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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 debate público. Em suas páginas, o 
leitor encontrará elaboradas incursões nos campos da teo-
ria 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 colabo-
radores típicos estão intelectuais, docentes e pesquisadores 
das diversas áreas das Ciências Humanas, não necessaria-
mente vinculados 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, no 
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

Neste número 91 de Lua Nova, selecionamos nove 
artigos que nos foram enviados espontaneamente por 
seus autores. Assinalo que recebemos um número expres-
sivo de textos a serem examinados pelo Comitê de reda-
ção e enviados para análise a dois pareceristas. Procura-
mos, na maior parte das vezes, reunir em dossiês aqueles 
que recebem aprovação nas três fases. Mas muitos dos 
trabalhos aprovados não cabem em temas restritos. Pro-
curamos publicar alguns deles paralelamente aos dossiês 
temáticos. Outras vezes, como nesta publicação, apresen-
tamos aos leitores assuntos diversos, que consideramos 
de interesse para nossas áreas de estudo. Eis alguns que 
ora selecionamos.

Trazer elementos para redefinir os termos do debate 
sobre as eleições ao longo do Império é o objetivo do arti-
go de Fernando Limongi. Examina as Instruções de 1824, 
o Decreto de 1842 e a Lei de 1846, mostrando como as 
alterações institucionais operam em relação à manipula-
ção, à fraude e à violência nessas eleições. 

O projeto de memória empreendido por Maria Isaura 
Pereira de Queiroz para a preservação e publicação das 
obras completas de Roger Bastide é abordado no texto 
de Glaucia Villas Bôas. A autora mostra o esforço desen-
volvido pela socióloga da Universidade de São Paulo para 
recuperar a correspondência entre ela, a viúva e a filha de 
Bastide, datada de 1975 a 1989.

Qual a responsabilidade do indivíduo perante a injus-
tiça? A pergunta se torna imperativa diante da violação de 
direitos humanos básicos cada dia mais frequente no mun-
do. O artigo de Celi Regina Jardim Pinto analisa a contri-
buição de Iris Young para a teoria de justiça social, enfo-
cando um dos seus trabalhos póstumos.
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Tendo como pano de fundo o período marcado pela 
repressão militar, pela consolidação da indústria cultu-
ral e pelo crescimento das ciências sociais no país, Sílvio 
Camargo recorda a primeira fase do processo de recepção 
da Escola de Frankfurt no Brasil. Nesse quadro, o autor 
ressalta o papel de intelectuais como José Guilherme Mer-
quior, Roberto Schwarz, Gabriel Cohn e Flávio Kotke, 
com posições teóricas diferenciadas, na introdução das 
ideias frankfurtianas no debate brasileiro.

Daniel de Mendonça faz uma análise do discurso do 
teórico político argentino Ernesto Laclau, mostrando que 
este autor desenvolve uma teoria política com vistas à apli-
cabilidade analítica, mas que também seja uma ferramen-
ta para pensar a normatividade na política.

Mariana Miggiolaro Chaguri e Mário Augusto Medei-
ros da Silva, apontando conflitos em torno da autorida-
de e do poder, buscam, em seu artigo, estabelecer nexos 
entre forma literária e processo social. Para tanto, exami-
nam livros que aproximam aspectos do processo de crise 
social, um escrito em 1943 – Fogo morto, de José Lins do 
Rego – e outro em 1997 – Cidade de Deus, de Paulo Lins, 
analisando-os à luz dos limites de efetivação dos direitos 
sociais e da afirmação da igualdade como princípio regu-
lador da vida brasileira.

Jean Tible debruça-se sobre textos de Marx e de 
Engels que enfocam situações que vão além da Europa 
ocidental – acerca da Índia, Irlanda, China, Estados Uni-
dos, América Latina. E assim busca dialogar com as críti-
cas que apontam esses autores como eurocêntricos.

A morte de suspeitos de crimes é muitas vezes expli-
cada por expressões que já consideramos corriqueiras – 
“tiro perdido”, “foi atropelado”, “suicidou-se”, “briga de 
facções”, ou até, como ironicamente se intitula o artigo, 
“a onça comeu o suspeito”. Mariana Thorstensen Possas e 
Thiago Thadeu da Rocha, a partir de elementos empíricos 
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do contexto social e político do estado do Acre, discutem 
em seu artigo que nem sempre a “regra do direito”, “rule of 
law”, é aceita como regra universal. 

De posse de elementos teóricos, conceituais, históri-
cos e etnográficos, Richard Miskolci aborda a nova rea-
lidade sociotecnológica atual, nos mostrando como tais 
aspectos têm transformado a esfera do erotismo, da sexu-
alidade e da moral. 

Como já foi dito, os artigos aqui publicados foram 
propostos por seus autores ao Comitê de redação de Lua 
Nova, examinados e aprovados por pareceristas externos, 
a quem agradecemos.

O EDITOR
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Lua Nova, São Paulo, 91: 13-51, 2014

REVISITANDO AS ELEIÇÕES DO SEGUNDO REINADO: 
MANIPULAÇÃO, FRAUDE E VIOLÊNCIA*

Fernando Limongi

* Devo agradecer a Angela Alonso, Mirian Dolnikoff e Sergio Ferraz pelas intermi-
náveis conversas sobre a política imperial. Agradeço também aos alunos do curso 
Eleições e Governo Representativo (versão 2013) pela leitura crítica de versão an-
terior deste texto. A pesquisa para este trabalho foi parcialmente financiada pela 
Fapesp (Projeto no 2011/08536-1).

Eleições no Brasil imperial careceriam de sentido. As inú-
meras reformas eleitorais empreendidas no período não 
teriam tido efeito prático algum. No máximo, arranhariam 
a superfície. Raimundo Faoro (1976, p. 367) sintetiza juízos 
largamente aceitos quando proclama:

As instruções de 26 de março de 1824, estatuto eleitoral 
outorgado pelo governo e que vige até 1842, fixam as bases 
do sistema que domina com modificações secundárias 
quase todo o império. A mesa eleitoral e paroquial foi o 
fundamento de toda a vida partidária, o eixo maior da 
máquina de compressão. Aperfeiçoado mais tarde, esse 
núcleo determinará o reduto da manipulação, da fraude e 
violência eleitoreiras.
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Revisitando as eleições do Segundo Reinado: manipulação, fraude e violência

No máximo, as reformas teriam mexido no acessório, 
não teriam maiores consequências. Mesmo quando men-
cionados, os aperfeiçoamentos são imediatamente desqua-
lificados. Manipulação, fraude e violência dominariam as 
eleições do período, tornando-as falsas. Assim, se carentes 
de significado, as eleições não justificariam estudo aprofun-
dado; mera farsa sem sentido algum. 

Meu objetivo neste trabalho é distinguir os três ele-
mentos dessa caracterização. Eleições mudaram ao longo 
do período. O grau de violência envolvido e o emprego da 
manipulação e da fraude não foram constantes ou estive-
ram igualmente presentes durante todo o período. 

A desqualificação das eleições com base nesse tripé, 
característico em boa parte dos tratamentos do assunto, 
leva a explicações inteiramente inconsistentes, como nesta 
passagem do mesmo Faoro (1976, p. 380): 

Feita a mesa, está feita a eleição, dizia-se há um século 
 – fazer a mesa significava compô-la, fabricá-la e ocupá-la. 
Terminada a obra da violência, começava a fraude, com o 
voto manipulado, com as incompatibilidades de ocasião, com 
a contagem arbitrária. […] A eleição, na verdade, está feita 
– a apuração, escoimadas as duplicatas, recursos do partido 
vencido, proclama os eleitos, escolhendo entre as atas falsas 
as mais consentâneas com a tendência dos escrutinadores. 
O órgão apurador, no ciclo final, faz a própria eleição, 
remotamente ligada à vontade do eleitorado. 

Faoro afirma que as eleições são feitas em, pelo menos, 
dois momentos distintos: pela Mesa e pela Câmara. Pior, 
afirma que não há relação entre uma e outra das eleições 
fabricadas. A violência que tem lugar no início do proces-
so onde se fazem as eleições cujos resultados, passando 
pela manipulação do voto, são revertidos pela fraude no 
momento final. 
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Análises desse tipo acabam por desqualificar inteira-
mente o processo eleitoral1. Em boa medida, tais juízos 
decorrem de uma leitura acrítica das fontes. Os contempo-
râneos, sem dúvida alguma, desqualificam as suas próprias 
práticas eleitorais. Contudo, o fazem como parte da luta 
política em que estão imersos. 

Se lidas com menos preconceitos, as fontes clássicas, 
como Francisco Belisário Soares de Souza e Francisco Fer-
reira de Rezende, entre outros, as mesmas usadas por Faoro 
e tantos outros, revelam mudanças no emprego da mani-
pulação, fraude e violência2, que seguem de perto as altera-
ções da legislação .

Neste texto, discuto um momento chave, as primeiras 
eleições do Segundo Reinado, começando pela famigera-
da Eleição do Cacete. Busco mostrar como as modificações 
legais têm efeito sobre as práticas e afetam o peso relativo 
de cada um dos elementos do tripé que, diga-se, é essencial 
para a caracterização de qualquer eleição. 

Analiso as eleições regidas pelas Instruções de 1824, 
pelo Decreto de 1842 e as primeiras regidas pela Lei de 
1846. Argumento que a qualificação dos eleitores é o 
momento chave do processo eleitoral. Em outras palavras, 
em todo o período, a competição eleitoral toma a forma de 
uma luta pelo controle da definição do corpo de eleitores. 
Em última análise, é a variação no corpo de eleitores que 
determina o resultado da eleição. Essa é a forma peculiar 
que a competição partidária toma no período.

Não estamos diante da “superposição de formas 
desenvolvidas do regime representativo a uma estrutura 
social inadequada”, como afirma Nunes Leal (1993, p. 20). 

1 As dificuldades para compreender as eleições do Império e seu contexto são 
evidentes. Kinzo (1979, p. 71), por exemplo, chega a afirmar que “a própria lei 
liberava as práticas de falsear as eleições” e que um dos problemas da época era a 
“institucionalização da fraude”.
2 O tripé violência, manipulação e fraude é ressaltado por Przeworski (2010).
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O problema é de outra ordem e deve-se pouco à realidade 
inóspita dos trópicos e da estrutura social aqui vigente. O 
problema é intrínseco ao governo representativo quando 
este convive com partidos políticos. Não há cópia ou ideias 
fora de lugar porque o modelo original é omisso nesse 
ponto. Partidos políticos e a competição por votos não 
fazem parte dos princípios do governo representativo (cf. 
Manin, 1997 e Hofstadter, 1979). A desqualificação da luta 
eleitoral por aqueles que participam das mesmas é conse-
quência direta desse desdobramento inesperado. Denun-
cia-se como corrompida a eleição vencida por adversários.

O texto alia reconstituição histórica e analítica das 
questões postas. A reconstituição é parcial e seletiva, visan-
do destacar a relação entre as normas adotadas e o tripé 
violência-manipulação-fraude. O objetivo central é mos-
trar como o peso relativo de cada um desses elementos 
variou com o tempo e como essa variação é notada pelos 
contemporâneos. 

Cada seção do texto discute as práticas eleitorais sob a 
vigência de cada uma das legislações citadas anteriormente. 
O objetivo é mostrar que as regras afetam o comportamen-
to dos atores políticos, que a máxima “feita a mesa, está fei-
ta a eleição”, por exemplo, só vigora no primeiro momento. 
Da mesma forma, a nomeação de delegados e subdelegados 
é suficiente para garantir a vitória eleitoral somente sob a 
vigência do Decreto de 1842. Para completar o quadro, vale 
observar que não é tão claro quanto usualmente se assume 
qual seria o mecanismo que garantiria ao governo a vitória 
nas eleições regidas pela Lei de 1846. 

A cada modificação legal, as eleições se tornaram mais 
complexas. O embate se estende no tempo e passa a envol-
ver o controle de outros recursos além da violência pura e 
simples. Mesmo a interferência do governo não é imediata. 
O dia da eleição passa a ser o ponto de chegada de uma 
série de atividades. Não se ganha eleição no dia conquistan-
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do a Mesa ou, dito de outra forma, conquista a Mesa quem 
controla os recursos para tanto. A luta eleitoral envolve 
várias etapas. A partir de 1846, a definição de qual das listas 
de eleitores qualificados disponíveis é a legítima se torna 
crucial. Como afirma Ferreira de Rezende (1988, p. 109), 
paradoxalmente, quanto mais se aperfeiçoava a legislação, 
menos verdadeiras tais listas se tornavam. 

Ainda que assim seja, a sofisticação institucional do 
modelo contido na Lei de 1846 merece ênfase: o Juiz de 
Paz foi dotado de autonomia e independência para gerir o 
processo eleitoral, procurando-se garantir que ficasse a sal-
vo das ingerências diretas do governo central. Além disso, 
as minoras ganharam representação na Junta Qualificadora 
e na Mesa . O modelo não funcionou, mas isso nos diz mais 
sobre a natureza das eleições que da realidade vigente no 
Brasil oitocentista.

As Instruções de 1824
Referências elogiosas às primeiras eleições realizadas no 
Brasil são frequentes entre os políticos imperiais e pre-
servadas por memorialistas3. Em cada uma das reformas 
eleitorais do período – que não foram poucas –, políticos 
recorrem sistematicamente ao contraste entre a pureza e a 
simplicidade das primeiras eleições e a corrupção e a falsi-
dade que teria prevalecido com o tempo. Parte dessas ava-
liações positivas pode ser creditada à idealização do passa-
do, uma manifestação da tendência usual de romantizar a 
experiência pregressa, contrastando-a com a decadência 
vivida no presente.

3 Sob a égide desse decreto, foram disputadas cinco eleições para a Câmara dos 
Deputados; duas no Primeiro Reinado, duas na Regência e uma no Segundo Rei-
nado (1840). De acordo com as Instruções, eleições deveriam ter lugar no terceiro 
ano da legislatura. O Decreto de 1842 mantém o mesmo preceito. Somente com a 
aprovação da Lei no 387, de 1846, é que as eleições passam a correr no último ano 
da legislatura. 
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Por exemplo, Ferreira Pena, discursando na Câmara dos 
Deputados em 1845 (Anais, 14/2/1845, p. 627), afirma que:

As instruções de 26 de Março [de 1824], defeituosas como 
eram em alguma de suas partes, foram suficientes para que 
se fizessem pacificamente as eleições, e se exprimisse a livre 
vontade dos cidadãos; nessa época podia-se dizer, segundo a 
bela expressão de V. Ex., de que peço permissão para usar: 
– As urnas eleitorais eram as verdadeiras vestais do sistema 
representativo. (Apoiado) Nessa época eu não tomava parte 
alguma nos negócios públicos; mas ainda recordo-me de 
como as eleições eram dirigidas pela boa-fé, pela pureza 
das intenções, pelo desejo de acertar; sendo em geral 
lembrados e desapaixonadamente escolhidos os cidadãos 
que eram então os mais conhecidos por seus serviços ou 
por sua capacidade.

Obviamente, essa e outras reconstituições devem ser 
relativizadas e interpretadas com cuidado. O contraste tem 
fins políticos claros. A pureza e a liberdade do passado são 
associadas ao vigor das oposições, à capacidade destas em 
bater o governo que ou bem não interferiria no processo 
eleitoral ou seria fraco para tanto. Na realidade, quando 
lidas com atenção, essas caracterizações e contrastes ten-
dem a combinar e associar diferentes critérios, como a 
pureza dos costumes, simplicidade das leis e a atitude do 
governo em relação às eleições4.

Esses elementos não necessariamente precisam estar 
associados e podem ter perdido força em diferentes momen-
tos. Obviamente, a mudança dos costumes não pode ser 
datada com precisão; a do governo, de acordo com a maioria 
dos analistas, teria se dado em 1840, na Eleição do Cacete. 

4 Como dito, esses contrastes são frequentes e se fazem presentes tanto na dis-
cussão da aprovação do Lei do Terço (de 1875) como nos debates que cercam a 
aprovação da Lei Saraiva (de 1881). 
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A mudança da lei pode ser datada com precisão: ela ocorre 
somente em 1842. Se for assim, portanto, se considerarmos 
a imprecisão inerente aos costumes, podemos concluir que 
as eleições mudaram de caráter sob a vigência da mesma 
legislação. De acordo com a maioria das memórias políti-
cas disponíveis, referendadas pela historiografia, o governo 
teria sido batido nas primeiras quatro eleições (1824, 1828, 
1832 e 1836), mas teria vencido a de 1840. Não apenas a de 
1840, mas todas as demais. Por quê? O que teria mudado?

Ferreira de Rezende (1988, p. 110) privilegia o marco 
legal. Para esse memorialista, a corrupção dos costumes 
acompanha a mudança na legislação, classificando a eleição 
de 1840 como a última das eleições puras. A própria simpli-
cidade das Instruções de 1824 tende a ser associada à maior 
pureza das eleições que regeu. Como afirma o autor, “não só 
era péssima a legislação eleitoral que tivemos nos primeiros 
tempos de nossa vida política; mas quase que pode-se dizer 
que sobre esta matéria não tínhamos legislação alguma”. O 
arremate do raciocínio é um paradoxo: quando as leis eram 
péssimas, as eleições seriam verdadeiras, enquanto que com 
o “aperfeiçoamento da legislação eleitoral”, “as eleições 
foram se tornando cada vez menos livres; menos desinte-
ressadas, e por consequência muito menos nobres”(p. 111).

A simplicidade das normas se devia ao fato de as Ins-
truções de 1824 conferirem grande poder à Mesa Eleitoral, 
presidida pelo Juiz de Paz eleito localmente. Concentravam-
-se na Mesa todas as fases do processo eleitoral, da qualifica-
ção dos eleitores à apuração dos votos.

Tal concentração de funções seria responsável pelo juí-
zo generalizado e amplamente acatado de que feita a Mesa, 
estaria feita a eleição. Vale transcrever a descrição de Beli-
sário Soares de Souza (1979, p. 53)5, uma das fontes mais 

5 Muitos comentadores tendem a perder de vista a datação dos comentários de Be-
lisário que segue de perto as mudanças na legislação e seus efeitos sobre as práticas. 
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utilizadas para reconstituir as eleições do período imperial: 
“O resultado da eleição paroquial dependia absolutamente 
da mesa eleitoral: seu poder e arbítrio não conheciam limi-
tes; sua formação era a mais irregular e filha sempre das 
inauditas desordens e demasias.”.

De acordo com o texto legal, a presidência dos traba-
lhos eleitorais caberia ao Juiz de Fora ou Ordinário, assisti-
do pelo pároco, cabendo ao presidente da Mesa propor “à 
assembleia eleitoral dois cidadãos para Secretários, e dois 
para Escrutinadores, que sejam pessoas de confiança públi-
ca, as quais sendo aprovadas, ou rejeitadas por aclamação 
do povo, tomarão lugar de um e outro lado”. 

A simplicidade do regulamento se assenta na presun-
ção de que o reconhecimento das pessoas que mereceriam 
a confiança pública fosse “natural”, isto é, de que os supe-
riores e notáveis, porque mais capacitados, fossem automa-
ticamente escolhidos para o desempenho dessas funções. 

Essa premissa está em perfeita sintonia com os princí-
pios do governo representativo conforme mostram os traba-
lhos de Manin (1997), Morgan (1988), Rosanvallon (1999 e 
2010) e tantos outros. Esperava-se que aqui, como alhures, 
imperasse o “princípio da distinção” e que as relações entre 
inferiores e superiores fossem ditadas pelo que Bagehot 
(2001) nomeou como o princípio da deferência . 

A elite política brasileira se movimenta dentro dos 
quadros postos pela teoria vigente à época. A referência 
à liberdade do voto é marcada por ambiguidades que não 
podem deixar de ser notadas. Conforme afirma Peixoto Bri-
to (Anais, 18/2/1845, p. 705) em debate parlamentar:

Quando falo em liberdade e independência dos votantes, 
não é da liberdade e independência absoluta, segundo 
entendem alguns; mas aceitando as dependências sociais, 
porque não é possível prescindir delas, não é possível privar 
que os cidadãos confiram seus votos a pessoas que lhe são 
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mais afeiçoadas, nos seus amigos, etc.; portanto a liberdade 
e independência do votante devem consistir em não ser 
privado de votar aquele cidadão a quem a constituição 
confere este direito político e em conferir seu voto a quem 
quiser: é nisto que está a liberdade e independência do voto.

O raciocínio é claro: liberdade absoluta, à margem das 
influências sociais legítimas, é o mesmo que irresponsabili-
dade. O eleitor deve votar em quem bem lhe aprouver, mas 
desde que suas escolhas expressem as dependências sociais, 
a influência legítima . Como salienta Manin (1997, p. 125), 
os eleitores devem livremente escolher ser governados por 
seus superiores. Conforme afirma Ferreira Pena na passa-
gem citada anteriormente, quando as eleições eram puras, 
os representantes eram “desapaixonadamente escolhidos” 
dentre “os mais conhecidos por seus serviços ou por sua 
capacidade”. 

A expressão da influência legítima que os mais capa-
citados deveriam exercer sobre os demais se assentava na 
informalidade do poder conferido à Mesa Eleitoral para 
dirigir os trabalhos da Assembleia Eleitoral. As observações 
de Belisário Soares de Souza (1979, p. 53) vão ao ponto: 

Além da maior amplitude e arbítrio na faculdade de 
conhecer e da idoneidade dos votantes para aceitar-lhes 
os votos, ainda a lei (& 3º do capítulo 2º) ordenava ao 
presidente que perguntasse aos “circunstantes (palavras 
textuais) se algum sabia ou tinha que denunciar suborno 
ou conluio para que a eleição recaísse em pessoa ou pessoas 
determinadas”. “Verificando-se por exame público e verbal 
(continua a lei) a existência do fato, se houver arguição, 
perderá o incurso o direito ativo e passivo de voto, por 
esta vez somente. A mesma pena sofrerá o caluniador. A 
ingenuidade desta disposição é digna dos tempos patriarcais” (grifo 
no original).
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A expectativa ingênua, como nota o mesmo autor 
(p. 54), não implicava supor que as eleições se dessem de 
forma pacífica e ordeira. 

Ainda se conservam, e é provável que se conservem para 
sempre, na lembrança de todos os que assistiram às eleições 
anteriores a 1841, as cenas de que eram teatro as nossas 
igrejas na formação das mesas eleitorais. Cada partido 
tinha seus candidatos, cuja aceitação, ou antes imposição, 
era questão de vida ou morte. Quais, porém, os meios 
de chegarem as parcialidades a um acordo? Nenhum. A 
turbulência, o alarido, a violência, a pancadaria decidiam 
o conflito. Findo ele, o partido expelido da conquista da 
mesa nada mais tinha que fazer ali, estava irremessivelmente 
perdido. Era praxe constante: declarava-se coato e retirava-
se da igreja, onde com as formalidades legais, fazia-se a 
eleição conforme queria a mesa.

A passagem merece leitura atenta. Em primeiro lugar, 
não se deve deixar de notar a limitação temporal do comentá-
rio. Tais cenas limitam-se às eleições anteriores a 1841, isto é, 
àquelas reguladas pelas Instruções de 1824, incluindo a elei-
ção de 1840. O quadro muda com a alteração da legislação. 

Um segundo ponto merece destaque: a clareza com 
que as razões para a violência eleitoral são identificadas. O 
formato adotado não oferecia oportunidade para qualquer 
tipo de acordo entre as “parcialidades”. Conquistar a Mesa 
era “questão de vida ou morte”. Não havia outra forma para 
resolver os conflitos. Ganhar a Mesa era alijar a outra parte, 
impedir que ela votasse, garantindo a vitória. E a forma de 
fazê-lo era o recurso à força.

A violência denunciada não diz respeito ao controle 
sobre os eleitores. O conflito não é vertical, mas sim horizon-
tal. A hierarquia social se reproduz no momento eleitoral. 
Facções entram em confronto e a violência é empregada para 
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resolver o conflito. No interior de cada parcialidade, a defe-
rência estrutura as relações verticais entre chefes e votantes. 

Não segue que eleições sempre fossem decididas pelo 
emprego da violência, que as partes sempre chegassem às 
vias de fato. O conflito aberto e direto entre as parciali-
dades é a exceção e não a regra. Se a minoria reconhece 
sua inferioridade, como afirma o autor, “declara-se coata e 
retira-se da igreja”. O ponto merece ênfase por relacionar 
a alegação de violência e de fraude à derrota presumida de 
umas das partes. 

Dito de forma inversa: a condição para que o conflito 
aberto tenha lugar é o equilíbrio de forças. Uma vez mais, 
vale recorrer às agudas observações feitas por Belisário Soa-
res de Souza (1979, p. 37): 

Quando duas parcialidades pleiteiam a eleição em qualquer 
paróquia é que suas forças mais ou menos de equilibram: 
desde que uma prepondera sem contraste, a luta é 
impossível […] Desde que existe luta, cada parcialidade 
procura aliciar prosélitos e criar elementos de força e 
preponderância.

A leitura acrítica de Belisário e outros contemporâneos 
generaliza o que era visto como exceção. Violência não era 
a norma. O partido mais fraco pode até marcar presença, 
comparecer ao local de votação, mas, se consciente de sua 
inferioridade, recusa o conflito, declara-se “coato e retira-
-se da igreja”. A incerteza quanto ao resultado é a condição 
para a ocorrência da disputa violenta. 

Ferreira de Rezende (1988, p. 111) observa que “as elei-
ções naquele tempo tinham alguma coisa que muito parecia 
a uma verdadeira guerra”. Sua descrição da eleição de 1840 
merece transcrição detalhada. A analogia entre eleições e 
guerra é completa, passando pelos preparativos para receber 
ou “aquartelar” os contingentes de votantes que “cada um 
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dos contendores esperava”, o que incluía preparar acomoda-
ção, alimentação, vestimentas adequadas e entretenimento. 

Cada um dos diversos contingentes, à proporção que vinha 
chegando, ia imediatamente para o seu respectivo quartel. 
E desde que ali entravam, ficavam todos como se tivessem 
entrado para um verdadeiro quartel militar ou antes para uma 
verdadeira praça de guerra; pois desde que ali penetrava, já 
ninguém, a não ser os chefes ou oficiais podia em regra dali 
sair sem licença ou convenientemente acompanhado, para que 
não fosse sujeito a alguma tentação de desertar; entretanto, 
que de dia e de noite, nunca deixava de haver sentinelas 
mais ou menos vigilantes, para que não entrassem inimigos 
ou espiões na praça, que pudessem avariar as munições ou 
subornar soldados (Ferreira de Rezende, 1988, p. 112).

Cada um dos grupos políticos reunia e controlava seus 
votantes, impondo-lhes uma disciplina verdadeiramente 
militar que se estendia ao dia da eleição. Neste dia, segue a 
descrição do memorialista:

[…] cada um dos quartéis começou a despejar o povo que 
até então tinha encerrado, e todos em forma e bem vigiados, 
dirigiram-se para a igreja. Como, porém, nem mesmo na 
igreja os partidos se confundiam, e cada um já sabia o lado 
da igreja que lhes pertencia, os conservadores foram ocupar 
o lado direito e os liberais se puseram do lado esquerdo. E só 
foi então que estando todas as forças ali reunidas, puderam 
os adversários se mirar e medir; ou só foi então que se pôde 
calcular e saber qual o número real de votantes de que cada um 
dos partidos podia dispor. O número total, porém, dos votantes 
era muito grande; os dois grupos formavam duas grandes 
massas compactas e ao mesmo tempo movediças; e essas duas 
massas pareciam iguais. Como, pois, se poderia saber quem 
seria o vencedor? (Ferreira de Rezende, 1988, p. 113). 
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Eleições se assemelhavam a uma guerra porque serviam 
para medir as forças das parcialidades. O confronto poderia 
ser resolvido de forma pacífica se uma das partes fosse mui-
to superior numericamente à outra. Contudo, nem todas as 
disputas eram resolvidas contando-se as forças locais, uma 
vez que a intervenção do governo, seu posicionamento em 
favor de umas das parcialidades, enviesava a medição de 
forças. As observações de Belisário Soares de Souza (1979, 
p. 37), mais uma vez, são claras: “Entre duas forças que mais 
ou menos se equilibram, penderá a concha da balança em 
que se coloca o prestígio e o peso da autoridade pública.”

Segundo a posição quase unânime da literatura, essa 
teria sido a marca distintiva da eleição de 1840. Violência e 
fraude não seriam novidades. A novidade residiria no fato de,  
pela primeira vez, “a autoridade pública” ter intervido  
de forma deliberada para vencer as eleições. Custa crer, no 
entanto, que governos anteriores fossem indiferentes aos 
resultados eleitorais. Talvez tenham intervido, mas sem o 
sucesso obtido pelo Gabinete da Maioridade. Ferreira de 
Rezende (1988, p. 110), por exemplo, credita os insucessos 
eleitorais dos governos anteriores à tolice de D. Pedro I e à 
fragilidade dos regentes, enquanto Belisário Soares de Sou-
za (1979, p. 52), de sua parte, afirma que as oposições, por 
sua força, se mostraram capazes de derrotar os governantes. 

Há razões para seguir a interpretação cautelosa de 
Pereira de Castro (1972a, p. 66) e desconfiar da “lenda 
negra” criada em torno dessa eleição . Como nota este 
autor, os resultados eleitorais sequer são conhecidos com 
certeza, dado que a Câmara foi dissolvida pelo Poder Mode-
rador antes de completar seus trabalhos preparatórios, isto 
é, enquanto se encontrava em curso o processo de verifica-
ção dos diplomas dos eleitos . 

A justificativa apresentada pelo Gabinete Conservador, 
assim como as denúncias que partem da imprensa ligada 
a esse partido, foi aceita pela historiografia. Foram os con-
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servadores que a denominaram e a caracterizaram como 
a Eleição do Cacete e foram forçados a fazê-lo por razões 
políticas. Atacar a legitimidade da eleição era a única forma 
de justificar a dissolução da Câmara que sequer dera início 
formal às suas atividades. 

O documento em que os ministros solicitam a interven-
ção do Poder Moderador para dissolver a Câmara merece 
ser lido com atenção. O ponto de partida é a acusação de 
que a eleição teria sido marcada pelo “embate de facções”. 
A intervenção do Poder Moderador seria necessária para 
“prevenir a tempo a marcha incalculável que as facções cos-
tumam acarretar consigo”, para impedir os “irreparáveis 
estragos” que produz. Por isso, por ser o resultado da ação 
de uma facção, os signatários do documento afirmam que 

[…] a atual Câmara dos Deputados, Senhor, não tem a força 
moral indispensável para acreditar, e fortalecer entre nós, 
o sistema representativo. Não pode representar a opinião 
do País porque a expressão da vontade nacional e das 
necessidades públicas somente pode produzir a liberdade 
dos votos (transcrito por Javari, 1962, p. 84).

Como se vê, a ilegitimidade das eleições é deduzida, não 
demonstrada. Se não fosse por meio da violência e da frau-
de, como uma facção teria vencido as eleições? A conotação 
partidária do documento é clara. Rotulando seus adversários 
de facciosos e subversivos, os conservadores se colocam na 
posição de representantes legítimos da vontade nacional. 

Lido ao revés, o documento afirma: se tivesse havido 
liberdade de voto, a Câmara representaria a legítima vontade 
nacional, isto é, a Câmara não abrigaria “homens que, pon-
do de parte os meios constitucionais, não recuam diante de 
outras que subvertem todas as ideias de organização social”. 
Os adversários são rotulados de facciosos, subversivos. Os 
conservadores não se representam como um partido, mas 
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sim como o representante da verdade, do interesse da nação. 
Dentro desse modelo, só poderiam ter sido derrotados nas 
eleições se seus adversários recorressem a meios escusos, à 
corrupção, à fraude e à violência (Javari, 1962, p. 84). 

Não que os liberais vissem os conservadores de forma 
diversa. Este é precisamente o ponto. Eles o viam da mes-
ma forma. Para eles, os conservadores é que seriam fac-
ciosos. Os liberais justificaram sua intervenção na eleição 
recorrendo aos argumentos de que seriam vítimas. Para 
eles, os defensores das leis do regresso, mais especificamen-
te, da Lei de Interpretação do Ato Adicional (aprovada 
em 12/5/1840), eram os verdadeiros inimigos do sistema 
“monárquico-constitucional-representativo”. 

Para os liberais, a intervenção do governo na eleição 
de 1840 era mais do que legítima, uma medida necessária 
à salvação da monarquia de seus verdadeiros inimigos . Não 
por outra razão, mesmo tendo sido apeados do governo, 
continuam a defender suas posições, tentando recuperar o 
controle sobre as decisões legais. Como haviam feito os con-
servadores logo após a maioridade, queriam obstar as ações 
do governo controlando a maioria da Câmara. Por isso mes-
mo, buscam controlar a verificação dos diplomas dos eleitos. 
Dissolvida a Câmara, retomam o controle das Câmaras das 
Províncias de São Paulo e Minas, de onde mandam petições e 
representações ao Imperador, visando alertá-lo dos riscos que 
a lei da reforma do Código do Processo Criminal e as demais 
reformas aprovadas pelos conservadores representavam para 
a monarquia6. Baldados esses esforços, recorrem às armas.

O Poder Moderador não pode errar. Como define a 
Constituição, o monarca é irresponsável. Seus conselheiros, 
contudo, podiam errar. Nesse contexto institucional, a luta 
político-partidária é uma constante troca de acusação entre 

6 A esse respeito, consultar Tarquínio de Souza (1988, pp. 33 e ss.). Ver também 
Buarque de Holanda (1972, pp. 469 e ss.) e Iglésias (1972, pp. 407 e ss.).
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os que ganham e perdem as graças do monarca. Quando os 
meios legais falham, não é difícil justificar o recurso às armas. 
Foi o que fizeram os liberais em 1842. Seria preciso salvar a 
monarquia daqueles que haviam indevidamente conquistado 
a confiança do jovem imperador. Nas palavras dos revoltosos 
de Barbacena, o objetivo da revolução seria “livrar o nosso 
adorado monarca da coação em que o tem posto a oligarquia 
hoje dominante” (citado por Iglésias, 1972, p. 407).

A novidade da eleição de 1840, portanto, foi menos a 
intervenção deliberada do governo para obter a vitória do que 
seu caráter marcadamente partidário. Partidos se enfrentam 
e um deles está à testa do governo. Dada a legislação vigente, 
dado que a Mesa tudo decide, onde um partido não prevale-
cer de forma evidente, somente o confronto pode definir o 
resultado da eleição. A simplicidade das normas exacerba o 
peso da violência, ao mesmo tempo que diminui o recurso à 
manipulação. Isso significa que o emprego da força é a forma 
que o governo pode fazer a balança pender para o seu lado. 
As modificações legais introduzidas a partir de então confe-
rem maior peso à manipulação. A qualificação prévia permite 
enviesar partidariamente a composição do eleitorado.

O Decreto de 1842
O Gabinete Conservador de 23 de março de 1841, tendo 
obtido a dissolução da Câmara, convoca novas eleições. 
Para assegurar sua vitória, a legislação é alterada. Como 
observa Belisário Soares de Souza (1979, p. 57):

A conjuntura em que o governo se achava era difícil. O 
ministério de 23 de Março havia dissolvido a Câmara de 
1842, que ele declarara ilegítima e não representante da 
opinião nacional pelos vícios da eleição, oriundos não só 
das fraudes e efervescência das paixões partidárias, como 
da incapacidade da lei em contê-las. Não podia mandar 
proceder às eleições pela lei que condenava.
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O governo, portanto, se via forçado a “aperfeiçoar” a 
legislação para evitar que a violência e a fraude pudessem 
determinar os resultados eleitorais. O modo pelo qual a 
legislação é “aperfeiçoada” garante ao governo os meios 
para intervir no processo eleitoral de forma a assegurar 
resultados favoráveis. 

A nova legislação altera a composição da Mesa Eleito-
ral, que perde uma de suas funções chaves, a de qualificar 
os eleitores. Esse processo passa a ser feito previamente à 
eleição por uma junta composta pelo Juiz de Paz, o páro-
co e o delegado de polícia7. A composição tripartite não 
esconde o predomínio deste último, um agente do governo 
nomeado pelo próprio Gabinete. 

