uma utopia política que pare-
ceu encontrar condições de realização no governo de Fer-
nando Collor. A tentativa de efetivação contrariou, porém, 
as práticas clientelistas usuais do “presidencialismo de coa-
lizão” e a utopia parlamentar que, ancorada no movimento 
de oposição ao regime autoritário e ao poder do Executivo, 
aspirava reforçar o poder do Congresso até, no limite, trans-
formá-lo em centro do Estado, como no parlamentarismo. 

Em segundo lugar, têm razão os autores que enfatizam 
a importância da dimensão político-institucional para o 
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impeachment. Mas não porque, como querem Lamounier 
e Souza, o sistema presidencialista brasileiro seja por si 
mesmo instável e produtor de crises de governabilidade.  
A instabilidade do governo Collor decorreu mais das opções 
institucionais do presidente frente a outras alternativas pos-
síveis e mais “ajustadas” ao poder atribuído pela Constitui-
ção de 1988 ao Congresso. Isso sugere que a democracia 
e o presidencialismo brasileiros, embora permitam muitas 
variações no que diz respeito à “gestão” das relações entre 
os poderes executivo e legislativo, apresentam limites quan-
to a isso. Há que ter cautela, porém, em tomar o impea-
chment como sinal de que tais limites foram atingidos e 
que, ao adotarem tais práticas de “gestão” – Executivo não 
compartilhado com os partidos e maiorias parlamentares ad 
hoc –, os governos tenderão à instabilidade e, no extremo, 
à queda. Cabe não esquecer que a crise do impeachment 
ocorreu em circunstâncias históricas muito especiais. Acon-
teceu em meio a um processo inacabado de transição polí-
tica, marcado por movimentos de democratização política 
e liberalização econômica e regulado precariamente por 
um Estado cuja capacidade de comando sobre a sociedade 
e o mercado era muito débil11. Cabe, por isso, indagar se os 
efeitos das opções políticas do presidente Collor teriam sido 
tão danosos ao equilíbrio de seu governo caso o Estado, na 
época, tivesse maior capacidade regulatória. Infelizmente, 
não temos condições de discutir aqui esta possibilidade.

Ademais, as opções políticas de Collor explicam ape-
nas porque o presidente teve dificuldades grandes para 
aprovar suas iniciativas no Congresso e contou com uma 
defesa política débil quando sob ataque dos adversários. 
Como vimos, aquelas opções não explicam a unidade dos 
opositores de Collor em meio à fragmentação partidária 

11 Sobre este processo de transição política, consultar, entre outros, Sallum Jr. 
(1995), especialmente os capítulos 2, 3 e 4, e Sallum Jr. (2003).
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e às divergências dos partidos de centro e de esquerda 
em relação às políticas de liberalização econômica. Por 
um lado, a explicação para esta unidade está, em parte, 
nas redes de relações transpartidárias que os políticos do 
PMDB, do PT e do PSDB forjaram na luta contra o regi-
me autoritário, no processo constituinte e, em parte, na 
sustentação política que obtinham de um grande número 
de atores coletivos (associações profissionais, sindicatos, 
associações de moradores etc.). Sob a liderança daquelas 
agremiações partidárias, esses atores coletivos formaram 
a coalizão democratizante que derrotou o regime militar, 
fixou as diretrizes básicas da Constituição de 1988 e seguiu 
atuando em favor da expansão da cidadania. Por outro 
lado, a unidade decorreu também porque tais partidos 
interpretaram as políticas do governo Collor como amea-
ças ao processo de democratização, seja por desvaloriza-
rem os partidos e o Congresso, seja por produzirem ônus 
para os trabalhadores, funcionários ou aposentados. 

Assim, a despeito de os partidos de centro – PMDB e 
PSDB – não se oporem ao conjunto das políticas de Collor, 
contribuindo com suas vitórias quando estavam em jogo ini-
ciativas liberalizantes, a isso sobrepuseram a preservação do 
que tinham conquistado em 1988 e a efetivação das diretri-
zes normativas contidas na Constituição. 

Em terceiro lugar, as mobilizações coletivas ocorridas 
ao longo de 1992 tiveram como elemento impulsionador 
não apenas os resultados econômicos negativos do gover-
no Collor, mas também a sua dissociação e contraponto em 
relação às aspirações universalistas e igualitárias inerentes 
ao processo de democratização. Isso está bem estabeleci-
do pela literatura. Como vimos, as mobilizações respalda-
ram tanto a atuação conjunta da oposição partidária como 
foram fator impulsionador importante da conversão polí-
tica da maioria parlamentar “conservadora” à decisão pró-
-impeachment. A reconstituição das manifestações públicas 
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ao longo de 1992 permite dizer, além disso, que, embora 
as entidades estudantis e sindicais e as associações de classe 
média profissional tenham mostrado capacidade autônoma 
de mobilização contra o presidente Collor, elas só ganha-
ram volume e intensidade no final de agosto, depois da 
aprovação do relatório final da CPI, sob direção da coalizão 
partidária pró-impeachment. 