Até mesmo Belisário (p. 59), simpático aos conservado-
res, não deixa dúvidas ao avaliar os resultados pretendidos 
pelo modelo instaurado:

A intervenção das autoridades policiais criadas pela Lei de 
3 de Dezembro [Código do Processo Criminal] prejudicou 
incalculavelmente esta lei, fazendo crer à nação que seu 
verdadeiro fim era montar uma máquina de eleição. A lei 
acabava de ser promulgada, e transformaram-se logo as 
autoridades, que ela criou, em agentes eleitorais, justamente 
na ocasião em que se ia travar uma luta eleitoral em extremo 
apaixonada, depois da dissolução da Câmara temporária 
em 1o de maio de 1842. Se não fora esta circunstância, se as 
Instruções de 4 de Maio não tivessem enlaçado a Lei de 3 de 
Dezembro no seu sistema e na odiosidade que excitaram, 
aquela lei não se teria desvirtuado na opinião pública e outros 
teriam sido os seus resultados e o modo de considerá-la.

7 A inspiração partidária do decreto de 1842 é notada por diversos autores, como 
Costa Porto (2002, p. 67) e Nunes Leal (1993, p. 220), para quem a principal inova-
ção do decreto foi “a qualificação prévia dos votantes e dos elegíveis por uma junta 
composta do juiz de paz, do pároco e da autoridade policial. A mesa eleitoral pas-
sou a ser composta por dezesseis cidadãos escolhidos por sorte entre os elegíveis”.
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Impossível construir o contrafactual sugerido. O Código 
Criminal antecede o Decreto de 1842. O “enlaçamento” não 
foi fortuito. Como nota o mesmo autor, “com o exaltamen-
to partidário e faccioso daquela quadra revolucionária, era 
impossível, segundo entendia [o Gabinete], responder pela 
ordem pública se as novas eleições fossem regidas pelas ins-
truções em vigor” (Belisário Soares de Souza, 1979, p. 57).

A conclusão é imediata: se mantida a legislação, a con-
quista da Mesa, uma “disputa de vida ou morte” entre as dife-
rentes parcialidades, decidiria o resultado do pleito em cada 
uma das paróquias. Nessas condições, o Gabinete não teria 
garantias de que venceria as eleições a não ser pelo emprego 
de alta dose de violência. O custo da vitória seria excessivo. 

A nova regulamentação dota o governo de meios, mais 
precisamente de um agente para controlar o processo elei-
toral. A “concha da balança” se inclina em favor do lado 
identificado com a autoridade pública. Os conservadores, 
portanto, deram motivos de sobra para que seus adversários 
acreditassem que haviam montado uma “verdadeira máqui-
na eleitoral”. A máquina, contudo, não fora testada de for-
ma efetiva. Derrotados nas armas, os liberais, antecipando 
sua derrota, não disputam as eleições de 1842. 

Em 1844, uma vez mais, o Poder Moderador inter-
vém no processo político. Os conservadores são forçados 
a deixar o poder e os liberais convocados para compor o 
novo Gabinete. Seguindo a tradição inaugurada em 1842, a 
Câmara é dissolvida e novas eleições são convocadas. Dado 
o controle que o Gabinete passara a ter sobre as eleições, os 
liberais vencem-nas. A nova legislatura não será unânime 
apenas em função das reviravoltas das alianças políticas em 
províncias específicas, como a Bahia. 

O Decreto de 1842 conferira ao Gabinete, indepen-
dente de sua coloração política, os meios para intervir e 
controlar as eleições em todas as paróquias. Um agente 
nomeado diretamente pelo Ministro da Justiça, o delegado, 
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controla os trabalhos da Junta Qualificadora e da Mesa. A 
vitória do governo era assegurada pela composição do cor-
po eleitoral. Os conflitos antes resolvidos pela força, pela 
conquista da Mesa, passam a ser solucionados quando da 
qualificação. São qualificados apenas os grupos de eleitores 
alinhados com o partido no poder. Ou seja, a capacidade 
do governo de manipular as eleições torna o emprego da 
violência menos presente. Conflitos são resolvidos antes 
mesmo da eleição. 

A influência crescente da manipulação, das tricas eleito-
rais, para usar a linguagem da época, explica porque o “apri-
moramento da legislação” as torna menos puras e verdadei-
ras. O resultado das eleições perde a relação direta com a 
medição de forças tão bem descrita por Ferreira de Rezen-
de. Se a minoria contar com o apoio das autoridades, é pos-
sível que a balança penda a seu favor. Vitórias podem ser 
asseguradas pela manipulação da qualificação dos eleitores, 
pela decisão prévia de quem seriam os votantes e os eleitores 
da paróquia . A violência, ou a ameaça de seu emprego, não 
está totalmente ausente, uma vez que o delegado passa a ser 
o personagem central para a definição dos resultados.

Esse modelo, contudo, rege apenas duas eleições. A Lei 
de 1846, a primeira aprovada pelo Poder Legislativo, altera 
radicalmente esse quadro. O objetivo central da nova lei, 
como se verá em detalhe a seguir, é neutralizar a ação do 
governo, retirando-lhe os meios de intervir e controlar o 
processo eleitoral. Por isso mesmo, a lei altera a composição 
da Junta Qualificadora e da Mesa. O delegado é sacado de 
ambas e o Juiz de Paz, eleito localmente, volta a dirigir os 
trabalhos nos dois momentos.

A Lei de 1846
Ao retornarem ao poder, os liberais adotam a mesma estra-
tégia de seus opositores. Solicitam e obtêm a dissolução da 
Câmara pelo Poder Moderador. Os liberais se valem dos 
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dispositivos do Decreto de 1842 para obter ampla maioria 
na Câmara. 

A minoria conservadora não tarda em apontar a contra-
dição em que os liberais se encontram: obtiveram controle 
da legislatura recorrendo aos métodos que condenavam. 
Angelo Muniz da Silva Ferraz (depois Barão de Uruguaiana) 
coloca o dedo na ferida ao relembrar o discurso do senador 
Paula Souza, um dos líderes liberais, em que este afirmara 
haver o Decreto de 1842 deixado “unicamente aos agentes 
do governo o direito de fazer deputados”. Feita a lembran-
ça, o restante da provocação é apenas um arremate: “– Vós, 
senhores, por que lei vos elegestes? (Risadas) Pelas instru-
ções de Maio, não? Logo, não sois a expressão do país, e em 
nome dele não podeis falar” (Anais, 10/1/1845, p. 121).

Ainda que pretenda colocar os liberais contra as cordas 
e distinguir os dois partidos, o futuro Barão de Uruguaiana 
não deixa de concordar com o juízo de Paula Souza:

Estas instruções, segundo o nobre senador [Paula 
Souza], mudam inteiramente a natureza do nosso sistema 
eleitoral, e deixam unicamente aos agentes do governo o 
direito de fazer deputados. Ora isto é comum a ambas as 
eleições: a esta última, que nos trouxe a esta casa, acresce 
demais a fraude, a violência e a coação do voto (Anais, 
10/1/1845, p. 121).

Ambos os partidos, portanto, tendem a reconhecer, 
implícita ou explicitamente, que normas vigentes, o Decre-
to de 1842, permitem ao governo manipular as eleições a 
seu favor. O rodízio no poder entre os dois partidos, promo-
vido pelo Poder Moderador, seguido de resultados eleitorais 
tão díspares, questiona a legitimidade de qualquer Câmara. 
A conclusão que se impõe é verdadeiramente corrosiva. O 
deputado liberal José Antonio Marinho leva a provocação 
(de Ferraz, o futuro barão) às últimas consequências:
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Mas o nobre deputado diz: – Vós não representais a opinião 
do país. Mas quem é que então a representa? Quem há de 
representá-la? Dissolva-se agora a Câmara, chame-se outra 
administração, façam-se com as mesmas leis, com os mesmos 
meios, outra eleição; qual o resultado? Suponhamos seja 
inteiramente diverso, então será a verdadeira expressão do 
país? Como nô-lo provareis? Convenhamos portanto que 
quando eu e os meus amigos estivermos aqui, somos os 
verdadeiros representantes do país; que quando o nobre 
deputado e os seus se acharem aqui, são os verdadeiros 
representantes (Anais, 11/1/1845, p. 143). 

A hilaridade geral, provocada pela troca de acusações, 
não esconde as dificuldades enfrentadas pela elite políti-
ca brasileira. O rodízio no poder promovido pelo Poder 
Moderador punha em cheque as pretensões de ambos os 
partidos a se apresentarem como os verdadeiros e legítimos 
representantes da vontade nacional. A capacidade que os 
gabinetes chamados ao poder pelo imperador tinham para 
influir nos resultados da consulta ao povo questiona as cre-
denciais de ambas as partes. 

Denunciar as práticas e recursos usados pelos adversá-
rios não faz um dos partidos mais democrático, popular ou 
legítimo que o outro. Liberais e conservadores se mantêm 
fiéis ao princípio da distinção identificado por Bernard 
Manin, aludido anteriormente. Os notáveis ou superiores 
devem governar. Marinho, dando sequência ao debate com 
Ferraz (o Barão de Uruguaiana), afirma de maneira meri-
diana sua fidelidade a este princípio: “A influência de famí-
lia, a da riqueza, a dos talentos, e até das maneiras, é uma 
influência legítima que não está nas mãos de ninguém o 
destruir” (Anais, 11/1/1845, p. 143)8.

8 Agradeço a Roberta S. Nicolete por ter chamado a minha atenção para esta 
passagem.
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Nesse ponto, liberais e conservadores concordam. O 
resultado de eleições legítimas deveria espelhar a hierar-
quia social, a “influência legítima”. O que deveria ser eli-
minado era a influência ilegítima. Conforme prossegue o 
deputado Marinho: 

O que não se pode tolerar é o sistema que foi organizado 
em virtude da lei que reformou o código para substituir 
influências legítimas pelas fictícias […] Eu não quero entrar 
em individualidades; senão tinha exemplos muito frisantes. 
Grandes proprietários se viram sujeitos à obediência a 
subdelegados que dias antes, com uma veste a tiracolo, uma 
taca na mão, traziam diante de si os escravos, como feitor 
que eram desses que eram postos debaixo da jurisdição de 
seus ex-feitores. Isso é horrível; esta influência é maléfica, 
deve ser destruída (Anais, 11/1/1845, p. 143). 

Ainda que contenha acusações aos conservadores, o 
trecho deixa claro o que realmente estava em jogo e o que 
deveria nortear a legislação a ser discutida. Liberais e con-
servadores procuravam uma fórmula que lhes permitisse 
processar os seus conflitos recorrendo apenas às “influên-
cias legítimas”. Contudo, como “as influências ilegítimas” 
eram aquelas obtidas pelo fato de controlarem o governo, o 
modelo buscado teria de ser capaz de neutralizar a ação do 
governo, sua influência sobre os resultados eleitorais. Mas 
não seria um contrassenso supor que o governo não devesse 
intervir no processo eleitoral?9 

9 Vale recuperar a defesa de Nabuco de Araújo, então presidente da Província de 
São Paulo, contra a acusação de ter favorecido a eleição de Pimenta Bueno ao Se-
nado: “Fora absurdo que o governo deixasse os seus amigos extraviados, à mercê, 
à disposição dos seus inimigos declarados; fora absurdo ainda que o governo não 
interviesse para neutralizar as ambições que podem dar ganho de causa à oposição 
por causa de divergências. Isto importaria em suicídio, ou imporia o princípio que 
o governo deve viver independente das opiniões políticas” (transcrito por Nabuco, 
1997, p. 138).
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Os debates na abertura da seção legislativa de 1845 
indicam as premissas sobre as quais o documento legal 
deveria se assentar se pretendesse ser efetivo. A principal 
delas é a de que eleições eram disputadas por facções ou 
partidos ou como quer que se queira chamar os grupos 
em conflito. Implicitamente, ainda que a questão não seja 
aprofundada, os partidos são tomados como atores legíti-
mos do processo eleitoral. 

O segundo ponto estabelecido é o de que a qualificação 
era o momento central da disputa eleitoral. Por meio do 
controle da qualificação, a facção no poder era capaz de 
influir e definir a composição do corpo eleitoral com olhos 
voltados para o resultado da própria eleição. Portanto, o 
centro da reforma deveria ser uma revisão do modo como 
a qualificação era feita. Mais especificamente, o problema a 
ser resolvido era o de impedir que o governo controlasse o 
processo de qualificação. 

A lei aprovada buscou assegurar a independência e a 
representatividade da Junta Qualificadora e da Mesa. Por 
independência, entenda-se autonomia para dirigir os traba-
lhos eleitorais a salvo da intervenção do governo central. 
Por representatividade, entenda-se a garantia de que as par-
tes em conflito, a maioria e a minoria, tivessem assento na 
Junta e na Mesa. A fórmula empregada para obter ambos os 
objetivos é tão engenhosa quanto complexa10. 

O presidente da Junta e da Mesa passa a ser o Juiz de 
Paz mais votado na eleição local do ano anterior, assistido 
por quatro eleitores escolhidos naquela mesma eleição, sen-
do dois entre os titulares (representando então a maioria) e 
dois entre os suplentes (representantes da minoria)11.

10 Victor Nunes Leal (1993, p. 221) emprega esses termos e defere a explicação do 
modo de composição da Junta e da Mesa para uma longa nota (no 10, p. 221). 
11 Para entender a norma, é importante ter em mente a distinção entre votantes e 
eleitores. O número de eleitores por local de votação tendia a ser pequeno, infe-
rior, em muitos casos, aos quatro previstos na proposta.
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Como reconhece em plenário um dos críticos do proje-
to, Tavares de Miranda, tais medidas teriam sido ditadas pelo 
“princípio de imparcialidade”, posto que assegurasse à Mesa 
Qualificadora ser composta por “representantes de todas as 
opiniões, de todos os partidos” (Anais, 13/2/1845, p. 607). 

Ainda que maioria e minoria tenham representação na 
Junta e na Mesa, como a presidência fica a cargo do Juiz de 
Paz, este passa a ser a figura mais importante para a defi-
nição dos trabalhos eleitorais e, consequentemente, para 
seus resultados. Em outras palavras, como comenta Belisá-
rio Soares de Souza (1979, p. 38), é este, pois, “o persona-
gem que determina o partido em maioria em qualquer das 
importantes funções daquelas comissões”.

Para garantir a independência desse personagem cen-
tral, a Lei estipula de forma clara que a função deve ser 
desempenhada pelo Juiz de Paz mais votado na última elei-
ção local e não o que estiver em exercício. Vale reproduzir 
o artigo segundo a lei que regula a questão: 

Art. 2º. O Presidente da Junta será o Juiz de Paz mais votado 
do distrito da Matriz, esteja ou não em exercício, esteja 
embora suspenso por ato do Governo ou por pronúncia 
em crime de responsabilidade. Na sua ausência, falta ou 
impossibilidade física ou moral, fará as suas vezes o imediato 
em votos.

A Lei, portanto, busca definir de maneira precisa a 
quem cabe a direção dos trabalhos eleitorais. O exercício 
da função fica a salvo das injunções do governo por duas 
razões. Primeiro porque a obtenção do cargo era decidida 
por uma eleição local. Segundo porque se retirava do gover-
no a possibilidade de removê-lo do cargo por razões políti-
cas. Como nota um dos autores do projeto, Manuel Odori-
co Mendes, essas garantias tinham por objetivo “obstar que 
o governo, ou as autoridades, quando não lhes faça conta 
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a presença de um juiz de paz no ato das eleições, busquem 
afastá-lo, suspendendo-o por causas bem pequenas, ou por 
fúteis pretextos (Anais, 13/2/1845, p. 608).

A tentativa de limitar a interferência do governo nas dis-
putas políticas locais vai a ponto de se impedir que os recur-
sos contra as decisões das Juntas de Qualificação escapem do 
âmbito local e que viessem a ser da alçada dos magistrados 
de carreira . Assim, de acordo com o artigo 33 da Lei, recur-
sos contra as decisões da Junta seriam apreciados pelo Con-
selho Municipal de Recursos, presidido pelo presidente da 
Câmara Municipal e pelo eleitor mais votado da paróquia. 

Ao longo dos debates, Ferraz (Barão de Uruguaiana) 
notara a inconsistência interna da fórmula adotada. O recur-
so seria julgado pela mesma parte contra a qual se impetrava 
o recurso. Se a Junta seria “eivada por espírito partidário”, o 
Conselho de Recursos também o seria, com o que “cidadãos 
conscienciosos” poderiam ter seu direito a votar obstado. Fer-
raz ataca a raiz da suposição sobre a qual se assenta o proje-
to, uma vez que a Junta ou qualquer poder independente a 
quem caiba dirigir os trabalhos eleitorais só será efetivamen-
te independente “se composta de santos, de homens despi-
dos de espírito de partido, infalíveis, e infalível no mundo só 
é talvez o papa” (Anais, 16/2/1845, p. 641)12.

Os debates revelam, portanto, a consciência das dificul-
dades inerentes à questão. Reconhece-se que a autoridade 
a quem cabe a direção dos trabalhos eleitorais reúne gran-
des poderes em suas mãos e que não está imune ao espírito 
partidário. A independência e autonomia diante do poder 
central não são o mesmo que isenção partidária. Entre as 
opções disponíveis, os liberais optam, em consonância com 
seu ideário, em depositar esse poder no “elemento popular” 
ou, como afirma Antonio Carlos ao longo dos debates: “Nós 

12 Difícil não reproduzir o diálogo que se segue: “Sr. F. Leite: ‘Nem o papa.’ Sr. Fer-
raz: ‘Os concílios.’ Sr. Andrada Machado: ‘Infalível só Deus.’ O Sr. Barros Pimentel: 
‘Isto é heresia, Sr. D. Manoel.’ O Sr. Ferraz: ‘E ficarei também excomungado.’” 
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não quisemos as autoridades do governo, fomos às autorida-
des populares. Eles vêm do povo, merecem e devem mere-
cer mais confiança do povo.” (Anais, 18/2/1845, p. 692).

Uma facção, ou partido, portanto, prevalece sobre a 
outra. O grupo que contar com o apoio popular na paróquia 
controla o processo eleitoral. A minoria, contudo, de acor-
do com a Lei, teria assento tanto na Junta como na Mesa. 
A facção dominante no âmbito local não teria, assim, como 
ignorar a minoria. Além disso, a maioria em uma paróquia 
não necessariamente seria a maioria nas demais paróquias. 
Desse modo, o governo não teria como determinar o resulta-
do geral das eleições. 

Isso, obviamente, se a Lei funcionasse como esperavam 
os seus autores, o que, como se sabe, não ocorreu. A nova 
legislação não trouxe os resultados esperados. Pelo que se 
deduz da crônica política, o governo manteve a capacida-
de de intervir e ditar os resultados do processo eleitoral, 
ainda que os meios pelos quais o fizesse não sejam clara-
mente especificados pela literatura especializada13. Contu-
do, reconhecer que as Câmaras eleitas continuaram a ser 
unânimes não é o mesmo que afirmar que a Lei foi inócua 
ou sem consequências. 

As modificações alteraram, como de resto é apenas 
razoável supor, a lógica da luta política. Os atores políticos 
tiveram de se adaptar às novas regras. O efeito mais imedia-
to e direto é a valorização da política local. Eleições locais 
se tornaram o estágio inicial da luta eleitoral, o ponto de 
partida de uma cadeia de disputas. A consequência, portan-
to, é que isso acarretasse a partidarização e o interesse geral 
pelas lutas locais. Conforme comenta Belisário Soares de 
Souza (1979, p. 39), os “patronos nos centros (quase sempre 
os deputados gerais e provinciais)” passaram a converter as 

13 Digo isso porque a tendência é atribuir essa capacidade a mecanismos disponí-
veis na vigência dos decretos de 1824 ou 1842, revogados em 1846.
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“autoridades locais em cabos de eleição”. De acordo com 
o autor, a autoridade local teria se transformado em um 
“agente de eleições, trêfego, astuto e vexatório”, “tolerante 
e desleixado para os seus deveres reais”, transformado em 
“perseguidor e inimigo do adversário político”.

O tom crítico trai a convicção política do analista. Conser-
vadores condenam o modelo descentralizado instaurado pelos 
liberais. O juízo é menos importante que o aspecto descriti-
vo: o reconhecimento das mudanças ocorridas em função da 
aprovação da Lei. Belisário, ainda que de forma concisa e a 
contragosto, conclui que a “lei de 19 de agosto foi um melho-
ramento no método prático de eleições sobre as instruções de 
1824 e 1842, principalmente no que dizia respeito à formação 
das mesas eleitorais e às qualificações” (p. 68)14. O autor chega 
a afirmar que “não se poderiam descobrir meios mais eficazes 
e perfeitos de darem bons resultados. As duas parcialidades 
políticas intervêm e são ouvidas; há todos os recursos, decidi-
dos afinal pela magistratura mais elevada do Império” (p. 25).

Como nota Nunes Leal (1993, p. 221, nota 11), estri-
bando-se no juízo de Tavares de Lira, “o principal mérito da 
lei de 1846 foi dar relativa estabilidade ao alistamento elei-
toral, pois era bem satisfatório o funcionamento das juntas 
qualificadoras, quando bem constituídas”. Tais observações 
são suficientes para afastar a visão estereotipada segundo a 
qual a prática e a substância das disputas eleitorais do perí-
odo permaneceriam as mesmas. Eleições já não são ganhas 
pela conquista da Mesa ou nomeação de delegados ou sub-
delegados. Eleições perdem sua simplicidade inicial, desdo-
brando-se em outras tantas atividades e momentos. Vencer 
eleições requer um investimento constante. 

No interior desse modelo, vale uma nova máxima: feita 
uma boa qualificação, a eleição está ganha. E a qualifica-

14 O autor arremata contrastando as expectativas à realidade: “Entretanto, na prá-
tica, nada mais defeituoso” (Belisário Soares de Souza, 1979, pp. 25 e 26).
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ção é um processo que antecede a eleição. Uma vez mais, 
vale recorrer a uma longa transcrição de Belisário Soares de 
Souza (1979, p. 27): 

Feita uma boa qualificação, está quase decidida a eleição. 
Todos nós temos ouvido constantemente esta linguagem: 
“Não podemos dar a campanha eleitoral; a qualificação não 
é nossa.” Outras vezes a seguinte: “Estamos seguros; a menos 
que os nossos amigos não mudem de partido e passem 
com seus votantes, temos a eleição ganha. Contamos na 
qualificação uma diferença de 200 ou 300 votos; temos, pois, 
sobra para todas as eventualidades.”15

A qualificação – e não o censo definido pelo texto cons-
titucional – define a composição do eleitorado e, dessa for-
ma, o resultado da eleição. A Mesa mantém sua importân-
cia uma vez que lhe cabe identificar os votantes qualificados 
– não há títulos eleitorais e as provas são testemunhais –, 
como também lhe compete fazer a apuração. A Mesa, con-
tudo, é controlada pela maioria. A medição das forças em 
confronto pode ser feita de antemão, dispensando a pre-
sença e confronto físico no dia da eleição. Feita uma boa 
qualificação, cabe à Mesa apenas referendar os resultados 
produzidos anteriormente.

Qualificar eleitores passa a ser uma atividade em si mes-
ma, dando lugar ao aparecimento de um novo ator político, o 
“cabalista”, cuja importância é ressaltada por Belisário (p. 27): 

Nem sempre o processo de qualificação é assim fiscalizado. 
Muitas vezes falta a um dos partidos a espécie de cabalistas 
necessários e capazes deste serviço enfadonho e inglório, 
embora tão útil. Então acontece que partidos fortes, 

15 “A base da eleição primária é a qualificação dos votantes” (Belisário Soares de 
Souza (1979, p. 25).
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numerosos, esses [se] acham excluídos a priori de disputar a 
eleição primária (grifo no original).

Em outra passagem, o autor descreve melhor a ativi-
dade dos cabalistas. A clareza do raciocínio e suas implica-
ções pedem sua transcrição:

A junta reúne-se cada ano e pode alterar toda a lista 
das qualificações anteriores. Nem sempre os partidos 
acompanham e fiscalizam com solicitude o trabalho da 
qualificação. É um processo tedioso para o qual poucos 
têm disposição e sobra de tempo. O votante absolutamente 
ignora o que se faz, nem lhe dá o menor cuidado, sua sorte 
e seu direito em questão no consistório da igreja matriz. 
São os cabalistas que excluem a este, que incluem aquele e 
têm todo o trabalho e gastos do fastidioso e infame processo 
(Belisário Soares de Souza, 1979, p. 26).

Feita e refeita constantemente, a qualificação é uma 
tarefa “enfadonha e inglória”, isto é, a luta eleitoral dá ense-
jo a uma especialização de funções. Eleições ganham vida 
própria: o “cabalista” dedica-se a fazer o que os “grandes 
partidos”, por vezes, não fazem.

Além dos “cabalistas”, Belisário (p. 31) registra a atua-
ção de outro personagem, o capanga, definido como 

[…] um indivíduo que se lança nas lutas eleitorais em 
busca de salário, e muito mais ainda por gosto, por 
deleite próprio. Uma facção que traz arregimentados 
e assoldadados os principais capangas do lugar tem 
ganho imenso terreno. Se ela é comedida, o esquadrão 
tem ordem restrita de se apresentar desarmado, de não 
ofender gravemente aos adversários (salvo caso extremo 
que não se pode prever) sob pena de lhe ser recusada 
a paga. Os capangas são o ponto de apoio dos cabos de 
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eleições; sustentam suas opiniões, atordoam os adversários, 
intimidam-nos, dão coragem, força e energia aos partidários.

A disputa eleitoral, portanto, pede atividades contínuas 
e passa a depender da intervenção de agentes especializa-
dos . Manter capangas e dependentes para as lutas eleitorais 
custa dinheiro. Belisário (p. 40) chega a afirmar que “um 
dos meios mais poderosos de angariar votos é comprá-los”, 
notando a seguir que o “mal que isso derrama na sociedade 
é considerável, não só pela imoralidade do fato, como pelas 
fortunas que se arruínam e se dilapidam nesse pleito impró-
prio em que o amor próprio está em jogo”.

Obviamente a ação dos “cabalistas” e dos capangas, assim 
como a compra de votos não podem ser tomados como nor-
ma. Muito provavelmente, tinham importância suplementar 
ou marginal na maioria das paróquias. Na realidade, a lei-
tura atenta do texto de Belisário revela antes a heterogenei-
dade que a homogeneidade nas condições da disputa. Con-
sidere-se, por exemplo, o contraste entre a eleição ordeira 
e circunspecta da freguesia da Candelária e o pandemônio 
que a arraia-miúda cria na Freguesia de Sant’Ana (Belisá-
rio Soares de Souza, 1979, p. 32). Outro exemplo: o contras-
te entre o votante urbano e o rural, “venal e corrompido” 
no primeiro caso e “dependente e lastimável” no segundo. 
Entre estes últimos, vale notar, há inúmeras distinções, a 
mais importante delas entre os que “inspiram confiança” e 
os “suspeitos de traficar votos”, enquanto o primeiro grupo 
“vota, come, bebe e embriaga-se livremente”, os segundos 
“vem aos magotes vigiados, aquartelam-se em lugar seguro 
e já de antemão preparado” e os seus superiores “não o dei-
xam só enquanto não tem votado”. 

As eleições, portanto, são disputadas sob as mais varia-
das condições. A variável central, como já notado, é a pre-
sença e a força relativa das diferentes facções. Agentes como 
o cabalista, o capanga e eleitores venais só podem agir onde 
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há disputa por votantes, posto que, para recorrer uma vez 
mais a Belisário (1979, p. 33), 

[…] se por qualquer motivo a eleição primária não é 
disputada, a mercadoria voto fica sem valor. A igreja acha-se 
deserta e nenhum votante aparece para exercer seu direito. 
A fim de salvarem-se as aparências, correm-se aos arredores 
da matriz, convocam-se os mais desocupados; algum cidadão 
de melhor vontade vota pelos ausentes.

Quando não há disputa, a eleição é mera formalidade, 
a “ata é arranjada” e, paradoxalmente, regular. Belisário 
(1979, p. 33 – grifo no original) assim explica o paradoxo: 
“Em regra geral, as eleições assim feitas, a bico de pena, como 
se diz, são as mais regulares, segundo as atas: não há nelas 
uma só formalidade preterida, tudo se fez há horas e com 
os preceitos das leis, regulamentos e avisos do governo; é 
difícil que ofereçam brechas para as nulidades.”

A observação remete à distinção entre vício formal e 
fraude. A identificação de um erro formal não necessaria-
mente comprova que os resultados tenham sido obtidos de 
forma fraudulenta. A relação, como observa Belisário, bem 
pode ser inversa. O mesmo autor nota, em mais de uma pas-
sagem, o uso estratégico dos erros formais para a manipu-
lação da qualificação e, em casos extremos, para se impedir 
a derrota. Conforme afirma esse autor, não era incomum 
que os “mais frívolos pretextos” fossem usados para anular 
qualificações adversas. Outras estratégias comuns eram as 
“alterações nos livros de qualificação”, “troca de nomes” e 
“o remédio heroico do desparecimento do livro na ocasião 
da eleição” (Belisário Soares de Souza, 1979, pp. 27 e 28). 

A despeito de todas essas distinções, Belisário afirma 
que mesmo com os avanços feitos com a aprovação da Lei 
de 1846, o governo não perdeu a capacidade de influir dire-
tamente na composição da lista de votantes e de eleitores. A 
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qualificação deixou de estar sobre seu controle direto, mas 
não o resultado das disputas sobre a legalidade formal das 
mesmas. A Lei de 1846 deixou uma válvula aberta por meio 
da qual o ministério continuou a influir na composição do 
eleitorado. O artigo 118 da referida Lei determinava que o 
presidente da Província era “competente para conhecer das 
irregularidades cometidas nas eleições nas Câmaras Munici-
pais e Juízes de Paz, e mandar reformar as que contiverem 
nulidade”. Do ponto de vista prático, tal prerrogativa sig-
nifica conferir a um agente do governo – o presidente da 
Província – a capacidade de escolher entre diferentes listas 
de votantes e de eleitores as que mais lhe conviessem. 

A capacidade de o governo influir no resultado das elei-
ções não nega a complexidade da empreitada. A partir de 
1846, as eleições passaram a envolver uma gama razoável 
de atividades, assumindo um caráter bem mais variado do 
que usualmente se supõe. Tornou-se uma luta constante, 
uma vez que as eleições municipais em um ano se tornaram 
fundamentais para garantir o controle sobre o processo 
de qualificação. Obviamente, as eleições municipais eram 
precedidas de uma qualificação. As lutas eleitorais formam 
uma cadeia que retroage ao passado.

A qualificação é o centro da atividade eleitoral, envol-
vendo a revisão, contestação e anulação de listas adversas. 
Eleições eram ganhas pela manipulação da qualificação, daí 
porque Belisário, praticamente, abra seu livro com a afirma-
ção “A base da eleição primária é a qualificação dos votan-
tes” (p. 25), uma atividade fundamentalmente partidária.

A primeira recusa de um votante legítimo, ou a aceitação 
de um ilegítimo, provoca represálias do partido oposto, e 
a exigência do mal é a consequência infalível. De mais, os 
partidos são sempre inclinados a escusarem seus próprios 
vícios e a exagerarem os dos contrários; por maiores que 
tenham sido as traficâncias que tenham cometido, reputam 
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ainda mais graves as alheias; e bem depressa se acomodam 
com a ideia de que ficariam em condições de inferioridade 
se pretendessem combater somente com armas leais os 
adversários para os quais todas as armas são boas (Belisário 
Soares de Souza, 1979, p. 30).

Partidos, portanto, disputam eleições. A competição 
entre eles se dá em torno do controle sobre a qualificação 
dos votantes e dos eleitores. Qualificar apenas aqueles que 
legalmente teriam direito a votar só se justificaria se houvesse 
garantias de que a oposição faria o mesmo. O raciocínio de 
Belisário pode ser traduzido para a linguagem da teoria dos 
jogos. “Escusa seus próprios vícios” é a estratégia dominante 
para ambos os partidos; combater “somente com armas leais” 
seria, sempre, uma estratégia dominada, a que recorreriam 
somente os “trouxas”, os destituídos da razão partidária. 

O recurso à manipulação alimenta o discurso que 
denuncia a corrupção eleitoral16. Adversários vencem elei-
ções porque recorrem a meios escusos. Somente quando 
distantes da luta imediata pelo poder, os atores reconhecem 
que lançam mão dos mesmos recursos para vencer. A confis-
são é acompanhada da ressalva: agem assim apenas porque 
levados a tanto pelos adversários.

A natureza partidária do conflito eleitoral é a raiz do 
problema institucional a resolver. Conforme observa Ferrei-
ra de Rezende (1988, p. 143), a clivagem partidária estrutu-
ra a vida social do período.

Só quem viveu naquele tempo é que pode fazer uma 
verdadeira ideia dos ódios e da exaltação que dividia os 
partidos. Nem para mostrar é preciso dizer mais do que 

16 Ver o trabalho seminal de Posada-Carbo (2000) sobre o tema. Note-se, no entan-
to, que Posada-Carbo percebe, mas deixa de explorar, o fato de que a denúncia da 
corrupção eleitoral é sempre feita pelos derrotados e que, muitos deles, se benefi-
ciaram no passado das práticas que denunciam.
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dizer que um liberal, em regra, não comprava na loja de um 
conservador, e vice-versa; que cada um dos partidos tinha 
seu médico, a sua botica e tudo o mais por esta forma; e que 
até na própria igreja era muito raro se confundissem. 

Belisário (p. 45), um membro da ala “emperrada” do 
partido conservador, afirma que: “Embora muito longe de 
funcionar regularmente, não negaremos que entre nós exis-
tam partidos políticos, e que apenas haja facções, parciali-
dades sem nexo de interesses ou ideias, como pretendem 
alguns políticos pessimistas.”

O peso da manipulação partidária das qualificações, 
em última análise, levou as eleições a perderem sua capa-
cidade de funcionar como uma forma de medir forças. 
Como nota Belisário (p. 30), a manipulação sistemática 
das qualificações faz com que “um partido numeroso, ven-
cido pelas artimanhas e traças do adversário inferior em 
número, é reputado incapaz e tende por este mesmo fato 
a enfraquecer-se”. Paradoxalmente, o aperfeiçoamento da 
legislação, como afirma Ferreira de Rezende, torna as elei-
ções menos verdadeiras. Pois se perde a relação com as for-
ças em disputa, com o número.

***

O governo nunca foi derrotado eleitoralmente ao longo 
de todo o Segundo Reinado. A alternância partidária no 
poder foi sempre ditada pela intervenção do Poder Mode-
rador. A elite política imperial empreendeu bom número 
de modificações na legislação eleitoral, visando assegurar 
a “verdade eleitoral”. Nenhuma dessas reformas foi bem-
-sucedida. As denúncias de violência, manipulação e frau-
de são frequentes e dominam os debates políticos. Para os 
contemporâneos, eleições se caracterizariam pela reiterada 
falsificação dos princípios do governo representativo. 
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Eleições, contudo, não eram encenações ou eventos 
destituídos de significado. Tampouco se deve inferir do 
insucesso das reformas institucionais que o modo como as 
eleições foram travadas e ganhas pelo governo não tenha 
sido afetado pelo arranjo institucional. 

As Instruções de 1824, por sua própria simplicidade, 
foram as mais desfavoráveis ao governo. Para vencer elei-
ções, era preciso demonstrar ter mais força, reunir mais 
votantes que o adversário. Eleições eram, portanto, mui-
to próximas à guerra. Ainda assim, não eram necessaria-
mente resolvidas empregando-se violência. Se as forças 
em disputa tivessem como avaliar seu “poder de fogo”, o 
confronto não ocorria. O mais fraco se retirava da disputa, 
não sem alegar que o fazia porque coagido a tanto. No 
mais das vezes, a identificação de uma das partes com o 
governo era suficiente para definir o lado mais forte. Em 
tese, diante de uma oposição forte e decidida a lutar, o 
governo não teria outro meio senão o emprego da violên-
cia para vencer as eleições. 

A cristalização da clivagem partidária acompanha o 
início do Segundo Reinado. A divergência entre liberais e 
conservadores é profunda e divide as elites do país entre 
os favoráveis e contrários a medidas específicas. A pró-
pria legislação eleitoral se torna matéria partidária e as 
leis propostas por cada um dos partidos segue seu ideário 
(Dolnikoff, 2009 e 2011). Em 1842, os conservadores alte-
ram a legislação dotando o Gabinete dos meios para con-
trolar as eleições em todas as paróquias, pois, como nota 
José Murilo de Carvalho (2007, p. 180), com a aprovação 
desse decreto, “bastava o ministério trocar os presidentes da 
província e os chefes de polícia que a eleição estava ganha”. 

Do ponto de vista prático, o mecanismo de controle 
tinha caráter “suprapartidário”, isto é, favorecia o governo a 
despeito de quem o controlasse. Assim, os liberais recorrem 
aos meios que haviam condenado para vencer as eleições de 
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1844. Em seu favor, registre-se que os liberais reformularam 
a legislação eleitoral tão logo tenham chegado ao poder.

A literatura especializada falha em notar as alterações 
contidas na Lei de 1846. O delegado é sacado da Junta de 
Qualificação e da Mesa. O governo perde o instrumento 
com que contara até então para determinar de forma líqui-
da e certa o resultado das eleições. As alterações feitas não 
foram de fachada ou sem consequências. As elites políticas, 
ou pelo menos parte delas, reconhecem a necessidade de 
que as eleições permitem avaliar forças efetivas de cada uma 
das partes. A solução institucional buscada é sofisticada e 
elaborada. Reconhece-se a legitimidade da minoria, cuja 
participação na constituição da Junta Qualificadora e na 
Mesa é assegurada. Além disso, busca-se dotar o Juiz de Paz 
da independência necessária para dirigir os trabalhos elei-
torais a salvo das injunções e vontades do governo.

A fórmula adotada não é uma cópia ou uma adesão 
a contragosto dos ideais do governo representativo. O 
problema enfrentado, organizar eleições disputadas por 
partidos ou facções, não é tarefa simples ou para a qual 
se possa encontrar resposta no interior dos princípios do 
governo representativo . 

O ponto pede ênfase: o modelo proposto é sofisticado e 
original. Implicitamente, a legitimidade da minoria é reconhe-
cida e assegurada. Pode-se afirmar que a legislação contém um 
princípio consociativo, uma garantia de representação e parti-
cipação da minoria. Que a inovação institucional tenha soço-
brado não decorre de uma incompatibilidade de fundo entre 
a realidade social do país e as ideias liberais. Do ponto de vista 
institucional, estamos diante de uma inovação notável. No que 
se refere à regulação das práticas eleitorais, as elites brasileiras 
se mostraram avançadas. 

As reformas eleitorais empreendidas ao longo do perío-
do imperial – e não apenas as analisadas neste trabalho – 
têm efeitos paradoxais. O paradoxo é enunciado com clare-
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za por Ferreira de Rezende (1988, p. 109): as eleições eram 
boas quando a legislação era péssima e pioraram à medida 
que a legislação foi sendo aperfeiçoada. 

Na reconstituição das primeiras eleições, as reputadas 
de boas e puras, duas variáveis contribuem para o juízo 
positivo: as derrotas do governo e a própria simplicidade 
da legislação. Por isso, Ferreira de Rezende (p. 109) conclui 
que “quem vencia era sempre a maioria: isto é, quem tinha 
mais gente e por consequência mais força”. 

Nessas condições, eleições e violência não se distin-
guem. Contam-se eleitores como um substituto para o con-
fronto aberto. Se as forças das partes são conhecidas e há 
uma que predomine de forma clara, a minoria se retira, 
não sem antes provocar algumas escaramuças para que pos-
sa arguir ter sido derrotada porque coagida. A alegação de 
fraude se insere na mesma lógica. 

Eleições desvirtuam-se quando o governo passa a inter-
vir deliberadamente no processo. Liberais e conservadores 
reconhecem que o governo tem o direito de influenciar a 
opinião pública e, dessa forma, vencer a eleição. A distinção 
sutil e difícil de ser feita é aquela que demarca e distingue 
a influência legítima da ilegítima. Essa distinção, em última 
análise, deve ser feita pelas autoridades legítimas que, no 
caso de um governo partidário, são as partes da disputa.

A questão de fundo, portanto, tem menos a ver com a 
qualidade da legislação ou seu grau de simplicidade. A con-
testação da legitimidade dos resultados eleitorais decorre 
da disputa partidária por votantes. Cada partido tem razões 
para reclamar para si o título de verdadeiro intérprete da 
vontade destes. Se derrotados, é porque os adversários se 
valeram de recursos espúrios. 

Fernando Limongi
é professor do Departamento de Ciência Política da USP, 
coordenador do Núcleo de Estudos Comparados e Interna-
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Depois da morte de Roger Bastide, em 1974, Maria Isaura 
Pereira de Queiroz se envolveu com a memória do amigo, 
tomando diversas iniciativas com o objetivo de recuperar 
e divulgar a obra do mestre francês que havia voltado ao 
seu país duas décadas antes. Entre as iniciativas, ela com-
pilou, com a ajuda de Charles Beylier1, os artigos de auto-
ria de Bastide dispersos em inúmeros periódicos e jornais; 
elaborou um projeto de publicação das obras completas do 
seu ex-professor, organizou dois seminários, escreveu tex-
tos sobre a obra de Bastide e prefaciou livros, publicados 
postumamente na França. Os esforços empreendidos por 
Maria Isaura para preservar o legado de Roger Bastide estão 
registrados na correspondência à viúva, Jeanne Bastide, e 

* Sou grata a Monica Pimenta Velloso, Ana Paula Simioni, Claudia de Oliveira e 
Joëlle Rouchou pelo convite para participar do Seminário Criações Compartilha-
das, em novembro de 2012, que motivou a escrita deste texto.
1 Charles Beylier, assistente de Henri Desroche, reunia, no Brasil, em meados da 
década de 1970, a bibliografia de Bastide, que utilizou na sua tese de doutora-
do L’Oeuvre brésilienne de Roger Bastide (1898-1974), de 1977, e na organização do 
acervo do Arquivo Roger Bastide do Instituto de Estudos Brasileiros da Universi-
dade de São Paulo.
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sua filha Suzanne, entre 1975 e 19892. As cartas exprimem 
tal empenho para evitar o esquecimento de Bastide, tanto 
na França como no Brasil, que levam a pensar no signifi-
cado da relação de parceria e amizade havida entre os dois 
sociólogos por mais de trinta anos. 

Na trama da relação entre Maria Isaura e Roger Bastide, 
podem-se apreciar dois momentos distintos, ocorridos antes 
e depois de sua morte: o primeiro define-se pela presença 
do professor na formação de Maria Isaura e também pela 
parceria dos dois enquanto colegas; o segundo diz respeito 
ao projeto de construção da memória de Bastide acalenta-
do por Maria Isaura. No primeiro caso, a convivência se faz 
entre professor e aluna e entre cientistas sociais e autores. 
No segundo, o da construção da memória, o papel de Maria 
Isaura relembra aquele das filhas apaixonadas ou esposas 
amantes que escrevem sobre os pais ou maridos. Günther 
Roth (1995, p. 13) cunha os termos “filhas apaixonadas e 
esposas amantes” na introdução à biografia de Max Weber 
escrita por sua esposa, Marianne Weber, mas, ao contrário 
do que se possa imaginar, Roth sai na defesa intransigente de 
Marianne Weber e das mulheres que, na Alemanha do início 
do século XX, preservaram a memória dos pais ou maridos. 
Sem elas, diz ele, muitos intelectuais não teriam reconheci-
mento. Considero, entretanto, as categorias de Roth pouco 
adequadas à compreensão da posição de Maria Isaura. 

Pode-se também atribuir o interesse pela construção da 
memória do amigo a um cálculo de Maria Isaura. O dese-
jo de manter viva a memória de seu professor teria como 
motivo qualificar sua própria posição no campo das ciên-
cias sociais, e não as qualidades intrínsecas da obra de Bas-
tide. Contudo, nos dezesseis anos em que esteve no Brasil 

2 Essa correspondência está depositada no Imec (Institut de la Mémoire de 
l’Edition Contemporaine), em Caen, França. Agradeço a Aline Marinho a gentile-
za de me ceder trechos das cartas referidas.
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(1938-1954), Roger Bastide foi professor de jovens que se 
tornaram intelectuais e cientistas sociais de renome, como 
Mário Wagner Vieira da Cunha, Florestan Fernandes, Anto-
nio Candido de Mello e Souza, Gilda Rocha de Mello e Sou-
za, Gioconda Mussolini, Egon Schaden, Lucila Hermann, 
Lourival Gomes Machado, Ruy Coelho, Azis Simão, Duglas 
Teixeira Monteiro, Fernando Henrique Cardoso, Octavio 
Ianni, Marialice Mencarini Foracchi e Maria Sylvia Carva-
lho Franco. Na França, na década de 1970, orientou a tese 
de doutorado de Renato Ortiz. Maria Isaura, por sua vez, 
mantinha um círculo de amigos e parceiros de trabalho no 
qual se destacavam os franceses Fernand Braudel, Lucien 
Febvre, Charles Morazé, Pierre Monbeig, Paul Arbousse 
Bastide e Georges Balandier, que conhecera em São Paulo 
ou em Paris, em meados dos anos de 1950, quando fazia seu 
doutorado com bolsa do governo francês. A referência aos 
brasileiros, alunos e amigos de Bastide, assim como a men-
ção aos franceses, amigos e parceiros de trabalho de Maria 
Isaura, servem aqui apenas para evidenciar que os motivos 
do projeto de construção da memória de Roger Bastide por 
Maria Isaura não se deixam explicar tão facilmente: Maria 
Isaura poderia ter escolhido outro mestre francês para dedi-
car seu projeto de memória, assim como Bastide poderia ter 
sido “escolhido” por outros alunos e amigos brasileiros. 

Sabe-se, no entanto, que Maria Isaura, bem mais do que 
outros colegas, amigos e alunos de Bastide, manteve uma 
relação de proximidade e parceria com o mestre na cidade 
de Paris, onde ela exerceu atividades profissionais, ministran-
do cursos, fazendo palestras e pesquisas, e publicando livros 
e artigos de sua autoria por mais de trinta anos. A ligação 
intensa e regular de Maria Isaura com sociólogos e historia-
dores franceses, incluindo a duração prolongada do convívio 
com Bastide, distingue a sua posição daquela de seus colegas 
e contemporâneos, e pode pesar em favor de sua determi-
nação na construção da memória do mestre. Doutro modo, 
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leve-se em conta, na escolha de Maria Isaura, o fato de que, 
entre os seus professores e colegas franceses, foi, sem dúvi-
da, Bastide aquele que se dedicou mais intensa e prolonga-
damente à pesquisa e escrita sobre o Brasil, deixando uma 
obra importante sobre a cultura e a sociedade brasileira (cf. 
Peixoto, 2000). Esses fatos contribuem para o entendimento 
da escolha de Maria Isaura, mas não excluem a possibilidade 
de haver um cálculo no empreendimento da socióloga. Não 
é possível, porém, trabalhar com essa hipótese nos limites 
deste texto. Suspendo, por isso, provisoriamente, a suspeita 
de que os esforços de Maria Isaura visariam à consagração do 
seu professor com o intuito de legitimar sua própria posição 
e obra no campo das ciências sociais.

Ao “descartar” tanto a paixão como o cálculo que, 
supostamente, motivam e se inscrevem em projetos de 
memória, limito-me aqui a fazer algumas anotações sobre 
a convivência de Maria Isaura com Roger Bastide. Ao longo 
do tempo, as relações entre eles se apresentam simétricas e 
assimétricas, iguais e desiguais. Enquanto intelectuais e pes-
quisadores no campo das ciências humanas, pode-se pen-
sar em igualdade de condições e simetria; em assimetria e 
desigualdade, ao levar-se em conta o lugar de Maria Isaura 
enquanto ex-aluna e mulher. A amizade dos dois é vivida nas 
cidades de São Paulo e Paris. Estrangeiro no Brasil, Roger 
Bastide se entusiasma pelo conhecimento de um país tão 
diferente do seu, enquanto acolhe Maria Isaura, por muitos 
anos, em projetos profissionais de divulgação da sociologia 
e da pesquisa sobre o Brasil em Paris. Chama a atenção a 
raridade dessa parceria que persiste na distância por mui-
tos anos. Mas ela é mais notável ainda pelo fato de que, na 
época, pouquíssimas mulheres alcançaram autonomia inte-
lectual como Maria Isaura, ou a psiquiatra Nise da Silveira, 
mas eram muitas delas uma espécie de “garante” do sucesso 
dos homens, em geral pais ou maridos, a exemplo de Mary 
Houston, esposa do crítico de arte Mario Pedrosa.
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Finalmente, desejo enfatizar que, nessa reflexão sobre 
a amizade e o coleguismo de Maria Isaura e Roger Basti-
de, não procuro rastrear a recepção de ideias, hipóteses 
e resultados de trabalho de campo – de autoria de Maria 
Isaura – na obra de Bastide. Mostro apenas que, apesar 
de não seguir as orientações metodológicas de seu profes-
sor, há, entre eles, interesse numa mesma temática de pes-
quisa e um compromisso de Maria Isaura na construção 
da memória do amigo após sua morte. O ideal em uma 
pesquisa sobre “criações compartilhadas” seria consul-
tar a vida e obra de Bastide e confrontar com a de Maria 
Isaura para verificar se ele teria dialogado com as ideias 
e hipóteses de sua ex-aluna. Tal atitude seria, sem dúvi-
da, mais cautelosa, a julgar os efeitos das trocas recíprocas 
que definem as interações humanas, como mostra Simmel 
(cf. Moraes Filho, 1993) com maestria. Essa comunicação 
constitui-se, entretanto, em exercício inicial e precário, 
cujo objetivo é apontar questões sobre a memória no cam-
po das ciências sociais. 

Inicialmente se delineará um breve perfil dos dois 
soció logos; depois se abordará a parceria intelectual, apon-
tando conceitos e categorias inscritos na obra de Maria 
Isaura que relembram posições tomadas por Roger Bastide 
em suas análises da cultura brasileira, assim como sublinha 
temas e posições analíticas dele que não foram acatados por 
Maria Isaura; e, por fim, apresentará dados sobre o projeto 
de construção da memória de Roger Bastide no Brasil. 

Roger Bastide e Maria Isaura
Roger Bastide e Maria Isaura conheceram-se na Universi-
dade de São Paulo (USP), onde ela era aluna e tornou-se 
assistente do mestre francês. Era vinte anos mais jovem que 
seu professor. Bastide chegou ao Brasil, com quarenta anos, 
em 1938, para ocupar a cátedra de Sociologia I, no Departa-
mento de Ciências Sociais dessa universidade, deixada vaga 
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pelo professor Claude Lévi-Strauss3. Em 1954, voltou defini-
tivamente para a França, onde foi lecionar na École Prati-
que des Hautes Études, 6e. Section, hoje École des Hautes 
Études en Sciences Sociales (Escola de Estudos Avançados 
em Ciências Sociais); nomeado em seguida para a Univer-
sidade de Paris, cátedra de Sociologia, exerceu a docência 
também, durante mais de dez anos, no Institut des Hautes 
Études de L’Amérique Latine (Instituto de Estudos Avança-
dos da América Latina).

Roger Bastide nasceu em Nîmes, na França, em 1898, 
em uma família de professores. Viveu em Anduze, nas Céven-
nes. Segundo Maria Isaura Pereira de Queiroz (1983, p. 7), 
“desde criança, viu-se mergulhado nas contradições sociocul-
turais que constituíram, pela sua vida afora, o pano de fun-
do de suas pesquisas […] pertencia a uma minoria religiosa 
num país de maioria católica; e na paisagem que o rodeava 
encontrava ao mesmo tempo o forte colorido mediterrâneo, 
aliado às severas montanhas e florestas de Cévennes”. 

Após o término do Liceu em Nîmes, em 1915, sua for-
mação foi marcada pela Primeira Guerra e o serviço militar. 
Na Universidade de Bordeaux, obteve o Diplôme de Études 
Superieures em filosofia e, em 1924, a agrégation em filoso-
fia, que lhe permitiu ensinar em diferentes liceus. O jovem 
Bastide exerceu atividades docentes, políticas e literárias. 
Em Diálogos brasileiros: uma análise da obra de Roger Bastide, 
Fernanda Peixoto examina com sutileza os escritos de Bas-
tide, publicados na França antes de sua vinda ao Brasil, suas 
relações com o campo intelectual francês e seus projetos. 
Conclui que “entrar em contato com sua produção [a de 
Bastide] dos anos 20 e 30 significa enveredar pelos domí-
nios da poesia, da vida mística e da religião” (Peixoto, 2000, 
p. 23). Nos dezesseis anos em que permaneceu no Brasil, as 
marcas iniciais da vida e formação de Bastide são alteradas, 

3 Sobre as relações entre Bastide e Lévi-Strauss, ver Braga (2009).
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ampliando-se o leque de temas de seu interesse, a exemplo 
do folclore e das relações raciais, das religiões afro-brasilei-
ras e da modernização do país, bem como o enfoque de tais 
temas a partir de contribuições da sociologia e antropologia 
de autores estrangeiros, reelaboradas pelo pesquisador, mas 
também pelo diálogo interessado com os intérpretes e pes-
quisadores brasileiros4. Os anos da estada de Bastide no país 
foram de grande efervescência intelectual, especialmente 
na cidade de São Paulo, que se transformava rapidamente e 
via crescer sua jovem universidade. 

Roger Bastide voltou duas vezes ao Brasil. Em 1962, per-
maneceu mais tempo na cidade, a convite da Universidade 
de São Paulo. Mas, em 1973, ficou apenas de julho a setem-
bro, “entregando-se”, segundo Maria Isaura, 

[…] com entusiasmo juvenil à tarefa que se propusera 
executar: verificar o que se passava na Amazônia, no que diz 
respeito a interpenetrações de civilizações, pois não estudara 
ainda diretamente o problema naquela área; verificar em S. 
Paulo se as hipóteses que havia formulado 20 anos antes, para 
o desenvolvimento das relações entre pretos e brancos numa 
cidade em processo veloz de industrialização, estavam ou não 
se verificando; e, finalmente, rever por toda parte, no Rio de 
Janeiro, em Salvador, em São Paulo, os muitos amigos que 
aqui havia deixado, entre os intelectuais, nos candomblés e 
nos terreiros, nos clubes e sociedades culturais negras – tanto 
mais que o tempo ia abrindo constantemente entre eles 
claros irreparáveis (Pereira de Queiroz, 1976c, p. 51).

No ano seguinte a essa viagem, Roger Bastide faleceu 
em Paris, em abril de 1974. Maria Isaura esteve presente 
na cerimônia fúnebre que antecedeu o enterro e na qual 

4 Um dado importante da vida de Roger Bastide no Brasil foi sua iniciação 
no candomblé. A esse respeito, ver Pereira de Queiroz (1983, pp. 13-21) e Fry 
(1986, pp. 31-45).
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soaram os tambores de culto, o toque brasileiro alternando 
o toque africano em homenagem ao filho de xangô, protes-
tante convicto, que deixava este mundo. 

Maria Isaura nasceu em 26 de agosto de 1918, na cida-
de de São Paulo, filha de Manoel Elpídio e Maria Pereira de 
Queiroz. Seus antepassados paternos cultivavam café em pro-
priedades próximas ao Rio Paraíba do Sul, e os de sua mãe se 
ocuparam com a plantação de café no oeste paulista. Oriunda 
de uma família quatrocentona com doze filhos, viveu e acom-
panhou as profundas transformações sociais, econômicas 
e políticas que ocorreram no país, sobretudo no estado de 
São Paulo. Tais mudanças afetaram a posição e os bens de sua 
família, porém não impediram o cultivo dos hábitos refina-
dos, da boa cultura e educação, nem a manutenção de laços 
de amizade e relações próximas com indivíduos investidos de 
posição de mando e prestígio na sociedade paulista.

Em dedicatória do livro Cultura, sociedade rural e socieda-
de urbana no Brasil, Maria Isaura Pereira de Queiroz (1978) 
escreve que o mundo ao qual ela e os irmãos pertenciam 
tinha perdido todas as suas bases materiais. É importante 
assinalar também que, em contraste com o refinamento do 
seu círculo familiar, a jovem Maria Isaura fez sua formação 
em escolas e colégios da rede pública paulista, onde con-
viveu mais de quinze anos com colegas de origem social 
e econômica muito diversa da sua, preparando-se para o 
magistério no curso normal. O conhecimento de um mun-
do fora dos limites de sua classe social possivelmente dei-
xou marcas em sua biografia. Anos mais tarde, ao receber o 
título de professora emérita da USP, ela lembrou-se de sua 
experiência na escola, cuja importância se resumia na cons-
tatação de que “inteligência, aptidões e dotes de coração 
não dependem de forma alguma da maior quantidade de 
bens de fortuna” (Pereira de Queiroz, 1990, p. 20).

Ao terminar sua formação na USP, onde estudara com 
professores brasileiros e franceses, destacando-se entre 
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eles Roger Bastide, Maria Isaura viajou, em 1951, para 
Paris com uma bolsa do governo francês. Em cinco anos, 
obteve o diploma da Escola Prática de Estudos Avançados 
(École Pratique des Hautes Études – Ephe), com a tese 
Guerra Santa no Brasil: o movimento messiânico do Contestado, 
orientada por Roger Bastide (Pereira de Queiroz, 1957). 
Tornou-se professora da USP, ocupando o cargo de assis-
tente da cadeira de Sociologia I, de 1951 a 1958, e como 
assistente-doutor da Cadeira de Sociologia II, de 1958 a 
1963. Permaneceu como docente e pesquisadora dessa 
universidade até 1990. Além da atividade intensa na USP, 
ao término de seus estudos em Paris, Maria Isaura inte-
grou-se aos circuitos sociológicos parisienses, dirigindo e 
participando de seminários, ministrando disciplinas com 
base em suas pesquisas e publicando artigos e livros5.

O campo sociológico francês se reestruturava, enfren-
tando, de início, dois adversários: o partido comunista fran-
cês e a filosofia que dominava os meios intelectuais france-
ses e, logo depois, as pelejas provocadas pelo estruturalis-
mo. Georges Gurvitch, Georges Balandier, Jean Duvignaud 
e Alain Touraine se empenharam no desenvolvimento de 
um instrumental teórico que fizesse face ao modelo estru-
turalista, sublinhando a necessidade de focalizar as experi-
ências das mudanças sociais e históricas. Durante mais de 
trinta anos, Maria Isaura participou ativamente das ativida-
des desse grupo. A convite de Georges Gurvitch, Fernand 
Braudel, Pierre Monbeig, Henri Desroche, Viola e Ignacy 
Sachs, ela ministrou cursos e dirigiu seminários na Ephe, 
no Instituto de Estudos Avançados da América Latina e na 
Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais, posicio-
nando-se, assim como seus colegas, contra a corrente estru-
turalista e os enfoques filosóficos e destacando a relevância 
da sociologia empírica e histórica.

5 Sobre a trajetória de Maria Isaura em Paris, ver Lopes (2012, pp. 31-37).

001-134_13092-LuaNova91_af4.indd   61 4/25/14   10:49 AM



62

Lua Nova, São Paulo, 91: 53-75, 2014

Amizade e memória: Maria Isaura Pereira de Queiroz e Roger Bastide

Contudo, a formação de Maria Isaura e a construção de 
suas hipóteses de trabalho não poderiam ser compreendi-
das sem a atenção devida às viagens que fez a Santa Brígida, 
velho povoado do município de Jeremoabo, terra de Maria 
Bonita, na divisa dos estados da Bahia e Alagoas. Jeremoabo, 
descrito por Euclides da Cunha em Os sertões, era lugarejo 
pobre, habitado por sertanejos que guardavam ainda intac-
tas as tradições do passado. A relação do trabalho de Maria 
Isaura em Santa Brígida com sua perspectiva teórica possibi-
lita avaliar de que modo ela busca superar a dicotomia estru-
tura versus ação, articulando as chamadas dimensões “micro” 
e “macro” da vida social e construindo um caminho próprio 
para o entendimento das mudanças sociais (Botelho e Car-
valho, 2011). Além da inegável importância do trabalho de 
campo na constituição da obra da socióloga, podem-se ima-
ginar as vivências diferenciadas de uma jovem que se des-
locava regularmente da cidade de São Paulo para Paris, de 
Paris para Santa Brígida, de Santa Brígida para São Paulo. 
Certamente não era um trajeto comum para os cientistas 
sociais daquela época, sobretudo para as poucas mulheres 
que haviam se formado nos cursos de ciências sociais6.

Diálogo e criação intelectual
Maria Isaura optou pelo estudo das coletividades pobres e 
dominadas com um interesse eminentemente político. No 
elenco dos sociólogos dos anos de 1950 e 1960, ela era um 
espécime raro a estudar a mudança social do ponto de vis-
ta das populações rurais, de sua cultura, de sua religião e 
de seus movimentos messiânicos, com o intuito de averi-
guar sua capacidade política. Argumentei em outros artigos 
(Villas Bôas, 2009, 2010) que as escolhas temáticas de Maria 
Isaura não devem ser explicadas limitadamente pelo fato de 

6 Thales de Azevedo, catedrático de antropologia e etnografia da Faculdade de 
Filosofia da Universidade da Bahia, incentivou e apoiou as atividades de Maria 
Isaura naquele estado nos anos de 1954 a 1958.
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ser uma mulher nascida em família quatrocentona paulis-
ta. Suas escolhas são próprias de uma tradição de estudos 
da cultura brasileira, que inclui o cangaço, a vida de Maria 
Bonita e Lampião, o Bumba meu Boi, a Dança de São Gon-
çalo, entre outros temas presentes tanto nas ciências sociais 
como na cinematografia brasileira, na literatura, nas artes 
plásticas e na recente produção televisiva de novelas. A esco-
lha de temas da cultura brasileira não obscureceu o interes-
se político de seus estudos, mas foi, ao contrário, a porta de 
entrada de suas pesquisas na área da sociologia política. 

Sua obra está pautada pela hipótese ousada e contro-
vertida de que os grupos subalternos são capazes de orga-
nizar e liderar movimentos em favor da melhoria de suas 
condições de vida. O messianismo no Brasil e no mundo, livro 
que publicou em 1965, talvez seja o melhor exemplo de sua 
escolha (Pereira de Queiroz, 1976b). Ao apostar naquela 
hipótese, a autora inverte a crença comum de que os des-
possuídos de bens são incapazes de ação em benefício pró-
prio, uma vez que se acredita que estejam naturalmente pre-
sos ao imobilismo, à espera de um movimento que os retire 
das duras condições em que vivem, iluminando suas men-
tes. Diga-se que os estudos de Maria Isaura sobre a mudan-
ça social não ficaram circunscritos aos grupos destituídos 
de bens materiais e poder de mando. Questionou o sistema 
político brasileiro do ponto de vista dos poderosos mandões 
locais. No entanto, mesmo nas pesquisas que compõem 
o livro O mandonismo local na vida política brasileira e outros 
ensaios (Pereira de Queiroz, 1976a), o leitor percebe que, 
para a autora, os grupos e indivíduos dominados, sujeitos 
ao poder de mando, tinham capacidade de discernimento 
e, no limite, sabiam das condições estreitas de suas escolhas. 
Argumentou contra a existência do “voto de cabresto”, afir-
mando que, nas sociedades de parentela, o voto fazia par-
te de um sistema complexo de reciprocidades (Pereira de 
Queiroz, 1976a, p. 17).
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Pode-se arriscar dizer então que, se os temas de Maria 
Isaura são conservadores e pertencentes a uma tradição de 
pensamento voltada para a “cultura brasileira”, não o são 
suas hipóteses e questões de trabalho. A mudança social foi 
raramente abordada do ponto de vista das relações entre 
os que exercem o poder de mando e aqueles que se subme-
tem a ele, e, mais raramente ainda, a pesquisa da mudança 
social foi pautada por uma hipótese – tão contrária às dire-
trizes de meados do século XX – e que confere capacidade 
de discernimento aos pobres e destituídos de bens mate-
riais e intelectuais. 

Sob uma aparente simplicidade discursiva, o pensa-
mento de Maria Isaura não se deixa revelar tão facilmente  
assim, sendo importante para sua leitura o entendimen-
to de noções que coerentemente fundamentam sua obra. 
Elas dizem respeito: (1) à recusa do etnocentrismo no 
processo de investigação; (2) a uma concepção de his-
tória singular; e (3) a uma noção de mudança social 
que inclui a conservação e a permanência, assim como 
a reforma ou a revolução. Seria possível estabelecer um 
diálogo entre a obra de Maria Isaura e a de Roger Bastide 
a partir dessas noções? Há convergências no pensamento 
dos dois autores, ou simplesmente discordâncias? Indico 
aqui três questões que não esgotam nem de longe a com-
plexidade do assunto, mas podem ser desenvolvidas em 
estudos posteriores.

Considero a retomada da tradição do pensamento bra-
sileiro anterior à institucionalização das ciências sociais 
um primeiro ponto compartilhado entre os dois cientistas 
sociais. A importância das leituras de Euclides da Cunha, 
Manoel Querino e Nina Rodrigues, Silvio Romero, Gilber-
to Freyre, Mario de Andrade e Oliveira Vianna pode ser 
observada no processo de formulação de hipóteses e esco-
lha de temas de investigação que distinguem tanto a obra 
de Maria Isaura como a de Roger Bastide. Não se tratava, 
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pois, de leitura que visasse apenas conhecer as ideias dos 
“precursores das ciências sociais”, como chamava Maria 
Isaura (Pereira de Queiroz, 1979), mas de leitura que ser-
visse de ponto de partida para novos projetos de pesquisa. 
A releitura de pensadores/intérpretes do Brasil – no senti-
do explícito de reformular suas hipóteses de trabalho – não 
era comum na época em que Bastide aqui viveu, sendo essa 
atividade intelectual relegada ao segundo plano para que 
novos atores da sociologia e antropologia francesa e norte-
-americana, assim como da sociologia alemã, fornecessem 
os instrumentos conceituais e teóricos para a elaboração de 
hipóteses e, assim, contribuíssem para legitimar um conhe-
cimento de natureza científica.

Em suas pesquisas brasileiras, como mostram os intérpretes, 
Bastide concebe uma problemática central que não 
mais abandonará – a dos contatos culturais. Mas o que é 
fundamental, e muito pouco discutido, é que durante a 
estada brasileira, Bastide forja um ponto de vista teórico 
e metodológico particular, dissonante dos padrões de seu 
tempo (Peixoto, 2000, p. 16). 

Além das tradições sociológicas e antropológicas fran-
cesa e norte-americana, diz Peixoto (2000, p. 16) que, no 
Brasil, Bastide entra em contato “de modo particular (com) 
as linhagens intelectuais nacionais que ocupam lugar desta-
cado na obra do autor”. Nessa retomada da tradição de pen-
samento, Bastide dialogou, particularmente, com Mario de 
Andrade, Gilberto Freyre e Florestan Fernandes (cf. Peixoto, 
2000). Aparentemente, Maria Isaura não teve preferências 
iguais. A julgar por suas pesquisas, a dívida maior foi com 
Euclides da Cunha, cuja presença se faz sentir não apenas 
no tema dos movimentos messiânicos, mas também nos seus 
trabalhos sobre o campesinato (Pereira de Queiroz, 1973), 
nos quais a autora discorda das hipóteses de Euclides sobre 
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o isolamento dos habitantes do mundo rural e seus efeitos 
perversos, com o intuito de perseguir novas questões7.

A retomada da tradição desdobra-se em um segundo 
ponto de diálogo entre Maria Isaura e Roger Bastide: o etno-
centrismo, problema central nas ciências sociais e humanas. 
Segundo Maria Isaura, a perspectiva “antietnocêntrica” de 
Bastide “consistia em aproveitar as contribuições dos nacio-
nais, cujas conclusões, consideradas problemas a serem veri-
ficados, constituíam ponto de partida para outras pesquisas” 
(Pereira de Queiroz, 1983, p. 13). Bastide foi ainda mais lon-
ge. Defendeu o conhecimento dos “nativos” como o verda-
deiro, considerando o subjetivismo e a intuição como fontes 
válidas de conhecimento, o que poderia levar à conversão do 
sujeito do conhecimento ao objeto da investigação como um 
pressuposto metodológico (Moraes, 1986, p. 105). Se Maria 
Isaura foi intransigente com a perspectiva etnocêntrica nas 
ciências sociais, o mesmo não aconteceu com a aceitação do 
subjetivismo ou da intuição no trabalho de pesquisa. Rigo-
rosa nesse sentido, diferenciou-se não somente de Roger 
Bastide, como de Gilberto Freyre e seu método empático e 
introspectivo (Villas Bôas, 2006). Na advertência aos artigos 
reunidos em Cultura, sociedade rural e sociedade urbana no Bra-
sil, nomeia os postulados que sempre a conduziram na pes-
quisa, sublinhando que “são os dados empíricos que atraem 
sem exceção nossa observação e reflexão; e mesmo quando 
o raciocínio aborda considerações teóricas, é sempre a par-
tir dos dados empíricos, e visando sua compreensão” (Perei-
ra de Queiroz, 1978, p. X)8.

É curioso observar, contudo, que Maria Isaura marca 
sua posição, no que respeita ao etnocentrismo, de outro 

7 Quanto à permanência de ideias de Oliveira Vianna na sociologia política, inclu-
sive de Maria Isaura, ver Botelho (2007). 
8 É possível que a posição intransigente de Maria Isaura tenha sofrido alterações 
em um de seus últimos livros, Carnaval brasileiro. O mito e o vivido (Pereira de 
Queiroz, 1992). 
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modo, ao recusar a noção evolucionista do tempo histórico. 
Ela rechaça a visão evolucionista e teleológica da história 
como etnocêntrica, apropriando-se de uma noção de tem-
po que contempla concomitantemente o processo univer-
sal civilizatório padronizador em tensão constante com as 
singularidades históricas e culturais dos grupos humanos, 
locus privilegiado da liberdade humana, segundo a sociólo-
ga. Essa maneira própria de posicionar-se contra o etnocen-
trismo a conduziu na busca da pluralidade dos fenômenos 
na sociedade brasileira.

Se o interesse pela cultura está presente nas obras dos 
dois autores, ele se realiza de modo bem diverso em cada 
uma delas. Poderia este ser um terceiro ponto a mostrar as 
proximidades e as diferenças entre Maria Isaura e Bastide. 
Bastide está interessado na arte e na literatura, na interpe-
netração das culturas, nas religiões de origem africana com 
o intento de compreender peculiaridades da cultura bra-
sileira. Ao indagar em suas investigações como foi possível 
a integração de culturas de origem tão diferentes, alcança 
formular o princípio da cisão9 que não apenas possibilitava 
argumentar contra as visões dualistas da sociedade brasilei-
ra, como permitia compreender que grupos e indivíduos 
diversos conservassem sua cultura própria e convivessem 
com a cultura do outro (Pereira de Queiroz, 1983, pp. 31-7). 

Maria Isaura não pretendia estudar a cultura brasilei-
ra a partir de suas origens raciais e étnicas, questionando 
a lógica de sua integração. O enigma da cultura brasileira 

9 A formulação desse conceito de Bastide partiu de suas observações e estudos 
das religiões afro-brasileiras e do conceito de participação de Lévi-Bruhl. Consi-
derava ele que as coletividades negras se pautavam por dois diferentes sistemas de 
interpretação do universo: ora seguiam os valores de sua cultura, ora os valores da 
cultura ocidental branca. Em um primeiro momento, utilizou-se do conceito de 
participação de Lévi-Bruhl, para quem o pensamento primitivo era destituído da 
necessidade de afirmar um termo quando se nega outro, possibilitando a ligação 
das coisas e dos seres. No entanto, Bastide vai mais longe em suas investigações ao 
perceber a coexistência de duas orientações culturais distintas que, embora sepa-
radas, não se encontram em oposição. Ver Pereira de Queiroz (1983 pp. 27-37).
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sempre esteve no seu horizonte de expectativas intelectuais. 
Mas não ousou enfrentá-lo. Investida dos ensinamentos de 
Émile Durheim e Georges Gurvitch, era a sociedade em 
seus múltiplos planos e em movimento no tempo que nor-
teava suas pesquisas sobre a cultura.

Este social que vem aguçando há mais de vinte anos a nossa 
curiosidade, não o vemos nem imóvel nem homogêneo; está 
partilhado em argumentos variados que ora se apresentam 
como grupos, ora como coletividades, ora como parentelas, 
ora como classes sociais – segmentos que compõem uma dada 
estrutura na qual se distribuem segundo determinados critérios 
de estratificação. Sem analisar a composição das estruturas 
e das estratificações, não alcançamos uma compreensão da 
sociedade global (Pereira de Queiroz, 1978, p. X).