Por último, a literatura acadêmica subestima várias 
questões cujo exame poderia resultar em avanço signifi-
cativo no conhecimento da crise política que resultou no 
impeachment de 1992. Ressaltamos duas delas. A primeira 
diz respeito ao papel das disputas simbólicas ocorridas ao 
longo do governo Collor e, especialmente, no processo de 
impeachment. Acreditamos que tais disputas – como as rela-
tivas às cores da bandeira, ao hino nacional etc. – tenham 
sido dimensão fundamental das mobilizações coletivas e da 
avaliação popular dos acontecimentos. A segunda diz res-
peito ao papel ativo desempenhado pelos partidos de oposi-
ção no processo. Nossa hipótese, a ser examinada em outra 
ocasião, é que o impeachment foi conduzido pela coalizão 
entre PMDB, PSDB e PT (com apoio relevante do grupo 
do senador José Sarney). Esta coalizão político-partidária 
foi o núcleo motor do processo, atuando em várias esferas, 
moldando decisões e articulando apoios para seus objetivos. 
Trata-se de uma coalizão que mostrou consistência estratégi-
ca e precisão tática invulgares. Ela não deve ser confundida 
com a frente partidária de atuação formada, sem uma verda-
deira articulação, pelos mesmos partidos – e outros meno-
res – ao longo do governo Collor até meados de 1992, sem-
pre que interpretavam estarem em jogo as diretrizes demo-
cráticas orientadoras da Constituição de 1988. Só a partir 
da formação da CPI eles se articularam em coalizão. As cir-
cunstâncias antes mencionadas – tradição comum de luta 
contra o regime militar, interação transpartidária e supor-
te social – permitem explicar a atuação dos partidos como 
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frente mas são insuficientes para dar conta da coalizão, de 
seus dilemas, dos objetivos e das opções adotadas diante das 
movimentações dos adversários e assim por diante. 
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Da interpretação à ciência: por uma história 
filosófica Do conhecimento político no Brasil

Renato LeSSa
O ensaio trata da distinção presente, no campo da refle-
xão política brasileira, entre um registro apresentado como 
científico e outro fundado na interpretação. Tal distin-
ção acaba por retirar da variante interpretativa – designa-
da ora como “pensamento político brasileiro”, ora como 
“interpretações do Brasil” – a possibilidade de gerar efeitos 
de conhecimento, transformando os autores que a com-
põem mais em objetos a explicar do que em inspirações pro-
priamente cognitivas. Por outro lado, a pretensão de conhe-
cimento exato e objetivo, abraçada pela variante “cientí-
fica”, a partir dos anos 1980, pretende livrá-la dos limites 
inerentes ao exercício da interpretação. Tal processo tem 
por fio condutor uma progressiva transfiguração do obje-
to e do campo do conhecimento político, apresentado pela 
variante científica como marcado por forte especificidade. 
Uma especificidade que exigiria um continuado esforço de 
distinção com relação à tradição das humanidades e das 
ciências sociais. 

palavras-chave: Transfiguração; Autonomia; Distinção; Ciência 
política; Interpretações do Brasil. 

From interpretation to science: For a philosophical 
history oF political knowledge in brazil
The essay deals with a dissimilarity, current in the field of 
Brazilian political reflection, between two different perspectives: 
one presented as scientifically founded, the other defined as 
marked by interpretation. Such a contrast leads to a denial 
that the interpretive branch – dubbed as “Brazilian political 
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thought” or as “Brazilian´s interpretations” – may generate 
possible cognitive effects. Moreover, the authors that belong to 
this variant are regularly assumed by analysts more as objects 
to be explained than as cognitive inspiration. On the other 
hand, the aim to accomplish objective and exact knowledge 
on political matters, as affirmed by the “scientific” variant 
from the 1980´s on, is determined by the desire to be free from 
the inherent limits and predicaments of interpretive efforts. 
The process is affected by an ongoing transfiguration of the 
object of political reflection and of the whole field of political 
knowledge altogether, supposed to be marked by strong uniqueness. 
The affirmation of such a singularity leads to a continuous effort 
of distinction towards the traditional procedures and assumptions of 
the field of humanities and social sciences.