O prefácio de Roger Bastide ao livro O messianismo no 
Brasil e no mundo (Pereira de Queiroz, 1976b [1965]) é 
esclarecedor da posição de Maria Isaura e das diferenças 
entre ambos no tocante a aspectos do estudo da cultura 
relacionados à religião. Embora destaque que a descober-
ta mais importante de Maria Isaura na pesquisa sobre os 
movimentos messiânicos seja a relação que a pesquisadora 
estabelece entre as sociedades de linhagens, parentelas e de 
famílias extensas com o desenrolar daqueles movimentos, 
Bastide lamenta que a “modéstia demasiada” da autora a 
tenha impedido de apontar adequadamente sua descoberta 
– deixando-a aparecer apenas no final do livro, sobretudo 
porque, a partir daquela descoberta, Maria Isaura se posi-
cionava contra o reconhecimento de movimentos políticos 
de sua contemporaneidade como formas secularizadas de 
“messianismos” e contra os estudos que buscavam arquéti-
pos religiosos inscritos sob o anarquismo ou o comunismo 
à maneira de Mircea Eliade. Contudo, fiel às suas perspecti-
vas cognitivas, Bastide sublinha e discute a ausência de aná-
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lise da dimensão do sagrado dos movimentos messiânicos. 
Lamenta que Maria Isaura tenha “abandonado” o sagrado 
para procurar as sociedades que se escondiam atrás dos 
diferentes tipos de movimentos messiânicos, investigando 
sua dinâmica social (cf. Bastide, 1976, pp. XV-XXII).

Um estudo rigoroso demonstraria, talvez, que foram 
poucas as afinidades intelectuais de Roger Bastide e Maria 
Isaura. Se ela não era, de fato, “herdeira” das orientações 
teóricas de seu ex-professor, contrariando posições teó-
ricas e metodológicas assumidas por ele, ainda que sem 
polemizar, os motivos do seu engajamento na construção 
da memória do mestre francês ficam ainda mais obscuros. 
Suspeito, no entanto, que ela e Roger Bastide compartilha-
ram valores relevantes na vida intelectual – a liberdade, a 
crítica e a autonomia intelectual. O projeto de construção 
da memória de Bastide estaria voltado para esses valores em 
detrimento da paixão e do cálculo? Ou teria como propósi-
to contribuir para uma história das ciências sociais brasilei-
ras? Sabe-se que as ciências carregam consigo uma história 
rica e complexa, elaborada de perspectivas diversas que, 
entretanto, contam sempre, de uma forma ou de outra, 
com nomes, assinaturas e autores.

Projeto inacabado
Um ano após a morte de Roger Bastide, em 1974, Maria 
Isaura Pereira de Queiroz escreveu a Jeanne Bastide, viúva 
de seu colega e amigo, desculpando-se pelo atraso no envio 
de prefácio para a publicação, na França, de Arte e sociedade.

Apressei-me em terminar o prefácio de Arte e sociedade 
para lhe enviar juntamente com algumas notícias que 
tenho para lhe dar. Entretanto, desde a semana passada os 
acontecimentos de ordem política transtornaram minha 
rotina, e não poderei terminar definitivamente o prefácio 
nos próximos quinze dias […]
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Para ser mais precisa: um professor da Escola de 
Comunicações e Artes da USP, jornalista da TV Cultura 
(que pertence ao Estado) e do Jornal da Tarde (que pertence 
aO Estado de S. Paulo) foi preso e morto sob tortura. A 
escalada de prisões foi retomada depois de alguns meses, 
e fez recrudescer, nesses últimos vinte dias, protestos de 
diferentes instituições profissionais e da Igreja, mas sem 
resultado. A morte de nosso colega, que não resistiu aos 
choques elétricos, deu naturalmente outra dimensão aos 
protestos, e criou na USP, e no meio universitário paulista 
em geral, um clima de agitação, mas também uma reação 
sadia de protesto que não se via mais desde 1968-1969. 
Certamente tudo isso toma tempo e não deixa a cabeça 
calma para avaliar se aquilo que se escreve tem valor ou 
não. Espero, portanto, lhe enviar o prefácio dentro de vinte 
dias (Carta de Maria de Isaura a Mme. Jeanne Bastide, São 
Paulo, 31 out. 1975, Imec – tradução livre)10.

As cartas de Maria Isaura à viúva Jeanne Bastide e à sua 
filha, Suzanne, são entremeadas de notícias do dia a dia 
político e econômico no Brasil, que revelam aspectos da 
vida da intelectualidade brasileira na segunda metade da 
década de 1970. Maria Isaura começa a formular o proje-
to de publicação das obras completas de Roger Bastide em 
novembro de 1976, com o apoio de Manuel Diégues Júnior, 
diretor do Departamento de Assuntos Culturais do Ministé-
rio da Cultura e membro do Conselho Nacional de Cultura. 
Diégues ficou interessado na iniciativa conjunta do Cen-
tro de Estudos Rurais e Urbanos (Ceru), que Maria Isaura 
criara e dirigia, e do Instituto de Estudos Brasileiros (IEB), 
dirigido por José Aderaldo Castelo. Ela pretendia reunir os 
artigos esparsos de Roger Bastide em diversos volumes, a 

10 Maria Isaura refere-se ao assassinato do jornalista Vladimir Herzog, em 1975, nas 
dependências do Segundo Exército, em São Paulo. 
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começar com os artigos publicados no Brasil, uma vez que 
estavam traduzidos, e depois os artigos publicados em fran-
cês, de tal forma que pudessem integrar uma coleção de 
“Obras completas” à qual daria o nome de Bastidiana. Mais 
adiante, decide dividir as obras completas em dois volumes, 
sobre arte e literatura, e sobre problemas de interpenetra-
ção de civilizações e folclore.

“O projeto se desenvolverá lentamente”, dizia ela à viú-
va e à filha de Bastide, em 1977, “e quando conseguirmos 
– o dinheiro”, voltaria a pedir a permissão das duas para a 
publicação. Reclamando das condições de trabalho tensas e 
difíceis devido à situação política do país, informa madame 
Bastide sobre o desdobramento do projeto em duas diferen-
tes realizações: (1) o Arquivo Roger Bastide no IEB/USP, 
cujo acervo contaria com microfilmes e cópias de artigos de 
jornais de autoria de Bastide, assim como de artigos sobre 
Bastide; (2) as “Obras completas”, que incluiriam a datilogra-
fia dos textos, a revisão de ortografia, a tradução dos textos 
em francês, a correção das traduções existentes. Advertia que 
esse seria um trabalho de equipe grande e custoso, e duraria 
pelo menos um ano. Somente depois viria a publicação. 

Maria Isaura consegue o apoio financeiro do Minis-
tério da Cultura para o projeto da publicação das obras 
completas. Seleciona artigos e faz as traduções necessárias. 
Reconhece o apoio inestimável de Charles Beylier. Porém, 
o dinheiro é pouco para a publicação. Em carta datada de 
28 de janeiro de 1978, escreve a Suzanne Bastide sobre o 
contrato para publicação das obras completas pela Compa-
nhia Editora Nacional. Ambas estranham uma das cláusu-
las contratuais que dava direito à editora de fazer a revisão 
final de forma e conteúdo do manuscrito, assim como a 
revisão das cópias tipográficas. Maria Isaura atribui à cen-
sura o direito da revisão final pela editora: “o governo se 
dá o direito de riscar as partes de obras que julgar incon-
venientes para publicação” [“le gouvernement se donne le droit 
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de rayer les parties de l’ouvrage qu’il ne lui conviendra pas de 
publier”]. Prefere ignorar o contrato, explicando que possi-
velmente a cláusula “inusitada” se devia ao fato de a editora 
ter sido adquirida pelo Banco do Brasil. No mesmo ano, os 
arquivos de Roger Bastide organizados por Charles Beylier 
são definitivamente incorporados ao IEB/USP.

As cartas vão se distanciando umas das outras. A “infla-
ção galopante”, a insuficiência dos recursos para a datilo-
grafia e tradução dos textos para as obras completas retar-
dam o projeto. Em 1980, Maria Isaura faz um balanço das 
diversas atividades em prol da memória de Roger Bastide, 
incluindo publicações nos Cadernos do CERU, na revista Ciên-
cia e Cultura, a coletânea sobre Roger Bastide, a ser publica-
da na coleção Grandes Cientistas Sociais, coordenada por 
Florestan Fernandes, além de seminários e homenagens ao 
professor francês. Suas visitas à viúva e Suzanne Bastide, em 
Paris, vão se tornando raras. Em carta de 21 de janeiro de 
1989, desculpa-se com Suzanne por não tê-la encontrado; 
estava em Roma e havia passado um fim de semana muito 
agitado em Paris. Diz que a crise econômica e política no 
Brasil provocava uma espécie de “chaos extremement inquie-
tant”. Era preciso avaliar a continuidade do projeto (“la col-
lection qu’on voulait faire”). Ela se encarregaria de escrever 
assim que a situação melhorasse. O tempo, que abrira “cla-
ros irreparáveis” entre Roger Bastide e os amigos brasilei-
ros, conforme escrevera Maria Isaura, referindo-se à última 
viagem de Bastide ao Brasil, em 1974, aos poucos a afastava 
também da família de seu professor. 

As cartas não revelam os motivos que levaram Maria 
Isaura a se ocupar, entre outros projetos, daquele da 
memória de seu amigo. Confirmam a existência efetiva do 
projeto através da sequência de realizações planejadas e 
bem-sucedidas, sem deixar de apontar as condições desfa-
voráveis e limitadas de seu desenvolvimento – da falta de 
dinheiro às questões políticas e econômicas – que, de resto, 
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são próprias do desenrolar de inúmeros projetos e, aparen-
temente, impediram a publicação das obras completas de 
Bastide em português.

No momento em que prevalece a “cultura da memória”, 
na acepção de Andreas Huyssen11, sabe-se muito bem que a 
memória é fonte de recursos para a construção do futuro. 
Selecionar, agrupar, guardar os textos de um autor é preser-
var a possibilidade de sua nova interpretação e exegese; é 
reunir o autor com outros autores, como demonstra Maria 
Isaura ao dizer a madame Bastide que os arquivos do marido 
seriam depositados no IEB ao lado dos “Arquivos de Mario 
de Andrade” e dos “Arquivos de Fernando de Azevedo” 
(Carta de 7 ago. 1977). O projeto de Maria Isaura contribui 
certamente para a história das ciências sociais, sua identida-
de cognitiva e histórica e seu futuro imprevisível. Contudo, 
podemos ainda indagar de que maneira o projeto descortina 
características da individualidade de sua autora. Ao construir 
a memória de Bastide, atentando para as suas ideias, e não 
para documentos de sua história de vida, Maria Isaura fala 
de si por meio do compartilhamento de uma experiência na 
qual a pesquisa, hipóteses e questões de trabalho orientadas 
para o conhecimento da sociedade brasileira foram, possi-
velmente, os temas centrais de seu diálogo e amizade.

Glaucia Villas Bôas
é professora do Departamento de Sociologia e do Programa 
de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da UFRJ e 
pesquisadora da Faperj e do CNPq.

11 Para Andreas Huyssen (2000, pp. 9-40), um dos fenômenos políticos e culturais 
mais surpreendentes nos últimos anos foi a centralidade que a memória adquiriu 
nas sociedades ocidentais, deslocando o privilégio que o futuro teve na constitui-
ção da modernidade. A cultura da memória define-se por um deslocamento na 
experiência e na sensibilidade do tempo, que se explica pelas transformações his-
tóricas, políticas e tecnológicas das últimas décadas. Argumenta, entretanto, que 
é preciso distinguir “os passados usáveis dos passados dispensáveis” e verificar seus 
vínculos com o futuro. 
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Não somos culpados da escravidão, nem tampouco, a maio-
ria de nós, da corrupção. Não somos culpados pela pobreza, 
nem por crianças nas ruas, nem da epidemia de crack. Mas 
somos responsáveis.

Tal responsabilidade toma proporções quando são foca-
lizadas regiões que vivem sob forte injustiça social e onde a 
consolidação e, mais do que isso, a radicalização da demo-
cracia necessitam enfrentar a superação das desigualdades. 
As questões que serão propostas neste artigo estão muito 
diretamente ligadas à problemática da injustiça social pre-
sente no mundo contemporâneo, que vem sendo discuti-
da nos trabalhos teóricos de Spivak (2010), Spivak e Butler 
(2010), Young (2000, 2011), Mignolo (2010), Zizek (2003), 
Negri (2008), Laclau (2011), entre outros. 

Tomarei como centro da análise o conceito de res-
ponsabilidade desenvolvido por Iris Young (2011) no livro 

O CONCEITO DE RESPONSABILIDADE EM 
IRIS YOUNG*

Céli Regina Jardim Pinto

* Este artigo é parte de um projeto de pesquisa em desenvolvimento, com bolsa 
do CNPq, que analisa um conjunto de teóricas do feminismo com o propósito de 
examinar como suas obras equacionam as questões de justiça social, liberdade, 
igualdade e radicalização da democracia.
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Responsability for justice. Os argumentos examinados e discu-
tidos neste artigo pretendem apontar para caminhos que 
permitam uma análise mais acurada do espaço do indiví-
duo na ação política. Penso, particularmente, nas mani-
festações acontecidas ao redor do mundo em 2011: como 
os indivíduos que foram para as praças chegaram até elas? 
Que caminhos de responsabilização política percorreram? 
Estas são apenas questões inspiradoras, pois o artigo tem 
natureza teórica e não pretende ir além de apresentar na 
sua conclusão um conjunto de questões um pouco mais 
elaboradas do que estas.

Considerando os campos de refugiados africanos, os 
trabalhadores têxteis semiescravizados no sul da Itália e do 
interior do Brasil, as populações abaixo da linha de pobreza 
na América Latina e os imigrantes ilegais ao redor do mun-
do, há uma boa parte da humanidade necessitando de justi-
ça. Em contrapartida, em quaisquer dessas regiões, há elites 
econômicas e culturais que vivem mais ou menos da mesma 
forma, independentemente de onde habitam. 

É nesse quadro que uma pergunta emerge: quem é res-
ponsável por tais situações? A resposta rápida – que é a estru-
tura posta pelo sistema capitalista – é consoladora mas pobre, 
não porque não possua um conteúdo de verdade, mas por-
que o sistema não contém toda a injustiça. Há injustiças mui-
to anteriores a ele, ou injustiças que não têm no sistema a sua 
causa, ou que sobrevivem em experiências pós-capitalistas. 
Atribuir culpas exclusivamente ao sistema também empobre-
ce a ação individual, pois torna o indivíduo um não agente, 
esteja ele do lado dos subalternos ou dos dominantes. 

Recuperar esse indivíduo tem sido um trabalho árduo e 
contínuo na teoria social. A questão parece enfrentar uma 
dupla barreira: no indivíduo liberal e no coletivo da classe 
(burguesia, proletariado) ou das diversas identidades essen-
cializadas (mulheres, negros, indígenas etc.). Este artigo não 
se interessa pela primeira barreira, mas pela segunda. Ele se 
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ocupa do indivíduo escondido nesses coletivos, já que essen-
cialmente esse indivíduo existe, quer o entendamos como 
um dado de realidade, quer como uma construção discursiva.

Iris Young, em trabalho publicado postumamente, trou-
xe importante contribuição para a teoria da justiça social a 
partir do conceito de responsabilidade e do que chamou de 
“modelo de conexão social”, onde recupera o indivíduo e sua 
responsabilidade diante da injustiça ao analisar as diversas 
formas de relação do indivíduo com a estrutura social. Este 
artigo examinará os principais construtos teóricos dessa auto-
ra, analisará as relações que ela propõe entre sujeito e estru-
tura, o valor heurístico de suas teses e os limites por ela apre-
sentados. Para tanto, inicialmente se fará a distinção entre 
culpa e responsabilidade, discutindo-se a seguir a noção de 
responsabilidade vis-à-vis a estrutura social; por fim, se des-
creverá o modelo de conexão social proposto por Iris Young.

Culpa versus responsabilidade
Estabelecer a distinção ente culpa e responsabilidade é fun-
damental para não culpar a todos. A culpa pode ser pensa-
da a partir de três perspectivas: a psicanalítica; a estabeleci-
da pelo sistema jurídico; a atribuída às relações de poder 
entre indivíduos, grupos, classes, que colocam indivíduos ou 
grupos em condições moralmente inaceitáveis para um ser 
humano, mesmo que dentro de um regramento jurídico. 

A culpa tem espaço bem definido e é muito bem 
expressada por Hannah Arendt (1994, p. 48) quando, no 
livro Sobre a violência, afirma: “Onde todos são culpados nin-
guém o é; as confissões de culpa coletiva são a melhor salva-
guarda possível contra a descoberta dos culpados, e a pró-
pria grandeza do crime, a melhor desculpa para não fazer 
nada.” Quando examina o caso Eichmann, Arendt (1999) 
observa que ele cometeu um crime bárbaro contra o povo 
judeu e por este foi julgado e considerado culpado, como 
tantos outros. O povo alemão, todavia, não pode ser julga-
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do culpado do genocídio, mesmo que tivesse ideia clara do 
que estava acontecendo e até pudesse ter vantagens com o 
extermínio e a com a guerra1. 

Outras circunstâncias com a mesma dinâmica, mas não 
com a mesma dramaticidade, podem ser facilmente identi-
ficáveis durante as ditaduras militares na América Latina, 
ou mesmo na ação cotidiana de certos corpos policiais. O 
governador do estado determina que uma área seja limpa 
de traficantes e dependentes de droga, o comandante da 
polícia militar dá a ordem ao comandante do pelotão que, 
com seus comandados, vai à rua e atua com grande violên-
cia para desalojar o grupo, ferindo muitos indivíduos. Esses 
homens (governador, comandante, soldados) são culpados 
e, se estiveram em um país com instituições democráticas 
robustas, serão julgados e possivelmente condenados. Mas 
há policiais que não torturam, há policiais que não são cor-
rompidos. Se afirmarmos que toda a polícia é corrupta e 
todo o policial é violento e venal, tais características serão 
naturalizadas e a ação corrupta e violenta da polícia passará 
a ser vista como normal, naturalizando-se a injustiça. Distin-
guir os atos e sujeitos da culpa de outras ações ou omissões 
que levam a prejuízo pessoal ou social permite redimen-
sionar as relações entre os sujeitos. Entretanto, isso não é 
suficiente, porque os mesmos policiais que não torturam ou 
não são corruptíveis convivem e têm conhecimento do que 
acontece na corporação, o que tem efeitos definidos tanto 
para a corporação como para o conjunto dos cidadãos. Aos 
não culpados cabe a responsabilidade2.

1 Ao longo do livro de Young, há constante diálogo com a obra de Hannah 
Arendt, ora incorporando sua distinção entre culpa e responsabilidade, ora se 
distanciando dela pela pouca importância que Arendt atribui à estrutura.
2 Cabe aqui esclarecer que a noção de culpa versus responsabilidade não está pres-
supondo que, tirando da instituição policial os culpados, ela se recuperará com os 
bons policiais. Há momentos de necessidade de novas instituições para reparar o 
ambiente de corrupção e malfeitos. A criação da New Scotland Yard, no início do 
século XIX na Inglaterra, é um bom exemplo.
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Em muitos contextos históricos, há pessoas culpadas e 
outras que não são culpadas por massacres, crimes e injus-
tiças sociais. No Brasil colonial, os traficantes, os comer-
ciantes e proprietários de escravos eram culpados pela 
escravatura, mas havia uma população de brancos pobres 
e de estratos médios urbanos que não possuíam nem nego-
ciavam escravos, embora vivessem naquela sociedade. Na 
grande maioria, eram coniventes, mas não eram culpados, 
mesmo que indiretamente tirassem proveito da existência 
da instituição. O sistema colonial pressupunha que houves-
se escravos e sua comercialização, portanto não havia culpa 
legal, mas moral, uma vez que a escravidão atenta contra a 
dignidade do ser humano. O importante aqui é enfatizar 
que a lei não exime o sujeito da culpa. Há muitos momen-
tos na história da humanidade (os regimes ditatoriais são 
bons exemplos) em que há culpa, mesmo com a lei sendo 
cumprida. As situações são muitas: torturas em Guantâna-
mo; pena de morte para mulheres acusadas de adultério em 
certos países muçulmanos; prisão para dissidentes políticos 
na China; entre incontáveis outras. Portanto, se a culpa é 
facilmente identificada e sua punição depende das leis que 
regem os países ou, algumas vezes, da vontade política dos 
governantes, a responsabilidade atinge outra dimensão.

No mundo do trabalho livre, o empregador pode ser 
responsável pela condição de pobreza de seu empregado 
sem ser obrigatoriamente culpado por isso: o emprega-
dor X pode pagar o salário-mínimo legal e todas as despe-
sas sociais para seu empregado doméstico Y, o que pode 
somar um valor bastante alto para o seu orçamento, mas 
seu empregado Y, recebendo o salário-mínimo legal, vive 
na pobreza, em habitação precária, sem disponibilidade de 
bens culturais ou lazer. X não tem culpa da situação de Y, 
o trabalho que lhe proporciona possivelmente o salve da 
fome. Se atribuíssemos culpa a todas as pessoas que empre-
gam nessas condições, os resultados não contribuiriam para 
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melhorar a vida dos empregados3. Se todos são culpados, 
pode-se culpar o “sistema”, o que possibilitaria não culpa-
bilizar aqueles que não cumprem as leis trabalhistas. Por-
tanto, o pagamento de um salário-mínimo não compatível 
com as necessidades de sobrevivência digna de um indiví-
duo não é culpa de quem o paga, mas responsabilidade da 
sociedade que o adota.

Pensemos agora a questão da responsabilidade de for-
ma diversa: duas adolescentes de quinze anos ficam grávidas 
de seus respectivos namorados e resolvem ter os filhos. Uma 
mora em uma favela, outra em um bairro de classe média 
alta. A vida da adolescente pobre muda completamente e 
ela acaba na prostituição; a vida da adolescente rica muda 
muito pouco, os pais tomam conta do filho e ela segue seus 
estudos na mesma escola. As duas jovens tiveram trajetórias 
comuns por certo período de suas vidas: namoraram, tive-
ram vida sexual ativa sem tomar cuidados contraceptivos, 
ficaram grávidas e tiveram os filhos. Isso nos leva a concluir 
que a adolescente pobre não é responsável por ter acaba-
do na prostituição devido à sua trajetória de vida, que foi 
a mesma da adolescente rica. Essa não é uma questão de 
culpa individual, mas de injustiça social, em que as conse-
quências de um mesmo ato são completamente diferentes, 
dependendo, nesse caso, da classe social do indivíduo. Há 
outro nível de responsabilidade que determina a desigual-
dade entre essas duas adolescentes, o da estrutura.

Dos exemplos acima, a questão da responsabilidade 
se associa ao policial que não mata, não tortura, mas tem 
conhecimento de que isso acontece dentro da instituição; 
do indivíduo que paga o salário-mínimo; da vida das duas 
adolescentes. Qual é a relação entre responsabilidade e a 
vida e ações desses indivíduos? A partir desta questão, intro-

3 Um tema quase anedótico na história do feminismo é o da mulher burguesa ou 
de classe média que, não querendo explorar suas irmãs de gênero, demite a empre-
gada doméstica, deixando-a sem como sustentar a família, mas se livra da culpa.
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duzo a que baliza o livro de Young (2011, p. 15): “De que 
forma nós, como indivíduos, pensamos sobre nossa respon-
sabilidade pessoal em relação à injustiça social?”4. 

Young quer contrapor-se ao individualismo que tem 
sido o carro-chefe do neoliberalismo, pois traz em si o pior 
dos dois mundos: culpa o fracasso como pessoal e desres-
ponsabiliza os indivíduos bem-sucedidos de responsabilida-
de social. Não por coincidência, no primeiro grupo, encon-
tram-se facilmente negros, idosos, mulheres, imigrantes, 
pessoas de pouca escolaridade; no segundo, predominam 
homens brancos adultos, com alta escolaridade. Dois dos 
exemplos anteriores ilustram bem o que diz Young: no caso 
dos indivíduos que ganham salário-mínimo, eles seriam res-
ponsáveis pela situação de pobreza; a adolescente pobre 
seria responsabilizada por ter acabado na prostituição. Nes-
se último exemplo, a responsabilidade individual admite 
direitos diferentes a cada uma delas: a gravidez da primeira 
garota não se constitui em um ato de irresponsabilidade, 
mas a da segunda sim.

Esse tipo de responsabilização acontece em um cenário 
adverso à questão de justiça social. É embalado pela ideolo-
gia neoliberal, que se expressa nas privatizações das proprie-
dades estatais, no desmonte do Estado de bem-estar social, 
na alavancagem do terceiro setor e do voluntariado (ato 
de caridade individual clássico), na fragilidade dos partidos 
políticos como portadores de projetos e como pretenden-
tes reais à representação, na crença das potencialidades da 
sociedade civil e de seus movimentos, declaradamente apo-
líticos, de darem conta dos grandes problemas sociais que 
compõem o quadro do capitalismo. Essa situação se estende 
além do chamado capitalismo ocidental, também está pre-
sente nas regiões emergentes, como nos países que formam 

4 Os fragmentos do livro de Iris Young citados são traduções minhas, para uso 
exclusivo neste artigo.
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o Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), e no 
mundo árabe, com sua complexidade de situações5.

Contrapondo-se ao individualismo, Young (2011, p. 34) 
introduz o tema da injustiça como injustiça das estruturas 
sociais. Sua tese é colocada de forma muito clara já no pri-
meiro capítulo da obra.

Injustiça é mais do que o simples fato de as pessoas 
sofrerem com um destino que não merecem. É o modo 
como regras institucionais e interações sociais conspiram 
para estreitar as opções que muitas pessoas têm. Em 
princípio, retificar a injustiça entendida dessa forma não 
implica compensar pessoas pelas desvantagens, engajando-
-as em políticas de redistribuição após os processos sociais 
terem forjado seus danos. Ao contrário, promover justiça na 
estrutura social e suas consequências implica reestruturar 
instituições e relações para prevenir essas ameaças ao bem- 
-estar básico das pessoas.

Uma questão levantada por Young merece ser tomada 
em consideração antes de avançarmos no argumento geral da 
autora sobre responsabilidade: trata-se de sua crítica às polí-
ticas de redistribuição. Young parece compartilhar do senso 
comum de que as políticas de redistribuição são sinônimas de 
políticas de redistribuição de renda, resumidas na mundial-
mente popular política de renda mínima, em suas diferentes 
versões. Entretanto, se políticas de redistribuição perderem o 

5 Em relação ao neoliberalismo e à responsabilização individual, Young faz duras 
críticas a autores como Mead (2006), Murray (1984) e Dworkin (2000), apontan-
do diferenças entre os dois primeiros e o último. Assim sintetiza sua posição: “A 
proposta de Dworkin é articular princípios para justificar um sistema estatal com-
pensatório. No lugar disto, a falta que eu encontro no aporte dele à justiça é que 
ele foca largamente nos atributos das pessoas e ignora ou rejeita um lugar teórico 
para dar visibilidade à estrutura. A filosofia de Dworkin é similar a que anima 
aqueles tais como Murray e Mead, que promovem a ideia da responsabilidade 
pessoal na política.” (Young, 2011, p. 30). 

001-134_13092-LuaNova91_af4.indd   84 4/25/14   10:49 AM



85

Céli Regina Jardim Pinto

Lua Nova, São Paulo, 91: 77-104, 2014

carimbo de políticas públicas e forem pensadas em termos de 
redistribuição de poder e riquezas, o quadro torna-se bastante 
distinto e pode levar exatamente ao que Young propõe6.

Feita a ressalva, retomemos os aspectos estruturais e 
as posições dos atores nesse cenário, questão fundamental 
para a teoria da autora sobre responsabilidade. Atores indi-
viduais, classes ou grupos sofrem injustiça, mas indivíduos, 
classes e grupos podem viver dentro da lei, serem, inclusive, 
moralmente intocáveis e, ao mesmo tempo, promoverem 
injustiça. As pessoas individualmente não são promotoras 
de injustiça, mas “indiretamente, coletivamente, e cumula-
tivamente” são responsáveis por ela (Young, 2011, p. 87). 

Para explicar a responsabilidade sem culpa, Young 
(2011, p. 88) recorre ao princípio que chama de “imperati-
vo da responsabilidade política” dos indivíduos.

O imperativo da responsabilidade política consiste em 
observar estas instituições [instituições sociais e políticas] 
monitorando seus efeitos, para assegurar que elas não são 
grosseiramente prejudiciais e manter organizados os espaços 
públicos, onde o olhar e o monitoramento possam ocorrer e 
os cidadãos possam falar publicamente, apoiando-se um ao 
outro em seus esforços de prevenir o sofrimento.

O imperativo da responsabilidade política proposto por 
Young se distancia completamente do ideário liberal priva-
tizante que tem dominado o mundo e que responsabiliza o 
indivíduo por suas condições de vida, independentemente 
das condições que o cercam. A responsabilidade aproxima-
-se aqui de uma perspectiva republicana de cidadania7.  
É mister chamar a atenção como esse tema é pouco desen-

6 Para a questão de distribuição, Nancy Fraser elabora um sofisticado aporte à 
questão; ver Fraser (2008a e 2008b) e Fraser e Honeth (2003).
7 O imperativo de responsabilidade política é uma questão central, mas resolvida de 
forma muito precária por Young. Voltarei a esta questão na parte final do artigo.
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volvido ao longo do argumento da autora8 e não deriva 
necessariamente de uma fragilidade do texto, mas da pró-
pria dificuldade do aporte teórico para dar conta da ques-
tão, pois a autora não estabelece a relação entre o indivíduo 
e seu coletivo, ainda que reconheça a necessidade da ação 
coletiva. Mesmo assim, os avanços de Young são bastante 
merecedores de atenção e análise. 

A reflexão presente no livro sobre o tema da respon-
sabilidade abre caminhos muito interessantes para pensar 
a questão da ação do indivíduo vis-à-vis a injustiça social. 
Young segue bem de perto as reflexões de Hannah Arendt 
sobre responsabilidade e culpa.

Nós podemos propriamente dizer que a pessoa que planeja 
a construção de um campo que detém prisioneiros sem 
acusação formal é mais culpado de um crime contra a lei 
internacional do que aqueles que supervisionam os guardas. 
Mas ambos são culpados. Responsabilidade, como Arendt 
coloca, envolve pessoas que não cometeram malfeitos, mas 
que são, todavia, conectadas a eles. Nesse sentido, eu tenho 
a responsabilidade política em relação às atividades na 
Baia de Guantânamo e em campos de detenção extralegais 
similares (Young, 2011, p. 92).

O que chocou o mundo no relatório de Arendt 
sobre o julgamento de Eichmann foi a forma como 
humanizou o criminoso, como o aproximou de todos 
nós, pois é sempre mais tolerável vê-lo como um mons-
tro, que se diferencia completamente das pessoas 
comuns. Mas há outra característica muito importante 
nesse relato, a qual é retomada por Young: não é por 
não havermos matado e torturado que podemos nos sentir 

8 Isso se torna ainda mais estranho na medida em que todo o seu argumento de-
semboca na ação coletiva, como veremos na parte final deste artigo.
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tranquilos, sem responsabilidade. Young identifica três tipos 
de relação dos indivíduos com a responsabilidade. 

A primeira delas, bastante abrangente, atinge os indiví-
duos que, sem terem participação em governos, partidos ou 
situações que infligem sofrimento e injustiça, têm conheci-
mento dos fatos e não se manifestam.

Grande parte da população alemã sabia o que estava 
se passando durante o regime de Hitler, a maioria, inclu-
sive, possivelmente não participou de nenhum ato oficial, 
nem pertenceu ao partido, mas simplesmente viveu como 
se o que estava acontecendo não tivesse nada a ver consi-
go. Em Vichy, nem todos os franceses foram colaboradores 
(estes são os culpados), embora grande parte dos cidadãos 
soubesse o que estava acontecendo, mas não se importavam 
(Young, 2011, p. 87). Também as ditaduras latino-america-
nas oferecem bons exemplos desse tipo de relação do indi-
víduo com governos que torturaram e mataram. 

Além desses exemplos, bastante óbvios, a noção de res-
ponsabilidade tem grande valor heurístico para analisar 
outros contextos históricos, onde a injustiça estrutural se 
constrói a partir de sucessivas situações em que grupos a 
reproduzem sem serem objetivamente culpados por ela.

A carência de educação no Brasil é um bom exem-
plo: o país é um dos mais elitistas do mundo no que se 
refere ao sistema educacional. Ainda não superou o anal-
fabetismo e menos de 30% dos seus jovens entre 18 e 24 
anos frequentam o ensino superior. Se as elites econô-
micas, sociais e culturais não são diretamente culpadas, 
são, entretanto, na acepção de Young, responsáveis, já 
que sempre se mantiveram à parte nas discussões sobre 
a democratização da educação em nome da ciência, da 
qualidade do ensino ou de estranhos princípios de justi-
ça, o que justificava uma universidade excludente (para 
os pobres, uma educação técnica era suficiente, formava 
bons e disciplinados trabalhadores).
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Nesse caso do sistema educacional, está a maioria dos 
indivíduos com vidas cotidianas, pagadores de impostos e 
cumpridores das leis. É oportuno fazer uma pequena digres-
são para caracterizar grandes parcelas da população que não 
se envolvem e se sentem desresponsabilizadas. Um princípio 
muito presente ordena tais indivíduos – a fantasia do méri-
to pessoal. Ele facilmente permite atribuir ao injustiçado a 
culpa por sua situação. Como no exemplo da adolescente 
grávida e pobre a que nos referimos antes, identificando-a 
como alguém que ganha o salário-mínimo, ou que não chega 
à universidade. A fantasia do mérito encobre uma responsa-
bilidade difusa que atinge todos os indivíduos que vivenciam 
como natural contextos em que grupos, classes, etnias são 
alvo de discriminação e, muitas vezes, objeto de perseguição.

Um segundo caso de responsabilidade refere-se aos 
indivíduos que não se omitem completamente e tratam 
de prevenir que o mal atinja alguns, os mais próximos, os 
conhecidos, ou mesmo pessoas desconhecidas. Não se trata 
de ações públicas que provoquem reações, e muitas vezes 
cumprem seu papel exatamente por serem secretas. Por 
exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, alguns se 
empenharam em esconder judeus ou conseguir formas de 
fugas. Muitas pessoas na América Latina, durante as ditadu-
ras militares, deram guarida a perseguidos políticos. Esse 
tipo de responsabilidade identificada por Young está muito 
próximo do princípio liberal de solidariedade e pressupõe 
questões morais que provocam ações de caridade, trabalho 
voluntário ou outras mais nobres, como proteger persegui-
dos em épocas excepcionais.

O terceiro caso a ser destacado refere-se àqueles que 
tomam responsabilidade coletiva, ou seja, assumem respon-
sabilidade política. Citando diretamente Arendt, Young 
exemplifica com a responsabilidade política ocorrida 
durante a Segunda Guerra, como a conhecida ação coletiva 
dos dinamarqueses para encontrar todos os judeus no país 
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e colocá-los a salvo, levando-os para a Suécia. No caso das 
ditaduras latino-americanas, há o movimento das “Mães da 
Praça de Maio”, ou o “Movimento pela Anistia no Brasil”, 
entre outros. A responsabilidade política, entretanto, não 
se limita a momentos excepcionais, nem tem como caracte-
rística fundante a situação de perigo em que indivíduos são 
colocados. Nesse tipo de construto, é necessário ter cuidado 
para não colocar o indivíduo injustiçado como o não sujei-
to, que necessita da responsabilidade do outro para poder 
sair da situação em que se encontra. Há aqui uma questão 
bastante complexa, que é o encontro da responsabilidade 
coletiva e política com o injustiçado, que também pertence 
à mesma sociedade. 

O princípio da responsabilidade parte da simples cons-
tatação de que uma sociedade é responsável pelas injustiças 
sociais e estruturais que produz, independentemente da 
culpa de seus membros individuais. Como todos são respon-
sáveis, mas nem todos são culpados, os culpados não são 
absolvidos pela responsabilidade compartilhada. Portanto, 
o fato de uma sociedade ter se calado diante de uma ditadu-
ra militar não absolve os líderes – ditadores e mandantes de 
tortura e extermínio – de crime. O mesmo pode ser dito em 
relação à corrupção. De outra sorte, apontar os culpados 
não inocenta a sociedade de responsabilidade.

Uma questão que fica em aberto no aporte de Young e 
que permeia toda a sua proposta é: sobre quem recai a res-
ponsabilidade? Fica claro, tanto na famosa tese de Arendt 
retomada por Young, como no seu próprio texto, quem é 
o culpado, mas é difícil identificar os limites da responsa-
bilidade. Não pode haver um quantum de responsabilidade 
distribuído de forma equânime na sociedade. Talvez cou-
besse aqui a pergunta: se todos são responsáveis, a quem 
responsabilizar? Poder-se-ia afirmar que homens e mulhe-
res são responsáveis pela reprodução dos padrões sexistas, 
mas a responsabilidade entre eles têm pesos muito distintos.  
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A essa questão soma-se outra, não menos importante: quem 
é o agente da transformação da condição de injustiça? Pare-
ce faltar um terceiro elemento na ação – o que sofre o efei-
to da irresponsabilidade ou da culpa –, o qual aparece no 
texto como efeito e como objeto de compensação. 