Keywords: Transfiguration; Autonomy; Distinction; Political 
science; Brazilian´s interpretations.

telenoVelas e interpretaçÕes Do Brasil

eStheR hambuRgeR
Ao longo dos últimos quarenta anos, as telenovelas – seria-
dos comerciais exibidos seis vezes por semana em horário 
nobre, feitos para um público imaginado como feminino, 
mas assistidos por um público composto, em sua fase mais 
popular, em 40% por homens – se tornaram espaço privi-
legiado de interpretação do Brasil. Uma complexa rede de 
relações envolve a agenda militar autoritária nacionalista e 
desenvolvimentista; a agenda de anunciantes, homens da 
indústria e do comércio; e o talento de escritores, atores e 
diretores de esquerda (também nacional e desenvolvimen-
tista) com repertório e conhecimento de cinema e teatro. 
Feita ao mesmo tempo em que vai ao ar, a novela captou 
e expressou ao menos três interpretações de um país que 
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se transformou rápida e estruturalmente. As principais con-
venções estéticas do gênero alimentaram emissoras rivais a 
propor três interpretações do país. Em sintonia com o Bra-
sil que se quer do futuro, as novelas da Rede Globo, a partir 
de 1969, registraram os dramas da urbanização, das diferen-
ças sociais, da fragmentação da família, da liberalização das 
relações conjugais e dos padrões de consumo. Atingem seu 
ápice quando abordam as consequências não planejadas da 
modernização. Em 1990, a Manchete propôs a reinterpreta-
ção do país centrada na paisagem exótica do Pantanal, no 
“coração do Brasil”. Em 2006, a Record apresenta o cenário 
da favela e a ameaça do tráfico.

palavras-chave: Televisão; Telenovela; Pensamento social; 
Nação; Brasil.

soap operas and interpretations oF brazil
Over the last forty years, soap operas – primetime series exhibited six 
times a week, targeting an imagined predominately female audience, 
but watched, in their most popular phase by a 40% male audience 
– have become a privileged niche for the interplay of interpretations 
of Brazil. A complex web of relationships involves the authoritarian 
military agenda (1964-1984); advertisers agenda; and left-wing 
screenwriters, actors and directors coming from cinema and theater. 
Filmed as they go on air, soap operas captured and expressed at 
least three different interpretations of a country undergoing rapid 
structural changes. The principal aesthetic conventions of the 
genre fueled rival broadcasting companies to propose three views 
of the country. From 1969 on, in tune with a Brazil envisioned 
for the future, Rede Globo’s soaps revolved around the dramas 
accompanying urbanization, social differences, the liberalization of 
conjugal relationships, and consumerism. In 1990, Manchete TV 
proposed the re-interpretation of the country centered on the exotic 
landscapes found in the Pantanal region, in the “heart of Brazil”. 
In 2006, following film approach to poverty and violence, Record 
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network introduces the favela scenario and the threats represented 
by drug trafficking.

Keywords: Television; Soap opera; Social thought; Nation; Brazil.

a impertinência Da pertinência: refleXÕes em torno 
Do pensamento soBre o Brasil nos estaDos uniDos

PedRo meiRa monteiRo
Quando se deixa o Brasil por uma experiência acadêmica 
no exterior, ele pode tornar-se um significante estranho, um 
espaço que o sujeito deve representar e que, no entanto, ele 
não pode mais reconhecer completamente. O que é o Bra-
sil num ambiente acadêmico como o norte-americano, em 
que o país é visto como caudatário de uma tradição “latino-
-americana” que grande parte dos brasileiros mal reconhece 
como sua? Será a América Latina uma construção simbólica 
coerente e estável somente da perspectiva da comunidade 
acadêmica anglófona? O que significa perguntar-se sobre a 
literatura brasileira fora do Brasil? Estas e outras questões 
serão tratadas aqui, para ao fim perguntar se a pertinência 
não é o mais impertinente entre os nossos mais acalentados 
sentimentos.

palavras-chave: Pensamento brasileiro; Linguagem e nação; 
América Latina; Universalismo; Estudos de área.

the impertinence oF belonging: reFlections around 
thought about brazil in the united states
When one leaves Brazil for an academic experience abroad, “Brazil” 
can become a strange signifier, a space one is supposed to represent 
but which one cannot completely recognize anymore. What is 
Brazil in a North-American academic environment where Brazil 
itself is seen as part of a “Latin-American” tradition that for most 
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Brazilians is barely recognized as theirs? Is it possible that Latin 
America as a coherent symbolic construct is only pertinent from the 
perspective of an English-speaking academic community? What 
does it mean to raise questions about Brazilian literature when 
we are abroad? These and other questions will be addressed here 
in order to ask if belonging is not the least pertinent of our most 
cherished feelings.

Keywords: Brazilian thought; Language and nation; Latin America; 
Universalism; Area studies.

fernanDo ortiz e allan KarDec: espiritismo e 
transculturação

aRcadio díaz QuiñoneS
Este ensaio explora a importância do espiritismo de Kardec 
para os princípios de Fernando Ortiz e para seu longo, por 
vezes tortuoso, inquérito que o leva à noção de “transcultu-
ração”. Em seus anos de formação, Ortiz foi profundamen-
te influenciado por Lombroso, mas também, como tantos 
outros escritores e intelectuais, por Kardec. Ele publicou 
ensaios fundamentais sobre o espiritismo, especialmente 
sobre as implicações da reencarnação para hierarquias espi-
rituais e sociais. A doutrina de Kardec sobre o progresso 
espiritual da alma permitiu a Ortiz defender um projeto 
nacional mais inclusivo. O kardecismo também forneceu 
metáforas que correm como um fio por seus trabalhos mais 
importantes sobre as culturas africanas em Cuba, e também 
por sua poética. A “transmigração” das almas, com suas pos-
sibilidades de constantes novos princípios, permitiu a Ortiz 
introduzir um elemento espiritual e político na ideia de lar-
go alcance que é a transculturação.

palavras-chave: Fernando Ortiz (1881-1969); Allan Kardec 
(1804-1869); Espiritismo; Transmigração; Transculturação.
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Fernando ortiz and allan kardec: spiritism and 
transculturation
This essay explores the importance of Kardec’s Spiritism in Fernando 
Ortiz’s beginnings and in his long, often roundabout, inquiry 
leading to the notion of “transculturation”. In his formative years 
Ortiz was deeply influenced by Lombroso but also, like so many other 
writers and intellectuals, by Kardec. He published fundamental 
essays on Spiritism, especially on the implications of reincarnation 
for spiritual and social hierarchies. Kardec’s doctrine of the spiritual 
progress of the soul allowed Ortiz to argue for a more inclusionary 
national project. Kardecism also provided metaphors that run like a 
thread through Ortiz’s major works on African cultures in Cuba and 
in his poetics. The “transmigration” of the souls, with its possibilities 
of endless new beginnnings, enabled Ortiz to introduce a spiritual 
and political element into the far-ranging idea of transculturation.

Keywords: Fernando Ortiz (1881-1969); Allan Kardec (1804-
1869); Spiritism; Transmigration; Transculturation.

simpósio: cinco questÕes soBre o pensamento social 
Brasileiro

LiLia moRitz SchwaRcz

andRé boteLho
Doze eminentes professores e pesquisadores respondem 
ao questionário que objetiva explorar não apenas as con-
cepções teóricas sobre a área, mas também maneiras de 
atuar em pesquisa, lecionar, formar programas ou elaborar 
cursos. O resultado é um panorama consistente da área de 
pesquisa do pensamento social brasileiro, de seu desenvol-
vimento, atualidade e desafios.

palavras-chave: Pensamento social brasileiro: Pesquisa e ensi-
no; Interpretações do Brasil; Ideias e intelectuais.
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symposium: Five questions about the brazilian social 
thought
Twelve eminent professors and researchers respond to the 
questionnaire that aims to explore not only the theoretical concepts 
about the area, but also ways to work in research, teaching, training 
programs and develop courses. The result is a consistent overview 
of the research area of the Brazilian social thought, its development, 
and current challenges.

Keywords: Brazilian social thought: Research and teaching; 
Interpretations of Brazil; Ideas and intellectuals.

o impeachment Do presiDente collor: a literatura e 
o processo

bRaSiLio SaLLum JR. 

guiLheRme StoLLe PaiXÃo e caSaRÕeS
O artigo discute a produção acadêmica de ciências sociais 
sobre o impeachment de Fernando Collor de Mello, ocor-
rido em 1992. Examina os trabalhos que, na explicação  
do impeachment, enfatizam a relevância da personalida-
de do presidente, das instituições e atores políticos ou da 
mobilização da “sociedade civil”. Por meio deste balanço 
crítico tenta esboçar aquilo que parece mais fazer falta à pro-
dução acadêmica sobre o assunto: um quadro inteligível 
que articule os fatores apontados pela literatura acadêmica 
– ou por ela às vezes subestimados – como responsáveis pelo 
impeachment, quadro este que permita caracterizar a dinâ-
mica política que o tornou muito provável.