Responsabilidade e estrutura social
Young coloca a estrutura em uma posição central em sua 
teoria de justiça e responsabilidade. Voltando ao exemplo 
das duas adolescentes, o que aconteceu com a adolescente 
pobre é o que ela chama de injustiça estrutural, diferente de 
situações advindas das interações pessoais e das que são atri-
buídas a políticas públicas específicas do Estado. No livro em 
pauta, Young aponta para a dificuldade de definir estrutura, 
mas outra obra sua aproxima-se de uma definição:

[…] estruturas denotam a confluência de regras 
institucionais e rotinas interativas, mobilização de recursos e 
estruturas físicas que constituem as condições historicamente 
dadas, em relação às quais são relativamente estáveis. 
Estruturas também conotam uma larga soma de resultados 
que são efeitos da confluência de muitas ações individuais 
dentro de dadas relações institucionais, cujas consequências 
coletivas frequentemente não têm a marca de nenhuma 
intenção de pessoa ou grupo (Young, 2005, p. 20).

Reconhecendo a dificuldade em definir estrutura, a 
autora trabalha com quatro situações que designa como 
“processos sociais estruturais”, vividos pelos indivíduos 
como possibilidades ou barreiras.

O primeiro processo é constituído por “constrangimen-
tos objetivos”, que podem ser materiais ou dizerem respeito 
às regras sociais e institucionais. Há as de ordem material, 
que têm longa duração histórica ou podem ser consequên-
cia de fatos acontecidos há muitos anos: políticas de educa-
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ção que excluem as camadas mais pobres da população das 
universidades podem se reproduzir por séculos, em dife-
rentes leis e arranjos legais; também uma política levada a 
efeito há anos pode produzir consequências até o presente, 
como é o caso da escravidão. Quanto às regras sociais e ins-
titucionais, elas podem privilegiar ou prejudicar indivídu-
os, mesmo que, em princípio, sejam justas, ou, pelo menos, 
iguais para todos. As Constituições de países democráticos 
asseguram direitos iguais para todos os cidadãos, entretan-
to, minorias raciais, condição de gênero ou de orientação 
sexual podem colocar indivíduos em posições privilegiadas 
ou de injustiça. Young (2011, p. 56) deixa claro a ambigui-
dade dos constrangimentos da estrutura:

Dizer que as estruturas restringem não significa que elas 
eliminam a liberdade; ao contrário, processos socioestruturais 
produzem diferenças nas formas e na gama de opções que 
indivíduos têm para fazer suas escolhas. O tema da justiça 
social, levantado pela operação da estrutura social, é de 
que essas diferenças, em forma e gama de opções, postas à 
disposição dos indivíduos pela estrutura, sejam justas.

O segundo processo socioestrutural é chamado por 
Young de “considerando posição”. Em suas palavras, “Quan-
do consideramos membros da sociedade em termos de 
posições sociais, nos preocupamos menos com suas prefe-
rências individualizadas, habilidades e atributos e mais com 
as relações que eles estabelecem com outras pessoas” (p. 57; 
grifo no original).

A posição na estrutura não é uma escolha, nem se pro-
duz a partir de interações. No exemplo que estamos utili-
zando para ilustrar a questão, fica claro que as duas ado-
lescentes grávidas tinham posições distintas de classe, e 
isso provocou consequências tanto quanto diferenciadas. 
O mesmo ocorre com grupos étnicos distintos, onde um 
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sofreu ou sofre preconceito por sua cor ou origem social 
(escravos, imigrantes). O fato de ser mulher, negro, perten-
cer às classes populares coloca o indivíduo em uma posição 
nas interações em que esses atributos definem suas possibi-
lidades. Citando Marx, Young (2011, p. 58) argumenta que 
a posição na estrutura de quem utiliza o dinheiro é que faz 
com que ele se transforme em capital.

O que faz do dinheiro capital, Marx demonstra, é o fato de 
que o dono do dinheiro está na posição de ter a matéria-
prima e também as pessoas que vendem para ele sua força de 
trabalho. O processo de produzir coisas novas possibilita a ele 
recuperar mais do que investiu. As posições sociais do dono 
do capital e do dono de nada, mas de sua força de trabalho, 
são chaves para explicar os resultados desta série de trocas. 

O terceiro processo é denominado “estruturas produzi-
das na ação”. Usando os conceitos de recurso de Giddens e 
de habitus de Bourdieu, Young reafirma que as condições de 
injustiça inscritas nas estruturas se concretizam nos recursos 
ou no habitus que os indivíduos incorporam quando atuam 
no seu cotidiano a partir de suas preferências, produzindo 
estruturas. O que Young propõe dá elementos para explicar 
o constante estado de crise da escola pública no Brasil: à 
medida que crescem os setores médios no país, mais pes-
soas têm condições econômicas para decidir mandar seus 
filhos para escolas particulares, colaborando assim para o 
aprofundamento da crise nas escolas públicas, que se torna 
estrutural. A escola pública, então, fica responsável pelos 
filhos daqueles com menos poder aquisitivo, com menos 
recursos (poder, na terminologia de Giddens) e com habitus 
pouco associados à luta por direitos. Se, de forma distin-
ta, o aumento da renda dos pais fosse elemento que tivesse 
presença dentro da escola pública, setores afluentes e, prin-
cipalmente, os menos afluentes, teriam vantagens de uma 
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escola em melhores condições. O que acontece, no entan-
to, provoca a reprodução das condições de dominação. 
Paradoxalmente, a melhoria de vida de significativa parcela 
da população aprofunda a crise estrutural em vez de criar 
condições para a sua superação.

O quarto processo refere-se às “consequências não 
intencionais”. Esse é um processo importante porque está 
muito relacionado à questão da responsabilidade. A auto-
ra enfatiza que a “estrutura social, se refere a um acúmulo 
de resultados de ações de massa de indivíduos que levam 
a efeito seus próprios projetos, frequentemente sem coor-
denação com muitos outros” (Young, 2011, p. 62). Essas 
ações causam consequências não intencionadas. Vejamos 
um exemplo: no Brasil, as classes médias, preocupadas 
com o futuro de seus filhos, os colocam nas melhores e 
mais caras escolas privadas para que tenham condições de 
passar no vestibular das mais qualificadas universidades 
públicas. Isso retira dessas universidades as camadas mais 
pobres, que não podem pagar colégios caros. Ninguém 
pode culpar os indivíduos de desejarem um bom futuro 
para seus filhos; a intenção é apenas garantir vaga para o 
filho, não expulsar ninguém. Para transformar essa situ-
ação, do ponto de vista de Young, é necessária, algumas 
vezes, “uma agressiva intervenção regulatória” por parte 
do Estado. No caso específico, trata-se de um bem público 
quase totalmente usufruído por uma parte da população 
– a mais rica. É preciso, portanto, entregar ao conjunto da 
população, de forma justa, o bem público, no caso as uni-
versidades. Essa reversão de situação não é simples, pois os 
privilégios dados pela estrutura são vividos como direitos e 
não burlam nenhuma lei. Por isso, a questão da responsa-
bilidade é fundamental para a discussão da justiça social. 
O fato de grande parte dos jovens brasileiros ficarem fora 
da universidade pública, entre eles os mais pobres, não é 
culpa dos indivíduos que promovem uma educação apri-

001-134_13092-LuaNova91_af4.indd   93 4/25/14   10:49 AM



94

Lua Nova, São Paulo, 91: 77-104, 2014

O conceito de responsabilidade em Iris Young

morada aos seus filhos. Aqui a culpa é claramente das polí-
ticas de Estado de longa duração, que nunca colocaram a 
educação como prioridade. Entretanto, há uma responsa-
bilidade coletiva, diria até geracional. Não da geração atu-
al, especificamente, mas de sucessivas gerações de adultos 
que convivem com as más condições na educação pública 
como se elas fossem naturais. 

Em suma, Young constrói um quadro muito sofisticado 
dos processos de injustiça provocados pela estrutura social, 
onde aparece a estrutura em movimento, criando e sendo 
criada pela agência dos indivíduos. Sua análise expõe deter-
minantes e ações que permitem o avanço do conhecimento 
da capacidade de reprodução, mas também o das fissuras 
nas estruturas possíveis propulsoras de mudança.

Responsabilidade e o modelo de conexão social
Para construir o “modelo de conexão social”, Young par-
te da seguinte premissa: independentemente da intenção, 
todos que contribuem com suas ações para reproduzir a 
injustiça são responsáveis por ela. Para fazer frente a essa 
situação, propõe o modelo que assim define:

O modelo de conexão social entende que todos os que 
contribuem com suas ações para processos estruturais com 
algum resultado injusto compartilham responsabilidade 
pela injustiça. Essa responsabilidade não é, primariamente, 
olhar para trás para atribuir culpa ou falta, mas olhar para 
frente. Ser responsável em relação à injustiça estrutural 
significa que um tem a obrigação de se juntar a outros, que 
compartilham a mesma responsabilidade, para transformar 
o processo estrutural e tornar seus resultados menos injustos 
(Young, 2011, p. 96).

Young avança na explicação de seu modelo apresen-
tando seis características. A primeira refere-se ao fato de 

001-134_13092-LuaNova91_af4.indd   94 4/25/14   10:49 AM



95

Céli Regina Jardim Pinto

Lua Nova, São Paulo, 91: 77-104, 2014

que não se pode deixar de responsabilizar aqueles aos 
quais não se pode imputar a culpa de crimes ou malfeitos. 
Trata-se de uma responsabilidade não individualizada, 
mas que, ao mesmo tempo, não torna o indivíduo irres-
ponsável. Essa característica é chamada de “não isolamen-
to” e retoma a problemática da culpa, enfatizando que 
a injustiça não se encerra na identificação e punição de 
agentes culpados, isto é, isolar na sociedade os culpados 
não é suficiente. Em um país onde haja alta ocorrência 
de corrupção, não se pode desculpar o malfeito a partir 
da suposição de senso comum de que todos, tendo opor-
tunidade, seriam corruptos. Isso só perdoaria os que se 
corrompem. De outra sorte, uma população que tem pou-
ca rigidez em julgar tanto pequenos como grandes atos 
de contravenção, ou que não se sente obrigada a cumprir 
leis, mesmo as mais simples leis de trânsito, tem responsa-
bilidade em relação à corrupção. O caso do Brasil é exem-
plar: os atos de corrupção são partes constitutivas do des-
respeito generalizado da sociedade com o bem público. 
Eles vão desde pequenos atos de desobediência até o des-
vio de vultosas somas de recursos públicos para as mãos 
de políticos ou de agentes privados. É, pois, um fenôme-
no muito mais amplo do que os escândalos de corrupção 
que ocupam quase diariamente a mídia. Apontar corrup-
tos, julgar corruptos, fazê-los devolver os recursos ilicita-
mente tomados, condená-los à prisão são atos necessários 
e devem ser levados a efeito de forma justa. Mas, ao mes-
mo tempo, é preciso ter presente que eles são incapazes 
de reduzir a corrupção em níveis residuais, pois, além dos 
culpados, há uma sociedade responsável (Pinto, 2011).

A segunda característica do modelo diz respeito ao 
julgamento das condições passadas (background conditions) 
e refere-se a comportamentos e ações que reproduzimos 
sem nenhuma ilegalidade, sem mesmo refletir, mas que 
produzem injustiça.
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Quando nós julgamos que existe uma injustiça estrutural, 
estamos dizendo precisamente que pelo menos algumas 
condições pressupostas para a ação não são moralmente 
aceitáveis. A maioria de nós contribui, em maior ou menor 
grau, para a produção e reprodução da injustiça estrutural, 
precisamente porque seguimos regras e convenções aceitas 
e esperadas pelas comunidades e instituições em que 
atuamos (Young, 2005, p. 107).

O sistema de impostos no Brasil é um bom exemplo 
dessa situação. Independentemente de pagarmos ou não os 
impostos – e a maioria de nós paga –, a distribuição desse 
pagamento entre a população é injusta com os mais pobres, 
que pagam impostos embutidos nos serviços e nas merca-
dorias. Partindo desse pressuposto, mesmo que a lei seja 
cumprida, estamos reproduzindo a injustiça e privilégios de 
uma legislação que beneficia elites agrárias, rentistas e pro-
fissionais liberais e tributa assalariados através do imposto 
de renda e a população pobre através da tributação direta 
sobre produtos e serviços. É central reter que a responsabi-
lidade no modelo de Young ultrapassa os diretamente “res-
ponsáveis” ou culpados por ações que levam à injustiça. Isso 
tem relevância, por exemplo, na resistência das camadas 
médias no Brasil em aceitar cotas para negros nas universi-
dades. O argumento da não responsabilidade pela escravi-
dão tem sido muito corrente entre os opositores da medida. 
Não se trata de uma culpa ou responsabilidade em relação 
ao passado, e esse é um aspecto importante para entender a 
questão, mas de uma responsabilidade presente em relação 
aos descendentes de escravos. 

A terceira característica do modelo de Young retoma a 
questão da relação passado-presente: “mais com um olhar 
para frente do que um olhar para trás”. O olhar para frente 
não coloca no passado a construção da própria estrutura, 
mas presta atenção para sua reprodução e recriação no pre-
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sente. Ou seja, não somos apenas resultado, somos agentes 
que produzem e reproduzem a estrutura injusta. O passado, 
segundo Young, deve funcionar para tornar possível a des-
naturalização e o entendimento de injustiças. Ela utiliza um 
argumento muito perspicaz em relação ao passado:

Entender como os processos estruturais produzem e 
reproduzem injustiça social requer ter em conta como eles 
têm aparecido e operado desde o passado até o presente. 
Ter tal visão retroativa conta também para ajudar aqueles de 
nós que, por serem participantes desses processos, precisam 
entender o papel que desempenham neles. O propósito 
dessa visão retroativa, portanto, não é louvar ou culpar, mas 
ajudar a ver as relações entre ações particulares, práticas e 
políticas de um lado, e os resultados estruturais de outro 
(Young, 2005, p. 109).

Young aponta para uma questão fundamental na rela-
ção com o passado, quando o foco é a justiça e/ou a injus-
tiça socioestrutural: a naturalização pelo desconhecimento 
(involuntário ou não). Não conhecer pode ser a forma de 
nos desresponsabilizar das injustiças, bem como do compar-
tilhamento de responsabilidade. O conhecimento não pode 
ser um ato de escolha individual, mas uma exigência do 
princípio da justiça. Conhecer as conquistas ibéricas no con-
tinente americano, que desalojou civilizações e exterminou 
populações, muda a relação dos indivíduos que não foram 
partícipes diretos desses atos com as populações remanes-
centes. O mesmo acontece com os descendentes de africa-
nos escravizados. No Brasil, os negros são os mais pobres 
e com menos anos de educação formal, os que morrem 
mais cedo, os mais assassinados por policiais ou gangues 
na juventude. Esses são efeitos da injustiça social estrutural, 
que permitiu que a desigualdade se reproduzisse. A popula-
ção branca e mestiça brasileira que vive no século XXI não 
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pode responder pela escravidão, não pode ser culpabilizada 
ou criminalizada por ela, mas tem responsabilidades para 
com as suas consequências, pois é partícipe dessa socieda-
de. É esclarecedor observar a distinção entre uma política 
de reconhecimento, que promova a efetiva inclusão desses 
setores injustiçados da população e uma política indeniza-
tória, que pague os descendentes pelo sofrimento de seus 
tetravós. A responsabilidade vem pari passu com uma políti-
ca de inclusão e reconhecimento; a culpa, com uma política 
indenizatória. Nem a população branca que vive no século 
XXI é culpada pela escravidão, nem os negros atualmente 
são escravizados, daí haver uma distinção muito clara entre 
as duas alternativas. A política indenizatória é paradoxal 
pois, ao estipular certo pagamento a um indivíduo pelo seu 
antepassado escravo, não reconhece a condição de exclu-
são do descendente (o indivíduo que está sendo pago). Ao 
mesmo tempo, a sociedade que paga pelo que fizeram os 
seus antepassados se desresponsabiliza pelas condições das 
populações descendentes.

A quarta característica refere-se à responsabilidade 
compartilhada, que traz para o centro da discussão o indiví-
duo responsabilizado, não no sentido de ser culpado, legal 
ou moralmente, de forma individualizada, mas de ser res-
ponsável. Young esclarece: 

Cada um é pessoalmente responsável pelos resultados 
de forma parcial, na medida em que, ele ou ela sozinho 
não produz os resultados; a parte específica que cada um 
joga para produzir o resultado não pode ser isolada e 
identificada, daí a responsabilidade ser, essencialmente, 
compartilhada (Young, 2005, p. 110). 

A responsabilidade compartilhada tem como foco os 
indivíduos de forma muito particular, pois, ao mesmo tem-
po que não são individualmente culpados ou responsáveis, 
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compartilham a responsabilidade com o conjunto de indi-
víduos. Alguém que tenha trabalhado diretamente com a 
repressão é culpado, mas os que, sem terem ligação direta, 
estavam, por exemplo, dentro de uma universidade e ainda 
que não tenham perseguido ninguém, não se manifestaram 
contra a tortura e o extermínio, não são individualmente 
culpados do terror, mas compartilharam com os outros 
indivíduos a responsabilidade de terem ficado calados, daí 
poderem ser responsabilizados por isso. 

O caráter compartilhado da responsabilidade a distin-
gue ainda mais da culpa que, por sua natureza, não pode ser 
compartilhada no sentido que está sendo dado por Young. 
Muitos indivíduos podem ser culpados de um ato ilícito, mas 
cada um é independentemente culpado e assim pode ser 
julgado. Diferentemente, um único indivíduo não pode ser 
culpado pelos dados de carência da educação no Brasil.

A quinta característica do modelo de Young sintetiza as 
demais: só podemos nos responsabilizar através da ação cole-
tiva ou, em outras palavras, através da atividade política. O 
conceito de responsabilidade política aqui é fundamental.

Portanto, nós podemos concordar com a ideia de Arendt de 
que isso é uma responsabilidade política específica, distinta 
da moral privada ou judicial. Tomar responsabilidade 
por injustiça estrutural, sob esse modelo, envolve unir-se 
a outros para organizar a ação coletiva para reformar as 
estruturas. Mais fundamentalmente o que eu entendo por 
“política” aqui é engajamento comunicativo público com 
outros, com o objetivo de organizar relações e coordenar 
ações de forma mais justa (Young, 2005, p. 112).

A sexta e última característica do modelo de conexão 
social de Young é exatamente a mais definitiva, mas – como já 
mencionamos antes neste artigo –, foi a menos desenvolvida. 
A autora advoga que, nessa ação coletiva, estariam juntos os 
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responsáveis e os prejudicados em uma difícil química. Young 
(2005, p. 113) trata de resolver a questão da seguinte forma:

No modelo de conexão social, portanto, aqueles que 
podem propriamente argumentar sobre o fato de serem as 
vítimas da injustiça estrutural também podem ser chamados 
à responsabilidade que compartilham com outros, para 
engajarem-se na ação direita e transformar essas estruturas. 
De fato, em alguns temas, quem pode argumentar que 
está em posição de menor vantagem dentro da estrutura 
talvez devesse tomar a liderança de organizar e propor 
remédios para a injustiça, porque seus interesses estão mais 
agudamente sob ameaça. Suas posições sociais, além disso, 
oferecem às vítimas da injustiça um entendimento único da 
natureza dos problemas e dos prováveis efeitos de políticas e 
ações propostas por outros, que estão situados em posições 
mais poderosas e privilegiadas.

A longa citação justifica-se porque esclarece a postura 
da autora. Nela percebemos a ausência de embate político, 
de antagonismos e diferenças de interesses entre os agentes 
sociais. Ela deriva da “responsabilização dos responsáveis” 
para uma proposta conciliatória, sem responder como os 
responsáveis se reconhecem como tais e constroem a “von-
tade” de resolver injustiças, junto às “vítimas”, que também 
deveriam passar pelo mesmo processo.

Em síntese, o modelo está organizado em torno de 
três pontos fundamentais: a responsabilidade individual; a 
necessária condição compartilhada dessa responsabilidade; 
e o caráter político do compartilhamento. Soma-se a isso 
uma complexa relação com o passado que, ao mesmo tem-
po que não serve de justificativa para a paralisia, necessita 
ser conhecido e refletido para permitir sua superação.

***

001-134_13092-LuaNova91_af4.indd   100 4/25/14   10:49 AM



101

Céli Regina Jardim Pinto

Lua Nova, São Paulo, 91: 77-104, 2014

Gayatry Spivak (2006, p. 116), ao ser indagada sobre sua 
constante preocupação com a subjetividade, respondeu: 
“Eu, na verdade, estou falando sobre a formação do sujei-
to e produzindo as bases reflexivas para um agência social 
autoconsciente.”

Young (2005, p. 121), ao concluir o capítulo de seu livro 
sobre o modelo de conexão social, afirma: 

Responsabilidade é sempre pessoal, no sentido que cada 
um necessita responder por si. Portanto, o imperativo para 
responder por si presume uma estrutura mediada por si, 
isto é, eu me explico porque já sou consciente de mim e 
também da minha relação com outros, que chama por uma 
resposta minha.

Essas duas mulheres escrevem teoria, escrevem sobre 
injustiça e subalternos, são feministas e pensam o feminis-
mo teoricamente. Mesmo desenvolvendo perspectivas teóri-
cas muito distintas, ambas pensam sobre justiça social. 

Por que trazer Spivak para concluir um artigo sobre 
Young? Porque é significativo que, com preocupações polí-
ticas próximas, mas teoricamente distanciadas, ambas che-
guem ao indivíduo – o sujeito individual – como elemento 
necessário para pensar a justiça social. 

Considerar o espaço do indivíduo na política é pensar 
o indivíduo politicamente responsável através da subjetifica-
ção, historicamente condicionada, efeito de estrutura, mas 
diferente dela por sua singular condição de indivíduo. Esse 
personagem não é o sujeito liberal, politicamente irrespon-
sável quase por definição, nem o sujeito de classe, ou uma 
identidade preconstruída pelo movimento social. Portanto, 
o indivíduo que retorna agora em posição de destaque na 
ação política e na responsabilidade social não é o sujeito 
liberal, que deve dar conta de si, nem um sujeito subsumi-
do pela condição de classe, ou de alguma outra identidade 
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essencializada. É um indivíduo que tem classe, gênero, cor, 
história incorporada, que está inserido na estrutura e é efei-
to dela. Mas, antes de tudo, é um sujeito que internaliza, 
de diferentes formas, suas condições e se torna (consciente 
ou inconscientemente) responsável por sua relação como 
o outro e, consequentemente, por sua ação. A noção de 
responsabilidade compartilhada, proposta no modelo de 
Young, pressupõe um indivíduo que possua um espaço de 
liberdade para agir.

Dar destaque à responsabilidade do indivíduo, no 
enquadramento trazido por Young, representa avanço 
importante para a compreensão da ação coletiva e da ação 
especificamente política. Permite uma reflexão sobre os 
movimentos sociais, posturas indenitárias e políticas iden-
titárias. Os limites do modelo, no entanto, percorrem todo 
o esquema teórico de Young e podem ser sumariados nas 
seguintes questões: que forças na sociedade são capazes de 
incorporar estas responsabilidades e transformá-las em ação 
(luta) política? Quem e por que faria isso? Seria, em última 
instância, uma luta entre culpados e responsáveis? O que, 
afinal, os responsáveis fazem com suas responsabilidades? 
Se partirmos da ideia de que há indivíduos que não são 
nem culpados nem responsáveis, quem são eles? Seriam os 
subalternos de Spivak? Como eles encontram seu lugar no 
modelo de conexão social?

Iris Young fica longe de resolver o dilema que ela pró-
pria criou. Mostrou a responsabilidade do indivíduo na 
sua relação com a estrutura. Advogou que a justiça social 
depende dessa ação responsável e compartilhada, mas 
não avançou no sentido de explicar como o responsável 
se sente responsável. Quando a posição de privilégio, que 
naturaliza posições de injustiça e torna o sujeito incapaz 
de reconhecer sua responsabilidade, se transforma? Talvez 
o limite maior de Young esteja na sua frágil noção de poli-
tização das responsabilidades e na análise de como essas 
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responsabilidades e injustiças se distribuem entre classes, 
gêneros, raças, etnias.

Muito vagamente, a autora apontou políticas de Estado 
no sentido de construir a justiça social. Todavia, apesar de 
politizar a responsabilidade, não politiza o Estado, no sen-
tido de destacar que o Estado pode ter projetos na direção 
da justiça social.

Se a presença do Estado não pode ser minimiza-
da, mesmo nestes tempos de cosmopolitismo, faltou, no 
modelo de responsabilidade de Young, a presença da ação 
coletiva. Pensar a responsabilidade do indivíduo não pode 
levá-lo a um isolamento, mas a uma nova forma de pensar 
como os indivíduos se instituem como sujeitos responsá-
veis da ação no interior dos movimentos sociais e na ação 
coletiva em geral. 

Céli Regina Jardim Pinto 
é professora do Departamento de História da UFRGS.
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OS PRIMEIROS ANOS DA “ESCOLA DE FRANKFURT” 
NO BRASIL

Sílvio Camargo

Para os pesquisadores em ciências sociais se tornou comum 
o entendimento de que a expressão “Escola de Frankfurt” 
é uma imprecisão conceitual1. Por outro lado, a sua utili-
zação pode servir como forma de exposição acerca da cha-
mada teoria crítica da sociedade, em geral associada ao seu 
momento inaugural com Max Horkheimer e a fundação do 
Instituto de Investigação Social de Frankfurt, cujas contribui-
ções para o pensamento contemporâneo são hoje inegáveis. 

A teoria crítica se constituiu no século XX como um 
“modelo” de compreensão da realidade que ultrapassou 
suas iniciais tonalidades frankfurtianas, e mesmo quanto a 
estas, formou diferentes gerações, afinal, concordando ou 
não com suas ideias, poucos questionam a importância de 
pensadores como Jürgen Habermas e Axel Honneth para a 
teoria social contemporânea. 

Pretendemos neste ensaio indicar alguns aspectos que 
caracterizam o processo de recepção da teoria crítica da 

1 Para maior entendimento do que pensa este autor sobre o tema, ver Camargo 
(2006a, 2006b). 
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Escola de Frankfurt no Brasil, no que consideramos ser sua 
primeira fase: o período de 1968 a 1978. A ênfase recairá 
sobre a tentativa de apreensão do papel de alguns intelec-
tuais brasileiros que protagonizaram esse processo em dife-
rentes nuances. Intelectuais com formações diferenciadas, 
posições teóricas distintas, que confluem para a formação 
de um cenário histórico em que o conjunto de ideias de 
uma das mais expressivas correntes da teoria social contem-
porânea aportou no Brasil, foi passível não só de divulgação, 
como de interpretação, e, após quase meio século, se con-
solidou nas ciências humanas do país como contribuição 
imprescindível ao cenário científico e intelectual brasileiro. 

Acreditamos não existir, até o presente momento, estu-
dos sistemáticos sobre essa fase do processo, embora se 
encontrem alguns trabalhos dispersos a respeito2, de modo 
que este artigo pretende contribuir para a elucidação da 
maneira pela qual a chamada Escola de Frankfurt foi se 
consolidando principalmente nas ciências sociais do país, 
possuindo hoje um número considerável de estudiosos, pes-
quisadores e intérpretes.

Não obstante em diversos momentos, ao longo desses 
mais de quarenta anos, tenham-se feito referências ao pen-
samento frankfurtiano como representativo de algum tipo 
de moda intelectual, sua consolidação nas ciências sociais 
do país tem mostrado um caminho diferente. Em uma 
ambientação intelectual em que as questões do subdesen-
volvimento e da periferia têm se mostrado renovadamente 
relevantes para os nossos pensadores, o processo de recep-
ção sobre o qual vamos falar diz respeito não apenas a uma 
história das ideias, mas também ao modo pelo qual o legado 
da teoria crítica foi igualmente apropriado, de modos diver-
sos, para pensar tal contexto. 

2 Informações sobre esse período encontram-se nos seguintes autores: Coutinho 
(1986); Freitag (1992); Pressler (2006); Chacon (1977, 1994); Soares (2010); Maar 
(2005); Silva (2007); e Duarte (2009). 
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A teoria crítica da Escola de Frankfurt teve sua inserção 
no Brasil a partir de meados da década de 1960, consolidan-
do-se no final da década com as primeiras traduções de obras 
de pensadores frankfurtianos, inicialmente alguns textos de 
Walter Benjamin e depois Herbert Marcuse e Theodor Ador-
no. É possível afirmarmos que dois campos do conhecimen-
to expressaram fortemente o impacto inicial do pensamento 
frankfurtiano: o dos estudos literários e da comunicação. As 
primeiras referências ao pensamento frankfurtiano ocorrem 
a partir de debates quanto à relação entre arte e sociedade 
durante os anos 1960. É importante lembrarmos que, já nos 
anos 1950, os autores frankfurtianos eram minimamente 
conhecidos nacionalmente; Chacon (1994, p. 454), por exem-
plo, afirma ter mencionado publicamente Theodor Adorno 
pela primeira vez em 1955. 

Em 1965, menos de um ano após o golpe militar no 
Brasil, Roberto Schwarz fará uso de conceitos centrais ben-
jaminianos na coletânea de ensaios A sereia e o desconfiado, 
no mesmo ano em que José Guilherme Merquior menciona 
Benjamin em Razão do poema, livro com orelha de Leandro 
Konder, outro que começava a se envolver nesse período 
com o pensamento de Walter Benjamin (cf. Konder, 1967). 
Os temas em questão se referiam a um texto do autor ale-
mão traduzido pela primeira vez no Brasil em 1968: “A obra 
de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”. Se uma 
nova geração de críticos literários começa a fazer menções a 
Benjamin ou a Adorno, por outro lado, não havia, em mea-
dos da década de 1960, qualquer entendimento explícito 
sobre a ideia de teoria crítica ou mesmo sobre a noção de 
Escola de Frankfurt.

A despeito de a vinculação entre o nome de Benjamin e 
a Escola de Frankfurt ser conhecidamente polêmica, enten-
demos que as questões que permeiam a ideia de teoria crí-
tica, em especial no Brasil, estão diretamente associadas ao 
seu nome até hoje – e entre 1968 e o final dos anos 1970 
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parece ser o autor mais debatido por intelectuais do país 
entre os representantes da teoria crítica. Enquanto que o 
texto “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade téc-
nica” demarca a apreensão inicial dos conceitos de aura, 
alegoria e mimese, centrais em toda a obra benjaminiana, 
suas reflexões sobre a modernidade encontram eco entre 
nossos cientistas sociais e filósofos já na metade dos anos 
1970, quando começa a tomar forma, principalmente na 
Europa, o longo debate entre modernos e pós-modernos. 
Em 1975, foi publicado o livro O moderno e os modernos, que 
incluía um dos importantes ensaios sobre Baudelaire, mais 
tarde reeditado nas Obras escolhidas. 

Na passagem aos anos 1970, os debates sobre a comu-
nicação de massas se tornaram mais intensos na academia 
brasileira e mesmo fora dela, em um contexto em que já há 
algum tempo eram intensamente debatidas questões sobre 
cultura nacional e quanto ao próprio conceito de cultura. 
Se, desde os anos 1940, questões sobre brasilidade e identi-
dade nacional, a busca por uma legítima cultura brasileira, 
ocupavam o centro de debates intelectuais no país, os anos 
1960, antes e depois do golpe militar de 1964, trouxeram ao 
centro das preocupações de artistas, escritores e cientistas 
sociais debates sobre cultura, que Marcelo Ridenti (2000), 
em consonância com ideias desenvolvidas por Michael 
Löwy, chamou de romantismo revolucionário.

Não por acaso, as primeiras leituras de Benjamin se 
associavam também ao vínculo deste com o teatro de Bre-
cht, o dramaturgo alemão que dispunha então de uma 
ampla gama de seguidores e que refletia a ideia de que a 
cultura deve ter um telos transformador, engajado, revo-
lucionário. Se, por um lado, Benjamin pôde inicialmente 
estar associado ao campo marxista do pensar a arte, no 
sentido de uma arte engajada que demarcava também os 
mecanismos de resistência ao autoritarismo, por outro lado 
ele introduziu os problemas acerca da relação entre arte e 
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técnica, algo ainda pouco debatido nas discussões nacionais 
sobre cultura. A introdução desse debate, quase inexisten-
te até meados dos anos 1960, ocorre no mesmo momento 
histórico de consolidação de uma indústria cultural no país, 
conforme a publicação bastante conhecida de Renato Ortiz 
(1988): A moderna tradição brasileira. 

Nesse contexto, também passaram a figurar no cenário 
cultural nacional, e de modos distintos, Herbert Marcuse 
e Theodor Adorno. Este último passou a ter, conforme o 
nosso entendimento, até os dias de hoje, seu nome sempre 
associado ao conceito de indústria cultural, embora seu 
pensamento tenha também se consolidado, já a partir dos 
primeiros anos da década de 1970, como um contraponto a 
algumas das teses defendidas por Benjamin sobre a relação 
entre arte, técnica e sociedade.

Apesar de algumas referências a Benjamin já fossem 
encontradas antes de 1968, por exemplo em Merquior 
(1965), Schwarz (1965) e Konder (1967), e somente a par-
tir de um conjunto de traduções de textos dos pensadores 
frankfurtianos publicadas na Revista Civilização Brasileira que 
temos maior divulgação das questões da Escola de Frank-
furt3. O papel dessa revista, publicada entre 1965 e 1968, 
foi fundamental como órgão de reflexão de intelectuais 
de esquerda no período, se constituindo, conforme depoi-
mento de Konder (apud Soares, 1999, p. 89), no principal 
veículo de publicação de intelectuais de esquerda naquele 
momento. O papel histórico dessa revista na divulgação das 
ideias de Benjamin, Marcuse e Adorno foi tão importante 
que representou um marco no processo de recepção do 
pensamento frankfurtiano no Brasil.

3 Na Revista Civilização Brasileira, encontramos dois artigos de Marcuse: “Liberdade 
e agressão na sociedade tecnológica” (no 18, mar./abr. 1968) e “Finalidades, formas 
e perspectivas da oposição estudantil nos Estados Unidos” (no 21, set./dez. 1968). 
De Adorno: “Moda sem tempo: jazz” (no 18, mar./abr. 1968). De Benjamin: “A obra 
de arte na era de sua reprodutibilidade técnica” (no 19/20, maio/ago. 1968). 
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No terreno das traduções, já em 1967 surge A ideologia 
da sociedade industrial (o homem unidimensional) e, em 1968, 
dois outros livros de Marcuse, Eros e civilização e Materialis-
mo histórico e existência, abrindo uma sequência de traduções 
do autor que teve até 1973 seis obras publicadas por edito-
ras brasileiras. Nesse mesmo ano, outra editora, a Tempo 
Brasileiro, que veio a ter um papel igualmente decisivo na 
divulgação do pensamento frankfurtiano no Brasil, publica 
um dos primeiros textos de Sérgio Paulo Rouanet sobre a 
Escola de Frankfurt: o ensaio “De Eros a Sísifo”, que sai na 
edição 17/18 da Revista Tempo Brasileiro. Contudo, Rouanet 
só se tornará efetivamente um emérito protagonista do pro-
cesso de recepção da teoria crítica no Brasil a partir do final 
da década de 1970.

De Merquior a Marcuse
Foi também a editora Tempo Brasileiro que, em 1969, publi-
cou o livro pioneiro na inserção da Escola de Frankfurt no 
país, a obra Arte e sociedade em Marcuse, Adorno e Benjamin, de 
José Guilherme Merquior, que, além de propiciar algumas 
importantes interfaces entre teoria crítica e psicanálise, fez 
refletir em seus escritos a influência mundial que tinha Mar-
cuse naquele momento histórico. O pioneirismo da obra de 
Merquior deve ser compreendido como algo que demarca a 
própria literatura internacional sobre teoria crítica, embora 
redigido originalmente em português. Basta lembrarmos que 
somente em 1973 é que surgiu a renomada obra histórica de 
Martin Jay (1986 [1973]) sobre a Escola de Frankfurt. 