palavras-chave: Impeachment; Fernando Collor; Brasil; Crise 
política; Democratização.
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the impeachment oF president collor de mello: the 
literature and the process
The article puts in perspective the academic works in the Social 
Sciences about Fernando Collor de Mello’s impeachment process that 
took place in 1992. It examines authors that, when explaining the 
impeachment, emphasize the relevance of the president’s personality, 
of political institutions and actors, or of the mobilization of “civil 
society”. By means of this critical balance it attempts to outline 
what lacks most in the academic production on the subject: a 
meaningful framework that articulates all factors brought about by 
the literature, and even those overlooked by it, as responsible for the 
impeachment. Such framework should shed light on the political 
dynamics that made the process more likely to happen.

Keywords: Impeachment; Fernando Collor; Brazil; Political crisis; 
Democratization.
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normas para apresentação De artiGos
Lua Nova aceita propostas de artigos, mas todas as colabora-
ções serão submetidas ao Conselho Editorial da revista, ao 
qual cabe a decisão final sobre a publicação. O Conselho 
Editorial reserva-se o direito de sugerir ao autor modifica-
ções, com o objetivo de adequar o artigo às dimensões da 
revista ou ao seu padrão editorial. Salvo casos excepcionais, 
os originais não deverão ultrapassar 25 laudas (em espaço 
dois, de 2.100 caracteres). O autor deverá enviar ainda um 
resumo analítico do artigo, em português e inglês, que não 
ultrapasse dez linhas, com palavras-chave.

O autor deverá encaminhar à redação da revista o arti-
go via correio eletrônico ou correio impresso, neste caso 
acompanhado do arquivo em disquete, com o mínimo de 
formatação, observando especialmente o padrão para apre-
sentação de notas e bibliografia. 

A publicação de um artigo é de inteira responsabilida-
de do autor, não exprimindo, portanto, o endosso do Con-
selho Editorial. 

Seguem abaixo exemplos de como se deve aplicar as 
normas bibliográficas:

Livro:
GOMES, L. G. F. F. 1998. Novela e sociedade no Brasil. 3a ed. Niterói: Cortez.

Capítulo de livro:
ROMANO, G. 1996. “Imagens da juventude na era moderna”. In: LEVI, 

G.; SCHIMIDT, J. (orgs.). História dos jovens 2. São Paulo: Companhia 
das Letras. 

Artigo e/ou matéria de revista:
GURGEL, C. 1997. “Reforma do Estado e segurança pública”. Política e 

Administração, vol. 3, no 2, pp. 15-21.

11014-LN82_fim_af5.indd   214 4/18/11   2:45 PM



Artigo e/ou matéria de revista em meio eletrônico:
VIEIRA, C.; LOPES, M. 1994. “A queda do cometa”. Neo Interativa, no 2, 

inverno. CD-ROM.
VIEIRA, C.; LOPES, M. 1998. “Crimes da era digital”. Net, nov., Seção 

Ponto de Vista. Disponível em: http://brazilnet.com.br/contexts/bra-
silrevistas.htm. 

Observações: 
1. As referências bibliográficas não devem ser consideradas 

notas de rodapé. Assim, elas deverão ser inseridas no final 
do artigo. 

2. As fontes de citações ou remissões a obras devem ser fei-
tas no corpo do texto, entre parênteses, colocando-se o(s) 
sobrenome(s) do(s) autor(es), data e página(s) onde se 
encontram as citações. Exemplos: (Romano, 1996); (Gur-
gel, 1997, p. 17); (Vieira e Lopes, 1994). No caso de haver 
mais de uma obra do mesmo autor com a mesma data, pedi-
mos para identificá-las tanto na citação quanto na biblio-
grafia com o acréscimo de letras em minúsculo. Exemplo: 
(Said, 2007a) ou (Said, 2007b, p. 35) no caso de:

SAID, Edward W. 2007a. Humanismo e crítica democrática. São Paulo: 
Companhia das Letras. 

. 2007b. Orientalismo. São Paulo: Companhia das Letras.

3. No rodapé, devem constar notas propriamente ditas e 
não referências bibliográficas.

O artigo deve ser encaminhado ao Cedec, à rua Airosa Gal-
vão, 64, Água Branca, CEP 05002-070, São Paulo, SP, Bra-
sil. Fones: +55(11) 3871.2966 e 3569.9237 – Fax: +55(11) 
3871.2123. E-mail: luanova@cedec.org.br.
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