A obra de Merquior, cuja trajetória intelectual está lon-
ge de podermos identificá-lo como um seguidor da teoria 
crítica, e muito menos do marxismo, traz à tona um olhar 
acerca dos pensadores frankfurtianos que em parte reflete 
as mesmas críticas que tais pensadores viriam a receber em 
âmbito internacional. Ao mesmo tempo, abre certo olhar, 
principalmente sobre Marcuse e Adorno, que tem uma 
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repercussão duradoura na intelligentsia nacional. Merquior 
retoma a distinção adorniana entre alta cultura e cultura de 
massas, não se opondo à defesa que faz Adorno da obra de 
arte autônoma, mas, ao mesmo tempo, critica o que chama 
de “pensamento negativo” do teórico frankfurtiano, que, ao 
não ter apresentado formulações políticas transformadoras, 
o teria conduzido ao que mais tarde Habermas chamará de 
um “beco sem saída”.

Se o mérito de Merquior esteve em ser pioneiro na 
recepção e divulgação da teoria crítica no Brasil, a parciali-
dade de sua interpretação, principalmente quanto a Ador-
no, demonstra uma leitura no mínimo apressada do pen-
sador frankfurtiano. O livro de Merquior se divide em três 
partes: na primeira, ele aborda Marcuse e Adorno; na segun-
da, Walter Benjamin; e, em uma terceira parte, as possíveis 
respostas da ontologia heideggeriana aos impasses frankfur-
tianos. Embora desconhecesse a ainda não publicada Teoria 
estética, de Adorno, acusa este de conceber a possibilidade 
da obra de arte autônoma no sentido de uma promessa de 
felicidade perdida, e, portanto, destinada à impossibilidade 
da utopia (Merquior, 1969, p. 56). Da mesma forma, a críti-
ca que fazia Marcuse da sociedade industrial teria conduzi-
do este a algo não além do que a postulação da conhecida 
“grande recusa”. Marcuse e Adorno são interpretados como 
prisioneiros de um impassível pessimismo, o que se confir-
ma em um trecho da terceira parte do livro.

O utopismo “pedagógico” schilleriano, de Marcuse, e a 
amargura autofágica da estética de Adorno são repassados 
da consciência da preguiça da práxis, do senso de ausência 
de um horizonte revolucionário. Todo messianismo é 
iminentista. Como a revolução não se apressa, o traço 
messiânico se transforma em pessimismo agudo. Em todo 
caso, o apagamento do messianismo não se verifica só no 
marxismo de Frankfurt (Merquior, 1969, pp. 255-56).
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Mesmo que, na segunda parte do livro, suas posições 
sejam mais amenas quanto a Benjamin, havendo uma apro-
ximação a este que irá perdurar por muitos anos depois, 
Merquior, antes de sua imersão no estruturalismo, se mos-
tra ainda muito vinculado a Heidegger, e, como diz Duarte 
(2009), sem conseguir justificar, entre outras coisas, sequer 
a relação daquele com o nazismo. Algumas das ideias de 
Merquior sobre a Escola de Frankfurt foram compartilhadas 
por muitos intelectuais nas décadas seguintes, curiosamen-
te trazendo certa similaridade com a crítica habermasiana 
de Adorno e Horkheimer que, naquele momento histórico, 
ainda era desconhecida mesmo do público alemão. 

Aliás, foi igualmente a editora Tempo Brasileiro que 
publicou a primeira tradução de um texto de Habermas em 
1970, na coletânea Humanismo e comunicação de massa, organi-
zada por Vamireh Chacon. Embora Habermas, ao final dos 
anos 1960, já houvesse publicado alguns textos que foram 
marco inicial de sua guinada na teoria crítica, até então sua 
obra mais conhecida, Mudança estrutural na esfera pública, não 
o alçava ainda à posição de um pensador de renome mun-
dial. E mesmo que seu pensamento já fosse conhecido no 
Brasil, como vemos nos trabalhos iniciais de Gabriel Cohn 
(1968a, 1971, 1973), naquele momento as questões que bali-
zavam suas ideias sobre a esfera pública ainda estavam dis-
tantes de serem assimiladas, na medida em que vivíamos um 
contexto em que intelectuais eram exilados, o AI-5 impunha 
o silêncio4, e resquícios do romantismo revolucionário ainda 
predominavam entre os pensadores de esquerda.

Ao final da década de 1960, Marcuse fazia grande 
sucesso em todo o mundo, frequentando até mesmo os 
meios de comunicação (Soares, 2010), enquanto Adorno 
se ocupava de problemas sociológicos e com a finalização 

4 Ato Institucional no 5: instrumento do governo militar que restringia duramente 
as liberdades políticas e civis. O ato foi redigido durante o governo de Artur da 
Costa e Silva em 13 de dezembro de 1968.
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de sua Teoria estética, antes de falecer em 19695. Instigan-
te quanto à história de nossas ciências sociais é o pouco 
conhecimento existente no Brasil na época acerca da con-
trovérsia entre Adorno e Popper, que marca fortemente a 
teoria sociológica nos anos 1960, e que, de algum modo, 
quanto à perspectiva de Adorno, contrastava com a forte 
tendência existente na sociologia brasileira em privilegiar a 
pesquisa empírica como marco distintivo na busca de con-
solidação da sociologia como disciplina científica. 

Percebemos uma tendência em considerar que o perío-
do inicial da recepção da teoria crítica de Frankfurt coin-
cide com os acontecimentos de 1968 (Coutinho, 1986; 
Soares, 2010), marcado pela tradução de alguns textos de 
Marcuse que se tornava, naquele momento, uma referência 
nem sempre bem interpretada para o movimento estudan-
til, e depois, de forma ainda mais incongruente, pelos divul-
gadores da contracultura. Como observa Paulo Eduardo 
Arantes (2004, p. 150), tanto entre professores já renoma-
dos como entre estudantes, a recepção de um pensador que 
repentinamente tornara-se pop trazia equívocos de leitura 
que se prolongaram nas décadas seguintes. 

Passadas mais de quatro décadas daquele contato ini-
cial com Benjamin, ainda hoje predomina a ideia de que 
este era o mais marxista dos frankfurtianos, e, em alguma 
medida, por isso, certa reverência que ele passou a dispor 
por parte de intelectuais de esquerda, cuja inegável predi-
leção por Gramsci ou Lukács remonta aos distantes anos 
1960. As afinidades com Benjamin, contudo, desde então 
se mostraram como algo bem mais próprio aos intelectuais 
envolvidos com a crítica literária e a estética do que com os 
sociólogos, para os quais Benjamin talvez seja filósofo em 

5 O pequeno, mas nada simples, texto de Adorno “Capitalismo tardio ou socieda-
de industrial?” havia sido uma conferência durante o 16º Congresso de Sociólogos 
Alemães em 1968. Inúmeros outros textos de Adorno sobre temáticas sociológicas 
datam da década de 1960.
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demasia, embora uma parte central da constelação teórica 
benjaminiana sempre tenha sido a mesma que a de Adorno 
e Marcuse: a crítica do fetichismo da mercadoria e da exa-
cerbação contemporânea do valor de troca.

Peculiar quanto à recepção da teoria crítica no Brasil 
é que os intelectuais que sorvem a letra, sempre complexa, 
dos frankfurtianos, não são apenas os marxistas, e também 
não pertencem apenas ao campo acadêmico, como mostra 
o próprio exemplo de Merquior. Podemos afirmar, mais do 
que isso, que alguns dos primeiros divulgadores e intérpre-
tes frankfurtianos não são “frankfurtianos”, no sentido de 
intelectuais articulados em torno de uma visão de mundo 
impressa pela “ideia original de teoria crítica”, para lem-
brarmos o programa inaugural de Max Horkheimer (1983 
[1937]). Ao mesmo tempo, principalmente nos anos 1970, 
houve uma clara aproximação de Schwarz e Cohn aos fun-
damentos da teoria crítica, mas não acreditamos ser esse o 
caso de outros importantes expoentes desse mesmo proces-
so histórico, como Konder, Coutinho, Chacon e, principal-
mente, Merquior.

Logo no início da década de 1970, viu-se arrefecer 
aquela quase festiva recepção inicial da obra de Marcu-
se, passando a ficar visível algum interesse pelas obras de 
outros representantes da teoria crítica, inclusive de seu 
representante da chamada segunda geração, Jürgen Haber-
mas. Mas a importância deste surgirá bem mais tarde, sobre-
tudo ao longo da década de 1980. Naquele início dos anos 
1970, surgem as primeiras traduções de livros de Adorno, 
assim como alguns capítulos de livros, como nas coletâneas 
de Costa Lima (1969) e Cohn (1971).

Diferentes fatores contribuíram para que esse período, 
ainda que breve, tenha sido propício para o amadurecimen-
to do interesse pelos temas da cultura de massas e da indús-
tria cultural. Naquele momento, se consolidava no país uma 
indústria das comunicações nos moldes criticados pelos 
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frankfurtianos, isto é, a consolidação tanto de um aparato 
publicitário formado em padrões administrativos, como de 
uma indústria editorial, televisiva, fonográfica e de cinema 
que não era perceptível no país em décadas anteriores (cf. 
Ortiz, 1988). Surgiram, desse modo, os primeiros trabalhos 
nos campos da sociologia da cultura e da sociologia da 
comunicação, tomando como referência ideias de Adorno 
e Horkheimer.

É possível dizermos que se Marcuse foi interpretado 
por boa parte dos intelectuais brasileiros como pensador 
que de alguma forma inspirava os movimentos da contra-
cultura, ou mesmo de certo irracionalismo, essa interpre-
tação foi expressão de leituras e debates que se deram mais 
em cafés e outros ambientes externos às discussões acadê-
micas. Esfera acadêmica esta na qual o autor de Razão e revo-
lução jamais chegou a se consolidar. E quando esta existiu, 
esteve mais presente entre os filósofos, que, nos anos 1960, 
estavam também influenciados pela fenomenologia, o que 
permitia ver em Marcuse um pensador não identificado ao 
marxismo tradicional, mas portador de uma abertura que 
incluía, além disso, a sua releitura de Freud e da psicanálise. 

Em Humanismo e comunicação de massa, Chacon (1970, 
p. 14) reintera algumas percepções sobre teoria crítica, já 
presentes em Merquior, manifestando uma interpretação, 
principalmente de Adorno e Horkheimer, comum entre 
muitos intelectuais brasileiros.

Frankfurt, por sinal, já aparecera despertando polêmicas 
quanto à sua filiação: uns chamando-a de marxista, 
outros de neo-hegeliana de esquerda, ou ambas as coisas, 
paradoxalmente, ao mesmo tempo. Na realidade a melhor 
catalogação, apesar de todos os perigos, continua a de 
Hegelianismo quase anárquico, mais descendentes de 
Schopenhauer e Nietzsche que dos jovens hegelianos, 
atacados por Marx n’A Sagrada Família.
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Embora Nietzsche tenha sido um filósofo nada desprezí-
vel para Adorno, e Schopenhauer tenha tido grande influên-
cia em Horkheimer, logo percebemos a grande dificuldade 
em compreender-se a relação entre teoria crítica e dialética. 
Como veremos adiante, essa aproximação da crítica frankfur-
tiana da razão com o irracionalismo, em mais de um momen-
to, impulsionou a leitura brasileira desses autores, que, 
somente na década de 1980, com a influência de Habermas, 
terão ainda mais elementos para essa forma, em nosso enten-
dimento bastante questionável, de interpretação.

Cohn: um cavaleiro solitário
A ideia de uma teoria crítica como expressão de determi-
nada forma de pensar a ciência e a sociedade também não 
foi o viés através do qual Theodor Adorno passou a ser lido 
e conhecido no Brasil a partir da década de 1970, apesar 
das leituras e interpretações pioneiras de Gabriel Cohn 
no campo da sociologia da comunicação. Para os pesqui-
sadores em Ciências Sociais, Adorno desde o início, assim 
como Horkheimer, esteve associado ao conceito de indús-
tria cultural, apreensão que acabou predominado nas déca-
das seguintes. Apesar da atualidade paradoxal do conceito 
de indústria cultural, que, ao menos no campo sociológico, 
se tornou uma referência central ao falarmos de Escola de 
Frankfurt, a “indústria cultural” passou a ser um tema isola-
do de reflexão quanto aos temas sociológicos presentes na 
obra de Adorno.

Gabriel Cohn (1971), antes de publicar a coletânea 
Comunicação e indústria cultural, havia sido tachado por Flo-
restan Fernandes como demasiado apegado aos preceitos 
weberianos em sua dissertação sobre o petróleo6, que, ape-
sar de pouco condizente com o efetivo ideário teórico do 

6 Acerca da declaração de Florestan, ver entrevista de Gabriel Cohn em Bastos  
et. al. (2006, p. 116).
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sociólogo, já dizia algo de um jovem pensador que não se 
situava exatamente no campo dos renomados intelectuais 
marxistas, então representados por nomes como Caio Prado 
Júnior, Leandro Konder, Carlos Nelson Coutinho ou mesmo 
os herdeiros do Seminário de Marx. E não podemos desconsi-
derar, como diz Paulo Eduardo Arantes (1989), a importân-
cia que veio a ter o pensamento marxiano no debate acadê-
mico entre as décadas de 1960 e 1970, muito embora, como 
diz Schwarz (1999, p. 103), mediante interpretações que cor-
riam ao largo de entrever o efetivo significado do “fetichis-
mo da mercadoria” como aspecto central para a compreen-
são das transformações pelas quais passava a nação. 

Um pouco antes do livro organizado por Cohn, Luiz 
Costa Lima (1969) dava início aos estudos em sociolo-
gia da comunicação com seu pioneiro Teoria da cultura de 
massa, onde aparecem ensaios de Adorno, Horkheimer, 
Marcuse e Benjamin, ao lado de pensadores canônicos do 
estudo da cultura de massas. Essa obra, que em 2005 já se 
encontrava na sétima edição, traz uma das traduções feitas 
no período do texto “A indústria cultural”, o debatido “A 
obra de arte”, de Benjamin, e “A arte na sociedade unidi-
mensional”, de Marcuse. 

No mesmo ano em que defendeu sua dissertação sobre 
Petróleo e nacionalismo no Brasil, Gabriel Cohn (1968b) come-
çava a mostrar uma nova fisionomia na teoria social brasilei-
ra. Na contramão de uma visão corrente de que, no contex-
to periférico, a sociologia deve privilegiar a compreensão 
desse próprio contexto, relegando a elaboração teórica aos 
expoentes dos países centrais, Cohn inicia uma rica, e ainda 
viva trajetória, de consolidação da teoria social no Brasil. 
Em 1968, publica também, na Revista Civilização Brasileira, o 
artigo “A sociologia e a arte da controvérsia” (Cohn, 1968a), 
no qual, mesmo sem ainda evidenciar a influência frank-
furtiana em seu pensamento, já aponta posturas ousadas ao 
lidar com os problemas da relação entre teoria e empiria, 
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manifestando, tal como insistiu Adorno ao longo de toda 
a década de 1960, a impossibilidade da emancipação sem a 
existência do rigor teórico. 

Na coletânea de 1971, além de dois textos de sua pró-
pria autoria, Cohn traz a tradução de um texto de Haber-
mas, e dois ensaios de Adorno, um dos quais o clássico “A 
indústria cultural”, que já havia aparecido no volume orga-
nizado por Costa Lima (1969). Na coletânea de Cohn, já 
se antecipavam alguns dos temas que surgirão em 1973, 
em Sociologia da comunicação, obra de rara feitura na teoria 
social brasileira. Os temas são a contraposição, então em 
voga, entre massa e elite, a diferenciação entre sociedade 
de massa e cultura de massa, o público e a mensagem, a 
posição, enfim, da comunicação quanto ao seu estatuto na 
relação entre produção e consumo. 

As duas obras são consideradas pioneiras na então 
nascente sociologia da comunicação, cuja história, desde 
então, mostrou tratar-se de uma disciplina de difícil conso-
lidação no campo das ciências sociais (cf. Dias, 2008). Assim 
como outros grandes nomes da sociologia brasileira, Cohn, 
desde seus primeiros trabalhos, insiste na reflexão sobre a 
condição da sociologia como ciência, o que não impede 
que, principalmente em seus textos de maturidade, a for-
ma do ensaio venha a expressar uma maneira própria, e 
influenciada por Adorno, de pensar a relação entre teoria 
crítica, sociologia e conhecimento, nem sempre conforme 
os cânones da tradição sociológica. 

Após delinear o conjunto de problemas que caracteri-
zariam uma chamada sociologia da comunicação, Gabriel 
Cohn (1973) estabelece diálogo com parte considerável dos 
principais teóricos da sociologia contemporânea, levantan-
do problemas que extrapolam o campo específico da comu-
nicação, e que podem ser mais bem situados como teórico-
-sociais. Nos dois capítulos finais do livro, ele apresenta, num 
tom que parece ser até mesmo de alívio, quais são afinal suas 
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principais referências sobre o tema da comunicação e, por 
que não dizer, como ficará claro nas décadas seguintes, de 
sua própria compreensão teórica da sociedade.

Nesse ponto, chegamos ao final de nossa caminhada 
neste capítulo, na medida em que se abre a possibilidade 
de introduzir na discussão aquela linha de pensamento 
que, segundo a entendemos, representa a síntese de tudo 
aquilo que há de cientificamente relevante nas proposições 
examinadas antes, acrescida de elementos próprios da 
maior importância. Trata-se da perspectiva representada 
pela chamada “escola de Frankfurt” que se reuniu (até a sua 
recente dissolução) em torno de Max Horkheimer, e cujo 
representante máximo, naquilo que concerne ao presente 
trabalho, é Theodor W. Adorno (Cohn, 1973, p. 124).

Uma década após publicar esse livro, Cohn já se conso-
lidava no cenário intelectual brasileiro como grande intér-
prete da teoria crítica da sociedade. Suas traduções de tex-
tos sociológicos adornianos são até hoje a mais importante 
referência bibliográfica em português na área7. Mas, antes 
disso, houve Max Weber e a original exposição de Cohn, no 
final dos anos 1970, sobre o sociólogo alemão (Cohn, 1978). 
Ao invés de acreditarmos que Cohn esquecera Frankfurt 
enquanto se dedicara ao denso trabalho sobre Weber, evi-
dencia-se o contrário. Não obstante ele ter afirmando em 
Sociologia da comunicação (1973, p. 126) que os textos de 
maturidade de Adorno apreendiam a noção de indústria 
cultural em um sentido muito mais enfaticamente centrado 
no fetichismo da mercadoria de Marx do que no tema da 
racionalização de Weber, será o mesmo Weber quem con-
solidaria certo modo de lidar com o modelo frankfurtiano.

7 Referimo-nos, por exemplo, à coletânea organizada por Gabriel Cohn, publica-
da em 1986: Adorno – Sociologia (São Paulo: Ática).
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Estamos nos referindo aqui, e concordando em boa 
medida com a interpretação de José Maurício Domingues 
(2011), à ideia de que o conceito de dominação se constitui, 
desde aquela época, na questão central, mas poucas vezes 
explícita, das formulações sociológicas de Cohn. Não deve-
mos esquecer, aliás, que a dominação é também o grande 
tema de toda a obra de Adorno (Camargo, 2006b; Honneth, 
1991), autor que Gabriel Cohn não esconde ser o seu predi-
leto no amplo espectro da teoria social contemporânea. Em 
uma época em que poucos ousavam se dedicar fundamen-
talmente à teoria, aliás, como até hoje, a posição de Cohn 
parece também ser um pouco singular, não só no campo 
sociológico, como o comparando com outros expoentes des-
se período na recepção do pensamento frankfurtiano.

Enquanto José Guilherme Merquior, no início dos anos 
1970, assumiu posições políticas mais conservadoras e teo-
ricamente se mostrava cada vez mais próximo do estrutura-
lismo, pensadores como Konder e Coutinho representavam 
o que podemos chamar de marxismo tradicional, sem qual-
quer conotação pejorativa ao termo, com incursões signifi-
cativas no campo filosófico. Com Roberto Schwarz se dedi-
cando à teoria literária, Gabriel Cohn era, naquele momen-
to, uma voz quase solitária na sociologia brasileira. Enten-
demos que Cohn apreende naquele momento não aquilo 
que é o mais central na trajetória frankfurtiana, mas, nessa 
trajetória, o que era mais significativo para aquele processo 
histórico da realidade brasileira, a compreensão do fenô-
meno da indústria cultural, até então um tema secundário 
nos debates nacionais, centralizados nas questões sobre a 
brasilidade e a identidade nacional.

A evidência de que o problema da indústria cultu-
ral, para alguns da cultura de massas, se tornava um tema 
emergente nas ciências sociais, se expressa na elaboração 
de algumas teses de mestrado e doutorado que passaram a 
ser produzidas pelo país, principalmente na Universidade 
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de São Paulo, nos primeiros anos da década de 1970. Não 
obstante essas pesquisas iniciais não evidenciassem em sua 
feitura a pretensão de uma prática sociológica ancorada, 
em sentido metodológico e epistemológico, em uma teoria 
crítica da sociedade, marcaram significativamente a história 
recente das ciências sociais no país8.

Adorno e Horkheimer passam a ter, a partir desse con-
texto, uma pequena gama de seguidores em campos diver-
sos das ciências humanas, mas praticamente ignorados nos 
cursos de filosofia, por exemplo, onde a efetiva penetração 
do pensamento frankfurtiano só foi ocorrer a partir do 
advento da segunda geração da Escola de Frankfurt, perso-
nalizada em Habermas. Apesar disso, outros textos impor-
tantes de Adorno e Horkheimer também tiveram tradução 
para a língua portuguesa, como o importante livro Temas 
básicos de sociologia, e Notas de literatura I – ambos em 1973; e 
Filosofia da nova música – em 1974. 

Por um lado, percebemos que, nesse período, o pen-
samento de esquerda e as próprias iniciativas editoriais 
começaram a demonstrar maior entusiasmo por pensado-
res como Gramsci e Lukács; por outro lado, não podemos 
ignorar que pensadores que de algum modo estiveram pró-
ximos ao pensamento frankfurtiano também já circulavam 
em língua portuguesa, como é o caso de Erich Fromm, 
com incontáveis traduções desde 1960, e o instigante livro 
de Ernest Bloch sobre Thomas Münzer, publicado em 1974. 
Além disso, não podemos desconsiderar igualmente que, 
desde o início dos anos 1960, era possível encontrar uma 
ou outra versão em espanhol de textos frankfurtianos ou 
mesmo do original alemão como a Dialética do esclareci-
mento (Adorno e Horkheimer, 1985 [1947]), conforme 

8 Destaque para Sérgio Miceli (1972), com A noite da madrinha, e Maria Arminda 
do Nascimento Arruda (2004 [1979]), com A embalagem do sistema – ambas publi-
cadas em livro; além das teses de Eclea Bosi; Angeluccia Habert; Othon Barbosa; 
Orlando Pinto de Miranda, entre várias outras. 

001-134_13092-LuaNova91_af4.indd   121 4/25/14   10:49 AM



122

Lua Nova, São Paulo, 91: 105-133, 2014

Os primeiros anos da “Escola de Frankfurt” no Brasil

depoimento de Roberto Schwarz (2003), sem falarmos de 
The authoritarian personality (Adorno et al. 1950), mencio-
nado por Chacon (1994), que era uma obra utilizada em 
cursos de metodologia da Universidade de São Paulo ainda 
durante a década de 1950. 

Entre o conceito e a realidade
Dentre aqueles intelectuais responsáveis pela introdução 
da Escola de Frankfurt no Brasil, possivelmente Roberto 
Schwarz tenha sido o que mais enfaticamente, embora não 
menos sutilmente, se ocupou de temas tipicamente nacio-
nais, iluminando-os com conceitos da teoria crítica. Isso se 
refere tanto à originalidade com que se consolidou na críti-
ca literária como aos seus textos diretamente relacionados 
a uma interpretação do país. A presença dos frankfurtianos 
em seu pensamento já era visível no início dos anos 1960, 
desde o pioneiro A sereia e o desconfiado (Schwarz, 1965). 
Naquele momento, o seu interesse pela obra de Adorno 
já era tão significativo que quase havia ido para Alemanha 
estudar com o mestre alemão (cf. Almeida, 2007, p. 45).

Schwarz trazia em sua bagagem os ensinamentos de 
Antonio Candido e a experiência do Seminário de Marx, afora 
que, em suas formulações, propusesse um “ecletismo” bem 
distinto daquele de Florestan Fernandes: um ecletismo do 
campo marxiano, que incluía Lukács, Benjamin, Adorno e 
Brecht. Assim como no caso de Gabriel Cohn, ousamos afir-
mar que Adorno teria sido a influência mais perceptível do 
pensamento de Schwarz. E tanto em um caso como em outro, 
influência significa a incorporação de uma forma de pensar a 
sociedade que dispensa as facilidades, os atalhos conceituais 
e o caminho mais curto no ato de elaboração teórica. 

Formado originalmente em ciências sociais, migrando 
depois para a teoria literária, Schwarz não seria um soció-
logo de ofício; aos olhos dos pares da crítica literária, por 
outro lado, era considerado um crítico demasiado sociólogo.  
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Dilema similar ao vivido por Adorno. Mesmo que conside-
rável parte de seus ensaios, distribuídos por vários livros, 
abordem temas literários, suas interpretações da sociedade 
brasileira em diferentes momentos históricos trazem uma 
incontestável contribuição para a sociologia nacional, na 
medida em que seu posicionamento acerca da relação entre 
forma literária e processo social o insere claramente na tra-
dição da teoria crítica da sociedade. 

Schwarz emite sinais de ter entendido lucidamente o 
que Adorno chamou de crítica imanente, e tal entendi-
mento se manifestou na forma de uma exposição inquieta 
do pensamento do autor da Dialética negativa. Mas tal se 
deu como algo incorporado, seja em suas críticas da lite-
ratura ou em seus ensaios de interpretação da realidade 
nacional. Muito conhecidos são seus textos “Nota sobre 
vanguarda e conformismo” (de 1967) e “Cultura e política, 
1964-1969”, ambos publicados em O pai de família e outros 
estudos (Schwarz, 1978), em que o autor pensa o papel 
dos intelectuais em moldes não muito comuns naquele 
momento histórico.

Já ambientado na rica crítica frankfurtiana da noção de 
“progresso”, consegue apreender no âmbito da música, do 
cinema, do teatro e da literatura que marcam a passagem 
dos anos 1960 aos 1970 os traços daquilo que já era claro na 
Alemanha, e principalmente nos Estados Unidos, há mais 
de duas décadas, e que viria a ser também no Brasil, isto é, o 
entrelaçamento entre cultura e mercado, em formatos que 
se autoconstituíram até mesmo como crítica desse proces-
so: “Vendeu-se, está criticando, ou vendeu-se criticando?” 
(Schwarz, 1978, p. 48).

Ainda mais polêmico é o ensaio de Schwarz “As ideias 
fora do lugar”, escrito em 1973 e republicado em 1977 no 
paradigmático Ao vencedor as batatas (Schwarz, 2000), em que 
a literatura brasileira do século XIX é interpretada como 
forma estética de elucidação de uma experiência capitalista 
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em grande medida singular, ao gosto de muitos, chamada 
de periférica. Mas tal experiência, para Schwarz, não deixa 
de ser vista a partir de uma recorrência, mesmo implícita, 
a seus mestres Lukács e Adorno, com seu conceito de tota-
lidade. O valor e o trabalho abstrato não estão ausentes do 
contexto periférico, diga-se, não explicitamente pensado 
por Adorno, mas assumem peculiaridades que são traços da 
sociedade brasileira, alguns destes já antes apontados por 
Sérgio Buarque de Hollanda, e que Schwarz mostra como 
uma modernidade descompassada. Como diz Miceli (2007, 
pp. 39-40), sobre a interpretação de Schwarz quanto ao pri-
meiro Machado de Assis:

Ou, por outro lado: no grande realismo a figuração da 
totalidade da vida concreta dos homens só podia se realizar 
através da figuração do papel central do dinheiro, o que não 
vale tal e qual na periferia, onde operam com atualidade 
formas arcaicas – sobretudo as relações paternalistas. Daí o 
romance da primeira fase está às voltas com o oxímoro do 
“obséquio impessoal” que Roberto Schwarz expõe à luz do 
dia na análise penetrante dos primeiros romances.

A totalidade, assim, se dialetiza negativamente na dua-
lidade. Ao pesquisador brasileiro, que só tardiamente teve 
acesso à Dialética negativa de Adorno9, talvez valha a pena ler 
com cuidado a original interpretação de Schwarz da obra 
de Machado de Assis, para ver como uma teoria crítica da 
sociedade pode ser esclarecedora não só nos rigorosos parâ-
metros das pesquisas sociológicas empíricas, mas também 
nas sutilezas da crítica literária. Aqui, a dialética do univer-
sal e do particular, a contradição e a recusa da síntese, o 

9 Esta, que pode ser considerada a principal obra de Adorno, teve sua primeira 
tradução em português, publicada no Brasil, em 2009, pela editora Zahar. Aos 
estudiosos, antes disso, restavam traduções em inglês, espanhol ou a leitura no 
original em alemão. 
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não idêntico que se afirma enquanto tal refletiram-se na 
interpretação de “Helena” ou “Iaiá Garcia” (Schwarz, 2000), 
como a manifestação de uma dominação capitalista que se 
expressa na forma de relações patriarcais e paternalistas, 
que tornam explícitas a realidade escravocrata como cons-
tância contraditória na formação da sociedade brasileira. 

Não obstante a grande importância de Lukács e Benja-
min para Schwarz, entendemos ser Adorno a figura central 
na forma de crítica por ele empreendida desde meados dos 
anos 1970. E será também nesse momento histórico que 
outro importante intelectual surgirá no cenário nacional 
como responsável pela consolidação das ideias frankfurtia-
nas no país a partir de uma evidenciada predileção pelas 
ideias de Benjamin. Trata-se de Flávio Kothe. Enquanto 
Schwarz já incorporava procedimentos da teoria crítica em 
seus ensaios sobre a realidade nacional, não tendo escrito 
qualquer estudo sistemático sobre este ou aquele dentre os 
pensadores de Frankfurt, diferente será o papel cumprido 
por Kothe. Autor de dois livros que até hoje são referências 
entre o público brasileiro no estudo de Benjamin, empre-
endeu uma pesquisa sobre Adorno e Benjamin que, naque-
le momento, era original não só no Brasil, mas em nível 
internacional, como o fora antes Merquior, até hoje não 
suficientemente reconhecida pelos intelectuais do país. 

Também vitimado pelas perseguições do regime militar, 
as contribuições de Kothe, que se consolidaram nas décadas 
seguintes, foram cruciais para a introdução do pensamento 
frankfurtiano no Brasil, tanto no âmbito da crítica literária 
e da filosofia, como da teoria social. Em 1975, ele defendeu 
a primeira tese de doutorado no país sobre um pensador da 
Escola de Frankfurt que resultou no livro Benjamin & Ador-
no: confrontos (Kothe, 1978). Já em 1976, havia publicado o 
primeiro livro introdutório sobre Benjamin no Brasil, onde 
apresenta ao público, de forma clara, as principais ideias do 
autor de A origem do drama barroco alemão. 
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Um dos aspectos da originalidade deste livro de Kothe 
(1978) está em detalhar as diferenças entre Benjamin e Ador-
no, sobretudo quanto à compreensão do papel da tecnolo-
gia diante da utopia da obra de arte autônoma. Discussão 
que, se, por um lado, balizava o próprio ambiente de recep-
ção dos frankfurtianos no início dos anos 1970, por outro 
lado, ainda não havia sido meticulosamente estudado, como 
se poderia supor, nem mesmo na Alemanha. Flávio Kothe 
se tornou reconhecido no campo intelectual brasileiro sem 
deixar de trazer o marco de certo estranhamento e polêmica 
principalmente quanto a inúmeros de seus pares do campo 
acadêmico. Habilidoso também com a força e dificuldades 
da língua alemã, foi responsável por traduções significativas, 
como de alguns importantes textos de Walter Benjamin.

Sempre atento aos desdobramentos do fetichismo da 
mercadoria, com destaque para o campo literário, Kothe 
não deixa barato a quase naturalizada metamorfose da 
palavra em mercadoria. Ao contrário de Merquior, e não só 
quanto às orientações ideológicas, sua pesquisa foi inteira-
mente realizada com fontes primárias, com base em cente-
nas de textos de Benjamin e Adorno, elucidando ao públi-
co brasileiro conceitos benjaminianos que só mais tarde se 
tornariam amplamente debatidos, como mimese, aura, ale-
goria, experiência. Também diferente de Schwarz e Cohn, 
a leitura que Kothe fez de Adorno foi bastante dura, com 
acusações pouco polidas ao autor da Dialética negativa, cor-
roborando, mesmo indiretamente, uma leitura comum da 
obra de Adorno, não isenta de polêmica, na medida em que 
outros intérpretes mais tarde tiveram a oportunidade de 
desmistificar alguns exageros ali apontados sobre as efetivas 
diferenças entre Benjamin e Adorno (cf. Freitag, 2003).

Assim como no caso de nomes expressivos da socio-
logia e da filosofia contemporâneas, também os pensado-
res frankfurtianos, já nesse primeiro período de recepção, 
foram passíveis de críticas e formas de interpretação que 
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se dão à margem de sua leitura ou de uma leitura bastante 
parcial de suas obras. Na metade dos anos 1970, apenas o 
texto sobre a indústria cultural havia sido traduzido para o 
português da mais paradigmática obra da Escola de Frank-
furt que é a Dialética do esclarecimento10. Na edição da coleção 
Os Pensadores, da editora Abril Cultural, em 1975, o lapi-
dar excurso sobre o “conceito de iluminismo” foi traduzi-
do por Zelijko e Andéa Loparic, que junto a outros ensaios 
centrais sobre teoria crítica pode ser visto como outro mar-
co na recepção da Escola de Frankfurt no Brasil. Outros 
textos importantes, por outro lado, só tiveram traduções na 
década de 1980, como é o caso dos volumes publicados na 
coleção Sociologia, da editora Ática. 

Se a tese da indústria cultural teve para alguns pensa-
dores o caráter de uma descoberta, afinal iluminava teori-
camente o espetáculo incipiente dos meios de comunicação 
de massa no país, com destaque ao aprimoramento técnico 
da indústria televisiva, o seu estudo efetivo, principalmente 
por parte dos intelectuais de esquerda, teve vida curta. Saí-
dos das longas discussões sobre a cultura nacional, embre-
nhados na necessidade de explicar a natureza da cultura 
popular, o entendimento sobre a relação entre indústria cul-
tural e racionalidade moderna se tornou em muitos casos 
em falta de entendimento quanto ao significado da teoria 
crítica. A partir de uma leitura rápida de Adorno e Horkhei-
mer, se consolidaram os estereótipos acerca do negativismo, 
do pessimismo, da ausência de um telos programático que 
invalidaria a crítica frankfurtiana da modernidade. 

Mesmo Carlos Nelson Coutinho, um incentivador da 
divulgação da Escola de Frankfurt no país, expressou no 
campo das ideias marxistas o que outros nada marxistas, 
como Merquior e Rouanet, igualmente o fizeram em dife-

10 A primeira tradução do livro em versão integral só aparecerá em 1985, pela edi-
tora Jorge Zahar, em trabalho realizado por Guido A. de Almeida.
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rentes momentos, uma grande preocupação em denunciar 
o irracionalismo, seja como característica de uma prática 
política insinuante desde o Maio de 1968, seja como ruptura 
epistemológica, também ceivada de consequências políticas, 
formuladas a partir de um recrudescimento de Nietzsche 
no meio intelectual francês. Mais tarde, na década 1980, 
Rouanet ocupará uma posição de destaque na denúncia do 
“falso irracionalismo”, mas também na consolidação de certa 
interpretação quanto à primeira geração de frankfurtianos. 

A constatação de que Adorno e Horkheimer teriam se 
afastado da herança racionalista da Aufklärung certamente 
não foi uma peculiaridade do contexto brasileiro, mas uma 
leitura predominante na teoria social contemporânea. Mas 
tal problematização sobre as heranças kantianas no pen-
samento frankfurtiano serão a marca do segundo período 
de recepção, que acreditamos se situar entre 1979 e 1994 
(Camargo, 2012). Sobre o período histórico de que estamos 
falando, era visível uma crítica ainda mais evidente, espan-
tosa para os militantes de esquerda, de que o proletariado 
não seria mais o potencial sujeito de um processo revolucio-
nário. É assim que, paradoxalmente, a ideia mais ou menos 
evidente e até simpática para os intelectuais críticos ao “sta-
tus quo” acerca da existência de uma indústria cultural no 
país passa ao largo de ser estudada de forma mais efetiva. 
Não havia como negligenciar problemas que eram conside-
rados mais prementes. 

Ao mesmo tempo que a luta armada evidenciara a sua 
fragilidade como forma de resistência ao regime, este dava 
seus primeiros sinais de abertura, enquanto o movimen-
to sindical aos poucos se rearticulava para emergir como 
o grande fato político do final dos anos 1970. Diante das 
manifestações sociais, da eclosão das greves na região do 
ABC paulista, do retorno de alguns exilados, nada mais 
estranho do que um discurso teórico, como aquele de 
Adorno e Horkheimer, acerca da incapacidade histórica do 
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proletariado. O que começava a se apresentar como impor-
tante era então já não mais a crítica da indústria cultural, 
uma crítica pouco duradoura, que só ressurgirá com algu-
ma força mais tarde, pois as questões relativas à democracia, 
à esfera pública e à soberania popular se tornavam centrais. 

No campo daqueles que, apesar da urgência histórica, 
não deixaram de pensar as questões da cultura, no amplo 
espectro do que podemos chamar de reflexão acerca da obra 
de arte, a aceitação das ideias de Benjamin parece ter sido 
menos afeita ao exercício da controvérsia. No período aqui 
tratado, que vai de 1968 até 1978, exceto Gabriel Cohn, que 
desde o início expressou uma afinidade eletiva com a teoria 
da sociedade de Adorno, os demais protagonistas da recep-
ção frankfurtiana no país sempre mantiveram algum grau de 
aproximação com as ideias de Benjamin. Um estreitamento 
que implicava também o importante papel de Brecht para os 
artistas e intelectuais brasileiros, e que, afinal de contas, sem-
pre esteve mais próximo de uma prática cultural portadora, 
para usar o termo de Ernest Bloch, dotada de esperança.

***

A recepção da Escola de Frankfurt no Brasil é passível de ser 
compreendida, conforme nosso entendimento, em três fases 
distintas (1968-1978; 1979-1993; 1994 até o presente). A pri-
meira fase, sobre a qual falamos neste ensaio, curiosamente 
se encerra quando foi publicada a primeira tese de doutora-
do no país sobre Walter Benjamin (Kothe, 1978), fato que, 
em vez de iniciar um novo momento de apreensão da obra 
de Benjamin, na verdade simboliza o término de um ciclo 
no qual ele foi protagonista. O novo ciclo que se abre, ao 
final dos anos 1970, coincide com ascensão de Habermas no 
cenário intelectual mundial, cujos reflexos foram imediatos 
no contexto intelectual brasileiro, para ficarmos no campo 
acadêmico, tanto na filosofia como nas ciências sociais. 
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Essa constatação nos conduz a uma conclusão prelimi-
nar, a de que, se houve algumas especificidades quanto ao 
modo como os frankfurtianos foram aqui acolhidos, esta 
não passou por uma radical diferenciação com leituras mais 
amplas feitas no cenário internacional quanto à teoria crítica 
e sua história desde os anos 1930. As interpretações predomi-
nantes na Alemanha e nos Estados Unidos sobre a Escola de 
Frankfurt repercutiram aqui, ou se assemelharam, de forma 
evidente. Por outro lado, o contexto histórico nacional abor-
dado traz pelo menos três peculiaridades que nos ajudam a 
compreender a recepção da teoria crítica no Brasil. Em pri-
meiro lugar, o contexto do regime militar e o papel dos inte-
lectuais diante dele; em segundo lugar, a modernização dos 
meios de comunicação, incidindo na consolidação da indús-
tria cultural no país; em terceiro lugar, os dilemas específicos 
das ciências sociais como área do saber que só então conso-
lidava um sistema nacional de pós-graduação e de pesquisa.

É claro que, ao enfatizarmos aqui o papel de alguns 
intelectuais, deixamos de fora outros tantos, de campos 
diversos do conhecimento, e também uma multiplicidade 
de acontecimentos, como a repercussão do pensamento 
frankfurtiano em diferentes tipos de publicações, como jor-
nais e revistas, e o estudo das obras de Adorno, Horkheimer, 
Marcuse e depois de Habermas em cursos de graduação e 
pós-graduação espalhados pelo país. Nesse sentido, nosso 
pequeno artigo pretendeu também abrir caminho para 
que outros pesquisadores interessados pelo tema explorem 
esses outros aspectos do processo de recepção. 

Em outro texto (cf. Camargo, 2012), tivemos a opor-
tunidade de falar um pouco sobre as outras duas fases da 
Escola de Frankfurt no Brasil, mas não há como negligen-
ciar que alguns aspectos daquilo que foi iniciado há pouco 
mais de quarenta anos continua a repercutir no presente. 
Não obstante a diversidade bem maior que temos hoje de 
traduções e publicações de e sobre os frankfurtianos, além 
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de teses, eventos, estudos, grupos de pesquisa etc., pelo 
menos dois dos pensadores aqui comentados continuam a 
ser, de forma atuante, referências para os estudiosos da teo-
ria crítica. Falo de Roberto Schwarz e de Gabriel Cohn. Ao 
mesmo tempo, contraditoriamente, a ideia mais conhecida, 
divulgada e debatida da herança de Adorno e Horkheimer, 
o conceito de indústria cultural, ocupa hoje uma posição 
tão marginal quanto em 1968. O conceito de indústria cul-
tural se banalizou tanto que perdeu seu sentido original, 
sem falarmos que foi sobrepujado por outras visões acerca 
da cultura, em geral pretensamente mais otimistas. Mas dei-
xemos de lado a crítica da crítica e lembremos apenas como 
diz Schwarz (2012, p. 50): que, no fim das contas, “Adorno 
não fez as pazes com o capital”. 

 
Sílvio Camargo
é professor no Departamento de Sociologia do Instituto de 
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O LIMITE DA NORMATIVIDADE NA TEORIA POLÍTICA 
DE ERNESTO LACLAU

Daniel de Mendonça

A obra de Ernesto Laclau, principalmente após o lançamen-
to de Hegemony and socialist strategy, em colaboração com 
Chantal Mouffe, tem sido um esforço teórico no sentido 
de apresentar uma interpretação acerca do político como 
âmbito específico e explicativo das relações sociais (cf. 
Laclau e Mouffe, 1985). Apesar de seu trabalho por vezes 
ser “acusado” de abstrato, filosófico, numa palavra, “despre-
ocupado” com as práticas políticas cotidianas, não é esse em 
absoluto o objetivo do autor. Pelo contrário, Laclau autode-
nomina-se um “teórico político”, no sentido de que todo o 
seu esforço intelectual tenha uma aplicabilidade analítica e 
normativa no campo da política. 

O presente artigo resulta num exercício no sentido 
de pensar o terreno da normatividade no âmbito da teoria 
política, tendo como pressuposto a ontologia presente na 
teoria do discurso laclauniana. Partimos da premissa, como 
já afirmamos, de que o autor, na condição de teórico políti-
co (e não de filósofo político), visa a apresentar uma teoria 
política que tenha aplicabilidade analítica, mas que tam-
bém seja útil no momento de se pensar normativamente. 
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Defendemos que o plano da normatividade, levando-se em 
conta essa perspectiva teórica, depende inexoravelmente 
da concepção de ontologia política elaborada pelo autor, a 
qual terá seus principais pressupostos e elementos explora-
dos neste artigo.

Para a consecução desse objetivo geral, primeiramente 
abordaremos a posição pós-fundacionalista defendida pelo 
autor. Na sequência, apresentaremos Laclau como um teó-
rico e não como um filósofo político. A seguir, analisaremos 
as noções de ideologia e discurso, centrais para a ontologia 
política da teoria do discurso. Depois discorreremos sobre 
antagonismo e deslocamento, categorias explicativas da 
incompletude de sentidos sociais, conforme a visão do autor. 
Finalmente, tendo em vista os pressupostos ontológicos apre-
sentados, buscaremos estabelecer as possibilidades e os limi-
tes da normatividade tendo em vista a teoria do discurso.

Laclau e o pós-fundacionalismo
Um ponto de partida razoável para a compreensão da obra 
de Laclau, mas certamente não o único, reside na compre-
ensão de que o seu esforço teórico está filiado a uma matriz 
pós-fundacionalista. O pós-fundacionalismo consiste numa 
constante interrogação crítica em direção aos projetos teó-
ricos que visam se estruturar a partir de um fundamento 
último, como se tal fundamento fosse subjacente às pró-
prias práticas políticas stricto sensu, como, por exemplo, o 
essencialismo econômico em última instância presente na 
tradição marxista (Laclau e Mouffe, 1985). Apesar de o pós-
-fundacionalismo ser a crítica a um fundamento em última 
instância que explicaria e fecharia todos os sentidos numa 
totalidade chamada de sociedade, conforme Marchart 
(2007, p. 2), ele

[...] não deve ser confundido com antifundacionalismo [...], 
uma vez que a abordagem pós-fundacional não visa a apagar 
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completamente as figuras do fundamento, mas enfraquecer 
o seu status ontológico. O enfraquecimento ontológico 
do fundamento não conduz ao pressuposto da completa 
ausência de todos os fundamentos, mas antes ao pressuposto 
da impossibilidade de um fundamento final, o que é 
algo completamente diferente, já que implica uma maior 
consciência de, por um lado, a contingência e, por outro 
lado, o político, como o momento do parcial e sempre, em 
última instância, fundamento sem sucesso1.

Tendo em vista esse pressuposto pós-fundacionalista, 
Laclau estrutura a sua noção do político a partir da consta-
tação de que as próprias relações políticas são sempre ins-
táveis e contaminadas pelo antagonismo, pela precarieda-
de e pela contingência. Nesse sentido, quaisquer esforços 
normativos que busquem a priori estabelecer cenários futu-
ros de emancipação ou de prescrição acerca da melhor 
forma de tomada de decisões públicas, tais como a tradi-
ção marxista e as teorias deliberativas, são alvos constantes 
de crítica do teórico argentino.

Como uma teoria pós-fundacionalista da política, o 
intento intelectual do autor é demonstrar que qualquer 
fundamento político ou de teoria política será sempre 
provisório e dependente das condições efetivas de sua ins-
crição. É nesse sentido que a noção de hegemonia ganha 
centralidade na perspectiva Laclau, pois esse conceito tem 
a capacidade de, ao mesmo tempo, ser uma importante 
ferramenta de análise do social e também de prescrição 
normativa, uma vez que tal noção pressupõe justamente 
a constante instabilidade das relações políticas concretas 
(no plano ôntico) e das sempre precárias tentativas de 
normatizar a “boa política”. 

1 Todas as citações de trechos de textos originalmente escritos em línguas estran-
geiras (inglês e espanhol) foram traduzidas livremente pelo autor para uso exclu-
sivo neste artigo.
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Todo fundamento político estrutura-se discursivamente 
quando se hegemoniza, ou seja, quando determinada posi-
ção política particular passa a representar os mais variados 
setores da sociedade. Assim, a hegemonia é o momento da 
decisão política, da sedimentação de determinado discurso. 
Contudo, dada a instabilidade ontológica do político, ou 
seja, a eterna contaminação do plano ôntico pelo ontoló-
gico, toda hegemonia pressupõe uma contra-hegemonia e 
ambas só podem ser conhecidas no momento em que essas 
práticas políticas surgem como tais. 

Para Laclau, dessa forma, a instabilidade constante nas 
relações políticas reais não pode ser percebida como algo 
abstrato. O autor é absolutamente consciente de que o seu 
projeto teórico o é no sentido mais estrito do termo, ou 
seja, toda a estrutura do seu pensamento visa à aplicação, no 
mínimo, no plano da análise política. Dessa forma, enten-
demos que, para Laclau, qualquer proposta normativa, que 
não leve em consideração os elementos pós-fundacionalis-
tas apresentados, tem valor teórico-científico restrito.

Laclau: um teórico político
Laclau transita entre a teoria política e a política com um 
objetivo muito preciso: seu pensamento não está inscrito 
num campo eminentemente filosófico, visto que o mesmo 
tem uma preocupação de análise do social, de ser uma fer-
ramenta teórica de aplicação. Essa impressão é compartilha-
da por Oliver Marchart (2008, p. 77).

No marco de uma conferência sobre desconstrução e 
pragmatismo, Ernesto Laclau iniciou sua intervenção 
recordando-nos que estava ali “como teórico político antes 
de filósofo no sentido estrito do termo” (Laclau, 1996, p. 
47). Laclau não nos disse como seria um filósofo “no sentido 
estrito do termo”, mas presumimos que busca diferenciar 
seu projeto – que se ocupa exclusivamente de questões 
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de política e teoria política – da prática de fazer filosofia 
“pura”, ou seja, no sentido de uma disciplina acadêmica 
ou na flutuação livre do raciocínio metafísico sem nenhum 
campo de aplicação particular.

Laclau, em entrevistas, percebe claramente que sua 
teoria política não pode ser desvinculada da sua própria 
prática como ativista social, ou seja, seu pensamento tem 
efetivamente um viés normativo de uma teoria política radi-
cal. Citamos, a seguir, dois trechos extraídos de duas entre-
vistas publicadas em Nuevas reflexiones sobre la revolución de 
nuestro tiempo (doravante NR). O primeiro retrata claramen-
te o ponto em que o autor destaca a leitura dos fenômenos 
sociopolíticos a partir de duas categorias centrais ao seu 
aporte teórico, articulação e hegemonia.

A ideia da política como hegemonia e articulação, por 
exemplo, é algo que tem acompanhado a minha trajetória 
política. Recordo que, em 1984, depois de muitos anos, viajei 
a Buenos Aires com Chantal Mouffe e consultamos velhos 
trabalhos meus. Chantal se surpreendeu ao ler os meus 
editorais de Lucha Obrera (do qual eu havia sido diretor), de 
vinte anos antes, nos quais a luta socialista já se colocava em 
termos de hegemonização das tarefas democráticas por parte 
da classe operária (Laclau, 1993, p. 188).

O segundo trecho revela de forma ainda mais evidente 
a relação íntima entre a sua teoria e os próprios fenômenos 
que ela propõe iluminar.

Por isso é que eu não tive de esperar para ler os textos pós-
estruturalistas para entender o que é uma “articulação” [...], 
um “significante flutuante” ou a metafísica da presença: 
aprendi através da minha experiência prática de ativista em 
Buenos Aires. Por isso, quando hoje leio Gramatologia, S/Z 
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ou os Escritos de Lacan, os exemplos que me vêm sempre 
à mente não são de textos filosóficos ou literários, são os 
de uma discussão em um sindicato argentino, o choque de 
slogans opostos em uma manifestação ou de um debate de 
um congresso partidário (Laclau, 1993, p. 210).

A partir dos dois trechos acima reproduzidos, fica eviden-
te que, para o autor, sua tarefa como teórico não é a de ser 
um “filósofo político no sentido estrito do termo”, mas a de 
produzir uma teoria que explique os fenômenos sociopolíticos 
e que, ao mesmo tempo, indique meios para transformações 
sociais. Não há, portanto, uma separação estrita entre teoria e 
prática política. O empreendimento do autor, nesse sentido, 
reveste-se de uma dupla função: explicativa e normativa.

O sentido explicativo de seu esforço teórico é mais evi-
dente à primeira vista pela leitura dos seus textos. Laclau 
comumente apresenta suas categorias analíticas e as ilustra 
a partir de eventos políticos. Essa operação visa à elucidação 
das noções por ele empregadas – muitas vezes tidas por seus 
leitores como abstratas – e, ao mesmo tempo, ao seu inte-
resse de demonstrar o poder explicativo das mesmas. Outro 
elemento que é importante para a compreensão da estrutu-
ra explicativa do autor é o fato de que a própria compreen-
são de suas categorias só é efetivamente possível se a estru-
tura que as abriga for também conhecida. Por exemplo, 
para a compreensão de uma noção tão central para a sua 
teoria como a de hegemonia, é preciso saber como a mes-
ma é operada a partir de uma série de outras noções tais 
como elementos, momentos, articulação, pontos nodais, 
antagonismo, para citar as mais recorrentes empregadas 
pelo autor.

O aspecto normativo não parece, num primeiro 
momento, tão evidente a partir da leitura dos seus traba-
lhos. A chave para a compreensão do mesmo está justamen-
te na percepção de que as dimensões teóricas e práticas são 
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indissociáveis para ele. Na introdução de uma coletânea 
de textos, cujos autores utilizam sua estrutura teórica em 
análises empíricas, Laclau, após estabelecer que a separa-
ção entre teoria política e prática política é uma “operação 
artificial”, afirmou taxativamente que “como as categorias 
teórico-políticas não existem apenas nos livros, mas são tam-
bém partes de discursos que de fato informam instituições e 
relações sociais, essas operações desconstrutivistas são parte 
integral do fazer da vida política” (Laclau, 1994, p. 2). Isso 
quer dizer que é papel da teoria política, pelo menos este é 
assim assumido por Laclau, que ela deva ser explicativa, mas 
que também aponte uma linha normativa, uma verdadeira 
tarefa de um ativista intelectual.

Acreditamos ser ainda importante mencionar que o 
normativo da teoria do discurso depende da estrutura de 
explicação dos fenômenos sociopolíticos construída pelo 
autor. Nesse sentido, o normativo não é um normativo 
ideal, vinculado a uma situação hipotética, dificilmente rea-
lizável ou ainda irrealizável. Trata-se de um normativo limi-
tado por constraints estruturais, porém passível de ser deseja-
do. Em um conhecido ensaio publicado com Chantal Mou-
ffe, “Posmarxismo sin pedido de disculpas”, respondendo a 
um conjunto de críticas desferidas por parte de intelectuais 
marxistas contra a obra Hegemony and socialist strategy (dora-
vante HSS), nesse caso em particular, Norman Geras, eles 
enfocam a possibilidade e o lugar do normativo:

Estamos vivendo, pelo contrário, um dos momentos 
mais excitantes do século XX: o momento em que novas 
gerações, sem os prejuízos do passado, sem teorias que se 
apresentavam como “verdades absolutas” da história, estão 
construindo novos discursos emancipatórios, mais humanos, 
diversificados e democráticos. As ambições escatológicas 
são mais modestas, mas as aspirações de libertação são mais 
amplas e profundas (Laclau e Mouffe, 1993, p. 112). 
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Efetivamente a crítica centra-se, nessa passagem, sobre-
tudo em relação à teoria marxista, entendida por Laclau 
como essencialista e objetivista. Essencialista no sentido de 
que o determinismo econômico é entendido por essa tradi-
ção, em última instância, como uma verdade a priori e uma 
característica necessária a todo tipo de formação social. 
Objetivista, no sentido de que, para Laclau, o marxismo 
não observa um elemento ontológico social fundamental: 
a impossibilidade de, em última instância, ser alcançada a 
objetividade. O “objetivo” é quando se acredita que o obje-
to é passível de ser plenamente constituído. Para o autor, 
a essência e o objetivo são impossíveis de ser alcançados e 
toda a teoria política e social que postular tais buscas terá 
o seu conteúdo normativo prejudicado. O que queremos 
dizer por conteúdo normativo prejudicado tem a ver com 
o que há pouco chamamos de normativismo ideal, ou seja, 
praticamente ou mesmo impossível de ser realizado. Assim, 
pensar normativamente tendo como inspiração epistemoló-
gica o pós-estruturalismo laclauniano é considerar a ocor-
rência de acontecimentos políticos efetivos, movimentos 
políticos reais2. 

É nesse sentido que as ambições escatológicas da teoria 
e da prática políticas devem ser vistas de forma mais modes-
ta, uma vez que não há efetivamente uma humanidade a ser 
libertada no sentido da emancipação humana marxiana. No 
entanto, e paradoxalmente, as aspirações de libertação são 
mais amplas e profundas, pois que se abre um leque pratica-

2 Essa é justamente a tarefa normativa empreendida por Aletta Norval (2007, pp. 
61-62), em muito inspirada na obra de Ernesto Laclau: “o objetivo deste exercício, 
embora teórico, não é produzir uma abordagem do discurso democrático que 
esteja abstraída do ‘fluxo da vida’ e removida de todo e cada contexto. Não está 
aqui pressuposto que as gramáticas políticas em geral e as formas democráticas de 
argumentação em particular poderiam ou deveriam ser abstraídas de contextos 
ordinários e de interesses e de paixões que inspiram o engajamento na política 
democrática em primeira instância. Esse desejo de separar a política das preocu-
pações do ordinário geralmente provém de uma negação platônica da retórica e 
de uma valorização excessiva das reivindicações da razão”. 
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mente infinito de lutas políticas que podem legitimamente 
reivindicarem-se hegemônicas, ou seja, ocuparem o espaço 
sempre precário e contingente da representação política de 
identidades que se articulam entre si em contraposição a 
um polo opressor comum. Não há, portanto, a necessária 
proeminência da liderança moral ou política de nenhum 
grupo, estrato ou classe social, o que redunda na criação 
de condições muito mais livres para a ação identitária. No 
ensaio “Más allá de la emancipación”, publicado posterior-
mente a “Posmarxismo sin pedido de disculpas”, Laclau é 
ainda mais claro quanto ao fato de estarmos vivendo num 
momento teórico e político diverso das grandes narrativas 
escatológicas da modernidade.

As lutas sociais contemporâneas deixam plenamente visível 
esse movimento contraditório que tanto o discurso das 
escatologias religiosas como o das modernas escatologias 
seculares ocultaram e reprimiram. Hoje começamos a 
aceitar a nossa própria finitude, com todas as possibilidades 
políticas que ela abre. Esse é o ponto em que se apresenta o 
potencial liberador de nossa era pós-moderna. Poderíamos 
dizer talvez que hoje estamos no fim da emancipação e no 
início da liberdade (Laclau, 1996, p. 38).

Esse é um ponto decisivo para a compreensão de 
Ernesto Laclau como um teórico político. Sua teoria, pelo 
fato de pressupor que a dinâmica do social percorre cami-
nhos indecidíveis – não passíveis, portanto, de ser domesti-
cados por fórmulas normativas que buscam congelar uma 
situação ideal, mas pouco provável ou improvável de ocor-
rer –, os mesmos não podem ser minimamente definidos a 
priori por qualquer fórmula política normativa. 

Diante desse quadro, o papel da teoria, primeiramente, é 
o de conhecer os elementos ontológicos do político, ou seja, 
promover uma reflexão do ser enquanto ser. Essa reflexão per-
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passa o conhecimento do discurso como categoria ontológica 
central. Entender como o discurso é articulado, como sua exis-
tência é precária e contingente, ajuda-nos compreender o por-
quê são inócuas as formulações normativas que visam congelar 
o fluxo inconstante da vida e das relações sociais. 

Ideologia e discurso
Muito se fala sobre vivermos em uma era que marca o fim 
das ideologias e, nesse sentido, falar acerca do ideológi-
co parece propor uma discussão um tanto fora de lugar. 
Contudo, isso depende de como definimos ideologia. Se 
acreditarmos que ideologia se constitui em falsa consciên-
cia (ou consciência alienada), no sentido do marxismo clás-
sico, certamente estaríamos tratando de uma noção ultra-
passada. Se, por outro lado, partirmos de um topos próprio 
do século XX de que, no Ocidente, havia duas ideo logias 
hegemônicas, a capitalista (direita) e a socialista (esquer-
da), e acreditarmos que estamos diante de modelos políti-
cos estanques ou, ainda mais grave, trans-históricos, tam-
bém estaríamos fatalmente incorrendo num erro analítico. 
Sob tal perspectiva, o problema maior que identificamos 
nos estudos políticos, quando muitas vezes os autores estão 
diante da necessidade de definir o termo ideologia, é que 
eles o fazem não a partir de sua especificidade conceitual 
ou, como diria Max Weber, a partir de um tipo ideal, mas 
tendo em vista os casos concretos que analisam. Falham, 
muitas vezes, porque tomam o aspecto ôntico das ideolo-
gias concretas no mesmo patamar ontológico da ideologia 
como noção, o que é um erro teórico importante. Impor-
tante, tendo em vista que a prática de determinado grupo 
político, dotado de certa ideologia, não pode necessaria-
mente ditar todos os comportamentos políticos futuros de 
outros grupos, pois cada experiência política ôntica tem a 
sua própria particularidade que depende de um contexto 
histórico, precário e contingente. 
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Os sujeitos assumem posições ideológicas que guiam 
suas condutas. Assim, quando consideramos grupos políti-
cos com ideologias determinadas, estamos diante da ideolo-
gia num nível ôntico. Contudo, o nível ôntico não determi-
na em si o nível ontológico. Isso quer dizer que não pode-
mos tomar uma ideologia concreta para definir a ideologia, 
que não podemos tomar o efeito pela causa, que não pode-
mos tomar, por fim, o ôntico para definirmos o ontológico.

Nosso esforço inicial está em dizer que, a exemplo de 
Althusser (1985), a ideologia não tem uma história, por ela 
própria ser onipresente e trans-histórica. Para Althusser, “a 
ideologia é eterna” (1985, p. 85). Assim, entendemos que 
a ideologia não tem propriamente um final. Somos seres 
ideológicos e simbólicos por natureza, o que nos permite 
admitir dois fatos: primeiro, em termos gerais (nível ontoló-
gico), sempre haverá ideologia; e segundo, em termos con-
cretos (nível ôntico), as ideologias nascem, sofrem variações 
e morrem. A noção de ideologia da teoria do discurso de 
Ernesto Laclau (Laclau e Mouffe, 1985; Laclau, 1993), arti-
cula, ao mesmo tempo, os dois fatos acima apontados. Nas 
palavras de Laclau (1993, p. 106):

O ideológico consistiria naquelas formas discursivas através 
das quais a sociedade trata de instituir-se sobre a base do 
fechamento, da fixação de sentido, do não reconhecimento 
do jogo infinito das diferenças. O ideológico seria a vontade 
de “totalidade” de todo discurso totalizante. E na medida em 
que o social é impossível sem certa fixação de sentido, sem 
o discurso do fechamento, o ideológico deve ser visto como 
constitutivo do social. O social só existe como o intento vão 
de instituir esse objeto impossível: a sociedade. A utopia é a 
essência de toda comunicação e de toda a prática social.

O excerto acima nos leva diretamente à discussão esta-
belecida na seção anterior, ou seja, sobre a impossibilidade 
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de uma mínima previsibilidade normativa em termos de 
uma forma mais apropriada de solução de questões socio-
políticas. Tal forma de normatividade busca controlar situa-
ções que são, na verdade, incontroláveis, visto que estamos 
ontologicamente, nos termos da teoria do discurso, diante 
de um social cujos sentidos não podem tornar-se objetivos, 
ou seja, discursivamente completos, transparentes para a 
compreensão e para as suas próprias ações como sujeitos 
ou grupos políticos. Toda a tentativa de fixação de sentidos, 
de promoção de sua sutura final, é sempre vã, impossível. É 
exatamente nesse aspecto que Laclau fala sobre a “impossi-
bilidade da sociedade” (Laclau, 1993, p. 104).

No entanto, apesar de impossível a fixação de sentidos 
identitários (em termos de se poder alcançar uma sutu-
ra final), ela é, ao mesmo tempo, paradoxalmente, neces-
sária. Sua necessidade advém do fato de que a ideologia 
política guarda em si essa “vontade de ‘totalidade’”. Assim, 
é próprio do discurso político, pois imbuído de ideologia, 
a busca da conformação do social para a sua própria visão 
de mundo. A razão é a seguinte: como existe uma “cer-
teza ideológica” sobre qual a melhor forma de política a 
seguir (mesmo que momentânea) – o que Laclau chama 
no excerto acima de “discurso do fechamento” – a tarefa 
político-discursiva de um partido, numa democracia, por 
exemplo, é a de buscar hegemonizar a sua própria visão de 
sociedade no agonismo eleitoral. Como vivemos democra-
ticamente, ou seja, pressupondo uma série de ideologias 
concorrentes, não há como uma delas promover o fecha-
mento completo de sentidos, o que o autor chama de a 
impossibilidade de fixação de sentidos. Como já dissemos, 
ao mesmo tempo que é impossível tal fixação, essa é igual-
mente necessária por um motivo adicional: o estabeleci-
mento de determinada visão ideológica num espaço político 
democrático é fundamental para que haja ordem, para que 
exista governabilidade.
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Dessa forma, ideologias, no plano ôntico, ou seja, liga-
das à prática política cotidiana são sempre precárias e con-
tingentes, ameaçadas por ideologias contrárias. Já, no plano 
ontológico, a ideologia, no sentido althusseriano, é omni-
presente e trans-histórica, ou seja, numa palavra, eterna. 
Isso quer dizer que, se não podemos viver sem a presença 
da ideologia, toda e qualquer tentativa de eliminá-la será 
sempre vã, interpretando-se que isso não passará tão somen-
te de apenas mais uma ideologia em particular.

Em termos analíticos, conforme Laclau (1993, 2000), 
a noção de ideologia deve ser entendida a partir da ideia 
de falsa representação. No entanto, isso não significa que 
tal ideia marque um retorno ao marxismo, pois isso repre-
sentaria uma contradictio in adjecto. Na concepção ideológica 
marxiana, a ideologia é necessariamente o oposto da ver-
dade, uma inversão semântica acerca as relações realmente 
existentes num contexto societário3. Tal concepção pressu-
põe que a inversão de sentidos produzida pelo fenômeno 
ideológico oblitera o alcance da verdade, da transparência, 
da visão não invertida.

Assim, para Laclau (1993, 2000), manter viva a ideia de 
falsa representação para explicar o fenômeno ideológico sig-
nifica dizer que não há nada inverídico para se tornar verí-
dico, pois o que deve ser abandonado, nesse particular, é a 
própria concepção de que há uma verdade absoluta a ser 
alcançada que seja contrária às inúmeras falsidades que a 
escondem. Não é a partir desse prisma que Laclau sugere o 
entendimento do enfoque ideológico. Essa renúncia do par 
verdade/inverdade é, no entanto, uma renúncia meramente 
analítica, ou seja, temos de admiti-la porque partimos do pres-

3 Este trecho da ideologia exemplifica o ponto que estou discutindo: “e se em toda a 
ideologia os homens e as suas relações nos surgem invertidos tal como acontece numa 
câmera obscura, isto é apenas o resultado do seu processo de vida histórico, do mesmo 
modo que a imagem invertida dos objetos que se forma na retina é uma consequência 
do seu processo de vida diretamente físico” (Marx e Engels, s/d, pp. 25-26).
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suposto de que não existem sentidos que possam se tornar 
objetivos, ou seja, ossificados para a eternidade. Para o autor, 
vivemos numa eterna guerra de interpretações como um 
pressuposto ontológico do social. É com esse viés que a verda-
de ou o sentido não distorcido não serão alcançados jamais.   

Dissemos que a referida renúncia se dá no plano ana-
lítico, pois no plano da disputa política os sujeitos perce-
bem e agem a partir de suas visões ideológicas (distorcidas) 
como se fossem verdades. É, nesse sentido, que a falsa cons-
ciência não deve ser abandonada, uma vez que a distorção 
do mundo é constitutiva da objetividade social. Isso ocorre, 
pois há uma renúncia identitária em relação ao reconheci-
mento do não fechamento de sentidos sociais, plasmados 
na impossível e, ao mesmo tempo, necessária tentativa de 
objetivação do mundo4. Estamos diante de uma “distorção 
constitutiva”. O autor estabelece que:

O que se trata, contudo, é de uma distorção constitutiva. 
Quer dizer que estamos postulando um sentido originário 
(porque este é requerido por toda a distorção) e negando-o 
(porque a distorção é constitutiva). Nesse caso, a única 
possibilidade lógica de manter essas duas dimensões 
aparentemente antinômicas é se o sentido original é ilusório 
e a operação distorcida consiste precisamente em criar essa 
ilusão – ou seja, projetar, em algo que é essencialmente 
dividido, a ilusão de uma plenitude e autotransparência que 
estão ausentes (Laclau, 2000, p. 17).

4 A concepção de ideologia de Zizek (2005, pp. 46-47) é semelhante: “Esta é pro-
vavelmente a dimensão fundamental da ‘ideologia’: a ideologia não é simplesmente 
uma ‘falsa consciência’, uma representação ilusória da realidade; é a própria realidade 
que deve ser concebida como ‘ideológica’ – ‘ideológica’ é uma realidade social cuja 
existência implica o não reconhecimento de seus participantes no que se refere à sua 
essência – ou seja, a efetividade social, cuja mesma reprodução implica que os indiví-
duos ‘não separam o que estão fazendo’. ‘Ideológica não é a ‘falsa consciência’ de um 
ser (social) mas este ser na medida em que sustentado pela ‘falsa consciência’”. 
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A ideologia é materializada no discurso. Discurso, por sua 
vez, não deve ser entendido como o simples reflexo de conjun-
tos de textos ou de falas, numa dimensão meramente linguís-
tica. Discurso é uma categoria que une palavras e ações, que 
tem natureza material e não mental e/ou ideal. Discurso é prá-
tica – daí a ideia de prática discursiva – uma vez que quaisquer 
ações empreendidas por sujeitos, identidades, grupos sociais 
são ações significativas. O social, portanto, é um social signifi-
cativo, simbólico, sobredeterminado. Não aparece como algo 
a ser desvendado, desvelado – como se fosse possível alcançar 
a verdade na sua forma mais transparente e final –, mas com-
preendido, a partir de sua miríade de formas, das várias pos-
sibilidades de se alcançar múltiplas certezas, note-se, sempre 
contingentes e precárias. Assim, o real, como possibilidade de 
ser perscrutado, conhecido verdadeiramente, como uma posi-
tividade transparente, é uma impossibilidade, tendo em vista 
que esse é significado de diversas maneiras, a partir das len-
tes sobredeterminadas5 dos sujeitos. Essa concepção de tomar 
o real de múltiplas formas está na base da crítica que Laclau 
constrói ao marxismo, tendo em vista este último constituir-
-se não em uma teoria da sobredeterminação do social, mas 
numa empreitada teórica que, no limite, embasa as relações 
sociais a partir de uma determinação evolucionista e econômi-
ca em última instância, simplificando-as6.

5 A sobredeterminação é um termo oriundo da psicanálise, principalmente freu-
diana, que designa “a pluralidade de determinados fatores que geram um dado 
efeito final” (Zimerman, 2001, p. 392). Este autor afirma ainda que “a sobrede-
terminação é o efeito do trabalho de dois mecanismos: o da condensação (que 
agrupa os diversos fatores como se fossem um só) e o do deslocamento (que pode 
dar um aparente relevo maior a um fator insignificante, devido a que o fator mais 
relevante ficou deslocado naquele)” (p. 392).
6 A ideia da determinação econômica em última instância, cara ao marxismo, é a 
principal crítica que Laclau opõe à teoria althusseriana, mesmo considerando o 
fato de Althusser ter incorporado ao seu projeto teórico a categoria freudiana da 
sobredeterminação, o que seria uma forma de ampliar a possibilidade analítica 
da teoria marxista. Contudo, essa categoria perde seu potencial heurístico no mo-
mento em que o estruturalista francês não rompe definitivamente com o dogma 
marxista da determinação econômica em última instância.
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Sumariamente, apresentamos a natureza material e não 
ideal de um discurso7. No entanto, para fins deste artigo, 
importa responder a seguinte questão: por que o discurso 
deve ser percebido a partir de uma dimensão ontológica?8 
Simplesmente porque ele nomeia o ser da existência, uma 
vez que a existência necessita necessariamente de uma série 
de relações simbólicas para alcançar o status de ser e isso 
somente é possível a partir de uma articulação discursiva. “O 
que se nega não é a existência dos objetos, externa ao pensa-
mento, mas a afirmação diferente de que os mesmos possam 
se constituir como objetos à margem de toda condição dis-
cursiva de emergência” (Laclau e Mouffe, 1985, p. 108).

Detenhamo-nos um pouco mais nesse ponto para buscar 
esclarecer a diferença entre existência e ser no âmbito desta 
discussão. Tal distinção é crucial, pois indica que ao mesmo 
tempo que Laclau visa distanciar seu aporte teórico de uma 
dimensão idealista, como dissemos há pouco, ele busca tam-
bém diferenciar seu pensamento de uma dimensão estrita-
mente realista. Conforme essa visão filosófica, o realismo não é 
redutível à ideologia, sendo a “realidade ‘o modo de ser das coi-
sas enquanto existem fora da mente humana ou independen-
temente desta’” (Portinaro, 2007, pp. 17-18; grifo no original)9. 

O discurso tem efetivamente uma dimensão realista, mar-
cada, na linguagem de Laclau, pela noção de existência. A 
existência indica a realidade material das coisas, dos objetos.  

7 Este ponto específico a respeito da materialidade discursiva já foi discutido em 
uma série de trabalhos. Do próprio autor, ver, por exemplo, o ensaio “Posmar-
xismo sin pedido de disculpas”, escrito conjuntamente com Chantal Mouffe (La-
clau e Mouffe, 1993). Trabalhos adicionais que discutem direta ou indiretamente 
o tema podem ser encontrados em duas coletâneas dedicadas ao pensamento do 
autor (Rodrigues e Mendonça, 2006; Mendonça e Rodrigues, 2008).
8 Laclau é absolutamente claro sobre o caráter ontológico do discurso: “O discur-
so é, a partir de nossa perspectiva, o campo de uma ontologia geral, quer dizer, de 
uma reflexão acerca do ser enquanto ser” (Laclau, 2008a, p. 189; grifo no original). 
9 A noção de realidade é enunciada para estabelecer a contraposição com a corrente 
idealista, ou seja, como se sabe, a discussão central do realismo é com a perspectiva 
filosófica do idealismo, debate ao qual não interessa para os propósitos deste texto.
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Entretanto, a mera existência, por si só, não tem a capaci-
dade de explicar o próprio ser; este, portanto, não se esgo-
ta, não pode ser compreendido tão- somente a partir da sua 
dimensão realista. Assim, devemos entender que a existên-
cia só tem um ser se a mesma estiver imersa numa dimensão 
simbólica, discursiva. E ela sempre está. Em termos políticos, 
a dimensão discursiva é polêmica, uma luta simbólica para 
estabelecer o ser da existência. Um exemplo simples dado 
por Laclau e Mouffe (1993, pp. 114-15), auxiliará na compre-
ensão da relação existência/ser presente no discurso:

Voltando agora ao termo “discurso”, o usamos para sublinhar 
o fato de que toda configuração social é uma configuração 
significativa. Se chuto um objeto esférico na rua ou se chuto 
uma bola numa partida de futebol, o fato físico é o mesmo, 
mas seu significado é diferente. O objeto é uma bola de 
futebol somente na medida em que ele estabelece um sistema 
de relações com outros objetos e essas relações não estão 
dadas pela mera referência material dos objetos, mas que 
são, pelo contrário, socialmente construídas. Esse conjunto 
sistemático de relações é o que chamamos discurso.  

Dessa forma, os objetos têm, além da dimensão real 
(existência), a dimensão significativa (ser) e ambas são par-
tes constituintes e inseparáveis do discurso. O real não é 
realizável por si, mas prescinde de objetivações discursivas 
(tentativas de fechamento de sentidos, de fixações con-
ceituais). Fora do contexto discursivo, os objetos não têm 
ser, somente existência (Laclau, 1993). No entanto, como 
vimos, ainda mais considerando a dimensão política, esses 
sentidos não são passíveis de ser fechados. A fixação com-
pleta de sentidos constantemente nos escapa; está sempre 
além de nosso alcance. Duas razões fundamentais explicam 
a inconstância de sentidos, antagonismo e deslocamento. 
Passamos a analisá-las.
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Antagonismo e deslocamento
Para a compreensão da lógica antagônica, é preciso, pri-
meiramente, compreender em que contexto a noção de 
antagonismo é elaborada por Laclau e Mouffe (1985) em 
HSS. O objetivo central dos autores é o de demonstrar 
que as relações políticas não se constroem a partir de lutas 
entre identidades prontas. Mais especificamente: os auto-
res entendem que não podemos considerar identidades 
políticas num sentido essencialista, ou seja, previamente 
constituídas antes da própria relação antagônica. O anta-
gonismo, antes de ser uma relação entre objetividades já 
dadas, representa o próprio momento em que as mesmas 
passam a ser constituídas. Assim, antagonismo é condição 
de possibilidade para a formação de identidades políticas e 
não meramente um campo de batalha que se forma entre 
duas forças já prontas. 

Laclau e Mouffe exemplificam a lógica antagônica com 
o exemplo de um proprietário que expulsa os camponeses 
da sua terra. Nesse momento, estabelece-se uma relação anta-
gônica uma vez que o proprietário, a partir da ação da expul-
são, impede que o camponês seja plenamente camponês (ele 
passa a constituir-se num camponês sem terra). Assim, quan-
do estamos diante de uma lógica antagônica, não estamos 
diante de identidades pré-constituídas, mas daquelas que 
têm suas próprias constituições negadas, tendo em vista 
que a presença do outro é identificada como a condição da 
impossibilidade da plena constituição. Segundo os próprios 
autores: “é porque um camponês não pode ser um camponês 
que um antagonismo existe com o proprietário expulsando-o 
da sua terra [...]. Na medida em que há antagonismo, eu não 
posso ser uma completa presença de mim mesmo” (Laclau e 
Mouffe, 1985, p. 125). Antagonismo é, portanto, uma experi-
ência de negatividade, uma relação que apresenta o limite da 
objetividade ou da constituição plena das identidades. Nesse 
aspecto, David Howarth (2000, p. 106) é claro:
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A mera existência de antagonismos confirma que não 
há leis necessárias na história e não há agentes políticos 
universais motivados por interesses e identidades pré-
constituídas. Ao invés disso, os antagonismos introduzem 
experiências sociais, tais como “fracasso”, “negatividade” 
ou “falta”, as quais não podem ser explicadas por nenhuma 
lógica de sociedade positiva ou essencialista. Eles revelam 
também a contingência e a precariedade de toda identidade 
e objetividade social, uma vez que toda identidade está 
sempre ameaçada por alguma coisa externa a ela. 

Considerando que a teoria do discurso parte do pres-
suposto de que discursos são constituídos antagonicamente, 
ou seja, a partir da ameaça real oriunda de outros discur-
sos, vejamos mais detidamente ainda a forma como Laclau 
e Mouffe trabalham o conceito de antagonismo em HSS. 
Antagonismo é apresentado a partir da sua diferenciação 
teórico-analítica em relação às noções de “oposição real” 
(real opposition) e “contradição lógica” (logical contradiction), 
apresentadas por Lucio Colletti (1975), num esforço deste 
autor para iluminar tais categorias kantianas.

Assim, segundo a leitura de Laclau e Mouffe (1985), 
“oposição real” indica que “A – B” são termos diferentes, 
cujas positividades existem independentemente da relação 
que porventura eles possam ter entre si. A “oposição real” 
ocorre no terreno dos objetos reais (real objects). Como 
exemplo, os autores apresentam uma hipotética batida 
entre dois veículos e afirmam: “é claro que um antagonis-
mo não pode ser uma oposição real. Não há nada antagô-
nico numa batida entre dois veículos: este é um fato mate-
rial que obedece a leis físicas objetivas” (Laclau e Mouffe, 
1985, p. 123). 

Já a ideia de “contradição lógica” é representada pela 
fórmula “A – não A”. Segundo essa noção, a relação entre 
dois termos esgota a realidade de ambos. A “contradição 
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lógica” ocorre no terreno das proposições, dos conceitos. 
Contudo, contradição não redunda em antagonismo, pois 
“todos nós participamos de uma série de sistemas de crenças 
mutuamente contraditórios e nenhum antagonismo emer-
ge dessas contradições” (Laclau e Mouffe, 1985, p. 124).

Laclau e Mouffe, após apresentar a diferença entre 
“oposição real” e “contradição lógica”, passam a explicar 
o que tais categorias têm em comum e o que as faz serem 
completamente diferentes da noção de antagonismo. Nesse 
sentido, “oposição real” e “contradição lógica” “partilham 
algo, o fato de serem relações objetivas, entre objetos concei-
tuais no segundo caso, e entre objetos reais no primeiro. 
Mas, em ambos os casos, isso é alguma coisa que os obje-
tos já são, a qual faz a relação inteligível” (Laclau e Mouffe, 
1985, p. 124; grifos no original). Em outras palavras, os auto-
res afirmam que seja num caso seja no outro, se está diante 
de positividades, de objetos plenamente construídos, abso-
lutamente prontos e inteligíveis. Assim, estamos falando de 
“relações objetivas”, de “objetos já existentes”, de “identida-
des completas” (cf. Laclau e Mouffe, 1985).

No caso da relação de antagonismo, o que se propõe 
é algo completamente diferente. Aqui não se fala mais em 
“relações objetivas”, em “objetos já existentes”, em “identi-
dades completas”, mas do oposto. Antagonismo indica que 
“a presença do ‘outro’ me impede de ser totalmente eu mes-
mo” (Laclau e Mouffe, 1985, p. 125). Isso quer dizer que, 
quando se está diante de uma situação desse tipo, deve-se 
pressupor sempre uma relação entre identidades incomple-
tas, justamente pelo fato de que a relação estabelecida entre 
ambas é antagônica. Enquanto que, como vimos, a “opo-
sição real” e a “contradição lógica” têm de ser considera-
das como sendo relações entre positividades, no antagonis-
mo, os limites da própria objetividade são mostrados, pois 
o “outro” representa o limite dos sentidos alcançados por 
determinado discurso, o que quer dizer, em última análise, 
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que o antagônico se encontra fora, excluído e limitando a 
completa positividade daquilo que ele antagoniza.

O status atribuído ao antagonismo é minimizado na 
obra subsequente a HSS. Assim, em NR, Laclau (1993) 
rearticula o lugar dessa categoria em seu sistema de pensa-
mento. Se antes antagonismo era entendido como o limite 
da sistematização do sistema, ou seja, o limite de sentido 
ao qual o sistema discursivo poderia alcançar tendo em vis-
ta a presença do seu corte antagônico, a partir de NR essa 
categoria perde tal dimensão. Laclau, sobretudo tendo em 
vista a crítica de Zizek (1993), admite que o antagonismo 
não pode ser o limite da constituição de sentidos de um 
sistema, pois que a própria condição do outro antagônico já 
infere um tipo de simbolização, uma forma de produção de 
sentidos. Assim, “o que eu não sou” e “contra o que eu me 
antagonizo” já fazem parte de um sistema de significação. 
Em uma entrevista para Yannis Stavrakakis (2003, p. 324), 
Laclau argumenta:

Havia certa ambiguidade na forma como a categoria de 
antagonismo foi formulada em Hegemony and Socialist 
Strategy [...] Hoje eu acredito que a constituição do outro 
como antagônico já pressupõe certa inscrição discursiva 
– em outras palavras, conceber o outro como um inimigo 
pressupõe uma identificação a priori de nós mesmos com 
a posição particular na estrutura da ordem simbólica 
[isto também pressupõe, em alguns casos, a construção 
imaginário-fantasmática de ambos os polos antagônicos]. É 
por isso que em meu mais recente trabalho eu movi minha 
atenção à categoria de “deslocamento” a um nível anterior 
ao de “antagonismo”.

A introdução da categoria de “deslocamento” promove 
uma mudança importante na teoria do discurso de Laclau. 
Inicialmente, o autor retira o status privilegiado do antago-
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nismo como o único responsável pela constituição das rela-
ções sociais, que permanecem políticas e conflituosas. Anta-
gonismo aparece, a partir de NR, como parte de um sistema 
de significação, como condição de identificação, como algo 
simbolizado. O outro antagônico, o inimigo, não é mais o 
“não simbolizado”, mas a própria possibilidade da simboli-
zação, da identificação.  

Como já dito, a partir de NR Laclau desenvolve a cate-
goria de “deslocamento” e atribui à mesma uma centralida-
de no conjunto de noções de compõem a sua teoria. A utili-
zação dessa noção marca claramente o casamento da teoria 
do discurso com a psicanálise lacaniana. Tal engajamento 
permite o desenvolvimento da ideia de subjetividade polí-
tica como alternativa ao deslocamento estrutural. Vejamos 
tais movimentos.

Primeiramente, acerca do casamento da perspectiva 
de Laclau com os desenvolvimentos de Lacan, o mesmo já 
vinha se desenhando desde a década de 1980. Em HSS, por 
exemplo, as noções de pontos nodais, sutura, articulação 
já anunciavam essa tendência. No entanto, a introdução 
da ideia de deslocamento marca uma importante virada 
teórica. Assim, se em HSS Laclau e Mouffe (1985, p. 107), 
criticando Foucault, “rejeitam a distinção entre práticas 
discursivas e não discursivas” afirmando que “cada objeto 
é constituído como um objeto de discurso, na medida em 
que nenhum objeto é dado fora de cada condição de emer-
gência discursiva”, a partir de NR a situação muda sensivel-
mente. Mas em que sentido ela muda? 

Segundo Laclau, todo objeto continua sendo um obje-
to de discurso, tendo em vista que, mesmo que sua exis-
tência seja dada por sua materialidade, ela também está 
marcada pelo contexto de sua constituição. Por exemplo, 
como já dito aqui, uma bola tem indiscutivelmente a sua 
existência material, mas a mesma está acompanhada de 
um contexto simbólico-discursivo. Assim, será uma bola 
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de futebol, de basquete, de vôlei, de tênis, dependendo 
do contexto discursivo ao qual ela está imersa. Nesse sen-
tido, a crítica ao não discursivo foucaultiano permanece 
a mesma para Laclau. O que muda com a introdução da 
categoria de deslocamento não é, portanto, o status e o 
funcionamento da lógica do discurso e da constituição da 
significação, mas como lidar com uma situação na qual a 
própria possibilidade de significação chega ao seu limite. 
O deslocamento é o momento exato da impossibilidade 
da significação. O deslocamento é o ponto em que Laclau 
promove o encontro de sua teoria com o real lacania-
no10. O real lacaniano é justamente o não simbolizado, a 
impossibilidade da produção de sentidos. Sobre o real em 
Lacan, Homer (2005, p. 81) argumenta:

A dificuldade de entender o real é parcialmente devido 
ao fato de que ele não é uma “coisa”; ele não é um objeto 
material no mundo, ou no corpo humano ou mesmo 
na “realidade”. Para Lacan, nossa realidade consiste 
de símbolos e de processos de significação. Portanto, 
o que nós chamamos de realidade está associado com 
a ordem simbólica ou com a “realidade social”. O real 
é o desconhecido que existe no limite desse universo 
sociossimbólico e está em constante tensão com ele.

10 Stavrakakis (2003, p. 324) é absolutamente claro nesse aspecto: “o deslocamento, 
substituindo o antagonismo como central para o político, pode apenas ser enten-
dido como um encontro com o real lacaniano por excelência. Ambos são irrepre-
sentáveis; ambos são ao mesmo tempo traumáticos/interrompidos e produtivos. 
Deslocamentos são traumáticos no sentido de que ‘ameaçam identidades’ e são pro-
dutivos no sentido de que servem como ‘a fundação na qual novas identidades são 
constituídas’. Similarmente, o real traumático sempre interrompe todas as tentativas 
de simbolização; e, ainda, ele nunca cessa de chamar por novas simbolizações. Está 
claro que a emergência desse conceito de deslocamento real como central para o 
político é um dos mais importantes produtos do diálogo de Laclau com a psicanálise 
e aquele que diretamente liga o seu argumento sobre a impossibilidade da socieda-
de com a irredutibilidade do real no discurso lacaniano”.
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Como dissemos antes, o deslocamento, segundo Laclau, 
é exatamente o momento do real, ou seja, do desconhecido, 
da impossibilidade de significação. Se antes Laclau e Mouffe 
(1985) entendiam esse momento como do antagonismo, o 
que Zizek corretamente refuta11, tendo em vista, como vimos, 
ser o antagonismo parte do próprio processo de significação, 
a partir de NR, o momento dessa impossibilidade está 
representado pela noção de deslocamento. 

Assim, pensar determinada estrutura discursiva é pen-
sar num conjunto de sentidos hegemônicos sedimentados 
que constituem uma determinada ordem. Evidentemen-
te que essa ordem hegemônica pressupõe uma série de 
antagonismos, tendo em vista que politicamente toda 
constituição discursiva se, por um lado, é um ato de inclu-
são de sentidos, por outro lado representa uma série de 
outras exclusões. Dessa forma, por exemplo, um estado 
democrático apresenta uma série de características cons-
tituidoras (sufrágio universal, direitos individuais etc.) ao 
mesmo tempo que pressupõe as suas próprias exclusões 
(discursos xenófobos, racismo etc.). Evidentemente que 
não estamos tratando de discursos plenamente constitu-
ídos (essencialistas), tendo em vista que os mesmos são 
sempre passíveis de ressignificações e tais ressignificações 
refletem a própria validade da noção de hegemonia (para 
haver hegemonia, deve necessariamente haver contra-
-hegemonia). Um discurso democrático está sempre ame-
açado por práticas não democráticas e a própria ideia de 
democracia é algo em constante negociação e objeto de 
incessantes lutas.

11 Zizek (1993, p. 257) percebe essa tentativa dos autores de HSS de dar o status do 
real lacaniano à noção de antagonismo: “O real conseguiu em Hegemonia se crista-
lizar no conceito de ‘antagonismo social’: longe de reduzir a realidade a um tipo 
de jogo de linguagem, o campo sociossimbólico é concebido como estruturado 
em torno de certa impossibilidade traumática, em torno de uma fissura que não 
pode ser simbolizada”.
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Desse modo, a lógica discursiva, proposta por Laclau e 
Mouffe (1985), é o resultado de práticas articulatórias que 
fixam sentidos parciais através de pontos nodais que arti-
culam elementos/momentos. Qualquer constituição discur-
siva, pensada em termos de sistema discursivo, simboliza, 
estrutura e reestrutura sentidos, tendo em vista que estamos 
diante de um processo de constante significação. 

O momento do deslocamento é outro. Este ocorre justa-
mente quando a estrutura não consegue processar, semantizar 
algo novo, algo que, portanto, lhe foge à significação. O deslo-
camento é, portanto, o encontro com o real, o momento em 
que o discurso apresenta o seu limite de sentido. Em termos 
sociopolíticos, uma estrutura deslocada é aquela que experi-
menta um momento de crise, um momento em que a mesma 
é posta radicalmente em xeque. O deslocamento é anterior, é 
externo à significação, portanto, externo ao antagonismo; 
é uma experiência traumática que desajusta a estrutura, a qual 
precisa ser recomposta a partir de novos processos de signi-
ficação. Assim, estamos falando de processos de significação 
substituindo outros processos de significação, tendo em vista 
uma falha estrutural provocada pelo deslocamento, ou seja, 
justamente pela impossibilidade de significação12. 

Se não podemos alcançar o real, pois o real não é passí-
vel de significação, o deslocamento é, portanto, a evidência da 
incompletude da estrutura, da impossibilidade de sua estru-
turação final. Se o real é uma instância existente, mas não sig-
nificável, e se as estruturas estruturam-se a partir de processos 

12 No glossário de Jacob Torfing (1999, p. 301) sobre os principais conceitos de-
senvolvidos pela teoria do discurso, o deslocamento é assim conceituado e exem-
plificado: “Deslocamento: uma desestabilização de um discurso que resulta da 
emergência de eventos os quais não podem ser domesticados, simbolizados ou 
integrados pelo discurso em questão. Por exemplo, a concorrência de inflação e 
de desemprego no início dos anos 1970 deslocou a ortodoxia keynesiana, a qual 
basicamente afirmava que a ‘estagnaflação’ nunca ocorreria. Igualmente, o pro-
cesso de globalização tende a deslocar a ideia de Estado-nação como o terreno 
privilegiado para a atividade econômica”.
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de significação, então, no limite, estamos sempre diante de 
estruturas incompletas, marcadas pela eterna possibilidade do 
trauma deslocatório. Numa palavra: são estruturas da falta. É 
nesse momento de falha na estrutura que o sujeito toma seu 
lugar de destaque. Conforme Laclau (1993, p. 57), “o lugar do 
sujeito é o lugar do deslocamento. Portanto, longe do sujeito 
ser o momento da estrutura, ele é o resultado da impossibilida-
de de constituir a estrutura como tal – quer dizer, como obje-
tividade”. Segundo Howarth (2000, p. 109; grifos no original): 

É neste momento de “falha” da estrutura para conferir 
identidade aos atores sociais que “compele” o sujeito a agir. 
Nesse sentido, o sujeito não é simplesmente determinado pela 
estrutura, nem, contudo, ele constitui a estrutura. O sujeito 
é forçado a tomar decisões [...] quando identidades sociais 
estão em crise e estruturas necessitam ser recriadas. É no 
processo dessa identificação que as subjetividades políticas 
são criadas e formadas. 

Num sentido pós-estruturalista, ou seja, em que a estru-
tura estrutura o sujeito, mas que também é, em certa medi-
da, por ele estruturada, é que existe a resposta ao trauma do 
deslocamento. A partir de uma estrutura deslocada, gera-
-se a necessidade de sua reestruturação a partir de novos 
sentidos ou da reativação de sentidos já existentes. É nesse 
momento que a categoria de antagonismo assume seu lugar 
definitivo na teoria do discurso: como parte de processos de 
significação, de constituição de novas formas de inclusão, 
mas também de exclusão de sentidos discursivos. Nas pala-
vras de Laclau (1993, p. 57; grifo no original):

[...] a resposta ao deslocamento da estrutura será a 
recomposição da mesma por parte das diversas forças 
antagônicas em torno de pontos nodais de articulação 
precisos. O centramento – a ação de centrar – só é 
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possível, portanto, na medida em que há deslocamento e 
desnivelamento estrutural. Novamente: o deslocamento é a 
condição de possibilidade e de impossibilidade de um centro.

Assim, o recentramento da estrutura, segundo Laclau, 
passa necessariamente pela constituição de novos antagonis-
mos e de novos processos hegemônicos. Apesar de antago-
nismo social ser uma categoria que perde a sua centralidade 
na teoria do discurso para a de deslocamento, ela é ainda a 
conditio sine qua non, para Laclau, em relação à possibilidade 
de existência de discursos. 

O limite da normatividade na teoria de Ernesto Laclau
O normativo, entendido lato sensu como um conjunto de 
preceitos ou de situações politicamente desejáveis, tem lugar 
restrito no âmbito da teoria do discurso. Considerando o 
contexto mais geral do pensamento de Laclau, mesmo com a 
introdução da categoria de deslocamento substituindo o sta-
tus privilegiado da categoria de antagonismo, não podemos 
esquecer que estamos diante de uma perspectiva teórica pós-
-fundacionalista, ou seja, num constante exercício de questio-
namento em relação a projetos teóricos que visam se estrutu-
rar a partir de um fundamento último, seja ele qual for.

Podemos dizer que essa impossibilidade de encontrar-
mos um fundamento último está na base ontológica do pen-
samento político do autor. Todo o seu percurso teórico, de 
HSS até o seu último trabalho de maior relevância, La razón 
populista (Laclau, 2005), guarda esta característica essencial: 
não há como escaparmos do antagonismo, da precariedade 
e da contingência que dominam as relações sociopolíticas. 
Tal convicção marca todas as categorias analíticas da teoria 
do discurso, as quais fundam um sistema de pensamento 
pós-fundacionalista.

Essa é a razão principal de Laclau ter sido assaz crítico 
com a tradição marxista, de onde seu próprio pensamento 
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sofreu importante influência, sobretudo a partir da verten-
te althusseriana. Essa é a razão fundamental também para 
que o autor discorde de soluções políticas deliberativas, 
fundadas na razão instrumental, na projeção de cenários 
ideais, artificialmente construídos. O fundamental da crí-
tica laclauniana, seja ao marxismo, seja ao deliberativismo, 
está no fato de que cada qual, à sua maneira, busca domesti-
car, dominar os sentidos sociais, quando os mesmos não são 
passíveis de alcançar um fundamento último. Além disso, 
Laclau desconfia que soluções desse tipo – que não levam 
em conta outras possibilidades de equacionar os desafios do 
mundo político – estejam a um passo de práticas totalitárias.

Uma decisão apodíctica ou, em um sentido mais geral, uma 
decisão que reivindica para si mesma uma “racionalidade” 
incontestável, é incompatível com uma pluralidade de 
pontos de vista. Se a decisão se baseia num raciocínio de 
caráter apodíctico não é, em absoluto, uma decisão: para 
uma racionalidade que me transcende e que já decidiu 
por mim, o meu papel é tão somente o de reconhecer a 
decisão e as consequências que dela seguem. É por isso que 
todas as formas de racionalismo radical estão a um passo do 
totalitarismo (Laclau, 1993, p. 203).

Os discursos que prometem soluções políticas 
finais e que são construídos com argumentos idealmente 
interessantes e desejáveis, que prometem novos mundos 
possíveis, cativam seguidores por duas razões principais. 
Primeiramente, porque apresentam um conjunto de 
conceitos, soluções e argumentos retóricos que estão 
pautados numa genuína vontade de equacionar inúmeras 
disparidades sociais e políticas. A outra razão se dá justamente 
com base no que discutimos anteriormente sobre ideologia. 
Vimos que, para Laclau (1993, p. 106), “o ideológico seria a 
vontade de ‘totalidade’ de todo discurso totalizante”. Essa 
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vontade está fundada em todos os discursos, mas também 
em todos os sujeitos por esses interpelados.

A crítica laclauniana acerca de propostas normativas 
não ocorre obviamente pelo fato de que as mesmas sejam 
em si “incorretas” ou mesmo inviáveis. O ponto fundamen-
tal da crítica reside justamente porque as mesmas devem ser 
percebidas sempre no plano ôntico, o que invariavelmen-
te significa que são decisões políticas tomadas num campo 
marcado pela indecidibilidade. Isso quer dizer que nunca 
uma proposta normativa será capaz de dominar todos os 
sentidos sociais, de eliminar todos os antagonismos existen-
tes. Todas as decisões, para serem efetivamente decisões, 
como expresso na citação acima, necessitam habitar num 
mundo indecidível, ou seja, marcado pela miríade de pos-
sibilidades de ocorrência de outras decisões. Uma decisão 
apodíctica, nesse sentido, não é uma decisão, mas uma ten-
tativa sempre ineficaz de fechar todas as demais propostas 
normativas que a contingência do mundo possibilita. Nesse 
caso, estamos a um passo de um desejo totalitário.

Dito isso, como é possível pensar o normativo tendo 
como pressuposto a teoria do discurso? Antes de propria-
mente tentarmos responder essa pergunta, é preciso fazer 
uma observação. No início do texto, apresentamos Laclau 
como um teórico político, no sentido de que seus trabalhos 
buscam explicar, num nível ontológico, a lógica do fenôme-
no político e, ao mesmo tempo, propor cenários normativos. 
Entretanto, o autor tem sempre no horizonte a noção de que 
todas as ações políticas, todas as suas decisões, estão sempre 
marcadas pela precariedade e pela contingência. Tais carac-
terísticas estão presentes, por exemplo, em todas as noções 
apresentadas neste artigo. Elas servem para dizer mais ou 
menos o seguinte: tudo bem, vocês podem pensar norma-
tivamente o que vocês quiserem, mas toda decisão política 
ocorre sempre no plano ôntico e está, portanto, marcada por 
sua própria finitude diante da ontologia do político. A ideo-
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logia, o antagonismo, a disputa em torno do sentido do ser 
da existência, os eventos de deslocamento estrutural não são 
erradicáveis simplesmente por desejos normativos. São, pelo 
contrário, inerradicáveis enquanto existir o mundo político. 

A percepção laclauniana acerca da finitude da decisão 
ôntica, no sentido de que a fixação completa de sentidos 
sempre nos escapa diante da infinitude do social, está na 
base da crítica desse autor, por exemplo, à tradição haber-
masiana. Em resposta à Aletta Norval, autora que busca arti-
cular uma teoria política normativa a partir dos enfoques 
deliberativos e pós-estruturalistas13, Laclau (2008b, p. 369) 
apresenta claramente a distinção entre o ontológico e o 
ôntico, além de demonstrar a limitação teórica de tomar o 
primeiro pelo segundo.

Agora estou em condições de responder à crítica de Norval 
quando ela diz que, em minha análise, tenho descuidado a 
questão dos arranjos institucionais democráticos e que isso 
se deve à ênfase exclusiva que ponho no aspecto ontológico 
da questão e a minha concomitante falta de atenção aos 
aspectos ôntitcos. Minha resposta é que uma teoria geral da 
democracia só pode especificar suas dimensões constitutivas, 
mas deve ser muito cautelosa com respeito à articulação 
institucional das mesmas. Precisamente porque é uma 
questão histórica contingente, essa articulação não pode ser 
determinada no nível de uma teoria geral da democracia. 
Tentar que se leve a cabo essa determinação no interior 
de uma teoria geral produziria resultados opostos aos que 
Norval pretende alcançar, quer dizer, a transformação de 
um arranjo ôntico particular em uma categoria ontológica. 
Essa é a melhor receita para terminar num etnocentrismo e 
num essencialismo sociológico.  

13 Para uma apresentação da teoria aversiva de Aletta Norval, ver o artigo de Men-
donça (2010).
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Diante do quadro apresentado na citação anterior, 
as expectativas normativas que se abrem a partir da teoria 
do discurso não podem ser vistas stricto sensu como no 
caso dos enfoques deliberativos. Se não se pode tomar o 
ontológico pelo ôntico, todas as experiências políticas reais 
são necessariamente sempre limitadas e rodeadas pela 
precariedade e pela contingência histórica. Isso quer dizer 
que o normativo depende do seu momento de ocorrência 
e é diferente de situação para situação. Ele não pode ser 
concebido a priori, fora do seu contexto de emergência.   

O normativo, portanto, aparece aqui com um grau pra-
ticamente irrestrito de liberdade. Por um lado, porque não 
podemos falar num sujeito político privilegiado, como no 
caso do proletariado da tradição marxista; por outro, por-
que as possibilidades normativas mesmas são múltiplas, uma 
vez que estão diretamente relacionadas com a ocorrência 
das situações políticas concretas. Entretanto, esse enfoque 
teórico também leva em consideração a possibilidade para 
o retrocesso de avanços políticos, justamente pelo fato de 
que as possibilidades de mudanças políticas são múltiplas. 
Por exemplo, os avanços civis conquistados pela luta femi-
nista no século XX não são conquistas para todo o sempre: 
estão sempre rodeados pela ameaça do retrocesso.

Os sujeitos políticos ecológico e feminista, por exemplo, 
são até certo ponto, como qualquer outra identidade social, 
significantes flutuantes, e é uma ilusão perigosa pensar que 
eles estão seguros de uma vez por todas, que o terreno que 
constituiu suas condições discursivas de emergência não pode 
ser subvertido (Laclau e Mouffe, 1985, p. 141; grifo no original).  

Segundo a teoria do discurso, a única forma de garantir 
avanços políticos consistentes está na constante renegocia-
ção entre identidades articuladas em discursos hegemônicos. 
Nesse caso, e tomando como exemplo a citação anterior, os 
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sujeitos políticos ecológico e feminista devem articular suas 
demandas identitárias com outros sujeitos políticos em tor-
no de discursos hegemônicos, capazes de assegurar ao máxi-
mo suas conquistas alcançadas e, em conjunto com outras 
demandas por mais inclusão social, promover movimentos 
estratégicos de maneira a avançar politicamente ainda mais. 
No entanto, não existem receitas normativas eficazes de ser 
estipuladas antes da situação política dada: tudo depende 
do contexto de emergência das próprias demandas políticas. 
Assim, não há fórmulas político-normativas prontas; não há 
um mundo para ser inventado antes da sua própria ocorrên-
cia. É nesse sentido que Laclau é um teórico político. Ele 
não acredita que a teoria deva estar desconectada da prática 
política, uma vez que a primeira está a serviço da segunda.   

Daniel de Mendonça
é professor do Instituto de Filosofia, Sociologia e Política da 
Universidade Federal de Pelotas, RS.
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SOCIAIS EM FOGO MORTO E CIDADE DE DEUS

Mariana Miggiolaro Chaguri e  
Mário Augusto Medeiros da Silva

Fiquei encantado com Balzac, Dostoievski, aí tem o Marçal 
Aquino, o Mauro Pinheiro [...] Tem Guimarães Rosa,  

Lima Barreto, Machado de Assis. José Lins do Rego tem o  
Fogo morto, esse livro é de uma poesia... É tripartido, eu fiz 

tripartido, são três histórias, eu copiei esse livro, roubei.  
Só que botei na versão urbana. Recomendo aqui assim:  

antes de ler o Cidade de Deus, leia Fogo morto.
(Paulo lins aPud amaral, 2003, P. 35)

É ideia antiga que as obras literárias, independentemente 
dos tempos, conversem entre si, influenciando-se, numa 
comunidade imaginada. Direta ou vagamente, na história 
da literatura, articula-se a identificação de parentesco entre 
obras, ramificações entre movimentos ou escolas, filiações 
entre autores que, não raramente, jamais tiveram oportuni-
dade de se conhecer e efetivamente conversar. 

O estatuto de equivalência entre escritores diferentes 
está dado por seu ofício comum: a arte de escrever e criar 
mundos ficcionais. O conflito temporal, estilístico e social 
fica temporariamente suspenso. De certa maneira, como no 
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poema “Procura da poesia”, de Carlos Drummond de Andra-
de, “penetra[-se] surdamente no reino das palavras”. Será 
aí, então, partindo e permeados por elas, nesse reino, que 
escritores estabelecerão relações e filiações, críticos e leitores 
debaterão, entrelaçando-se naquela comunidade referida.

Esse preâmbulo visa introduzir o problema que se dis-
cutirá neste artigo: as possíveis relações existentes entre dois 
autores brasileiros, viventes de tempos e espaços muito dife-
rentes, estranhos pessoalmente um ao outro, José Lins do 
Rego (1997 [1943]), com Fogo morto, e Paulo Lins (1997), com 
Cidade de Deus. A sugestão da filiação e parentesco literário, 
no entanto, foi aventada pelo segundo – e não raras vezes –, 
a exemplo da epígrafe citada, em entrevista à revista Caros 
Amigos (Amaral, 2003, p. 35). José Lins do Rego, falecido em 
1957, aos 56 anos, jamais conheceu Paulo Lins, nascido em 
1958, estreante em 1997. Todavia, este afirma, em entrevistas 
concedidas e encontros literários, que seu Cidade de Deus é, 
em muito, devedor e próximo do propósito, estruturas, cons-
truções de personagens e da atmosfera criada em Fogo morto.

Qual o sentido dessa aproximação? Para além da com-
paração estrutural e internalista de ambos os romances, 
questionar acerca do ponto de toque entre os dois tencio-
na, também, discutir os aspectos socialmente possíveis des-
sa convergência. Estamos questionando se processos sociais 
distintos e formalizações estéticas aparentemente equivalentes pos-
suem, de fato, pontos de contato, continuidades ou ruptu-
ras, explicativos ou ilustrativos da realidade que os moldou 
e que os achega. Em outras palavras, há a possibilidade do 
paralelismo histórico e literário possuir algum tangencia-
mento explicativo? 

Embora soe banal, somente o presente pode acionar 
o passado. Quando o faz, no entanto, não é uma operação 
sociologicamente inocente. O sentido do acionamento é o 
que cabe ser questionado. Nos casos de José Lins do Rego 
e Paulo Lins, partimos da hipótese de que suas narrativas 
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ficcionais e origens sociais tenham início em processos de crise 
social, onde um mundo antigo dá lugar a uma nova ordem, 
reordenando sujeitos e posições, valores e lugares. Identi-
ficamos os eventos históricos da Abolição e da República, 
ocorridos respectivamente em 1888 e 1889 como pontos 
iniciais de desabrigamento de poder e lugar social para os 
dois grupos. Retomaremos essa discussão mais adiante.

Estatuto da comparação
Tratando seriamente a sugestão de Paulo Lins, que foi 
timidamente estudada por sua fortuna crítica1, resolvemos 
explorar possibilidades comparativas entre sua obra e a do 
romancista paraibano. Como afirmou o autor de Cidade de 
Deus, “A ideia de escrever em linguagem coloquial, extensa, 
local, de gíria, da favela... veio muito mais do José Lins do 
Rego que do Guimarães Rosa [...] O mestre Zé Amaro […] é 
um livro que é basicamente em cima de diálogos [...] que é 
o meu forte também [...]” (Silva e Costa, 2007).

Existem mais diferenças que semelhanças entre Fogo 
morto e Cidade de Deus, bem como entre os processos de 
consagração de seus autores, as relações sociais construí-
das por ambos interna e externamente ao sistema literá-
rio. De início, isso se torna problemático, caso se conside-
re que os pontos de tangência são sempre mais interessan-
tes que os paralelismos. 

Todavia, ladeando-se os processos sociais narrados e os 
mundos ficcionais em tela, acreditamos obter boas hipóte-
ses para discutir aspectos da sociedade brasileira republica-
na desde dentro, isto é, oriunda de autores cuja filiação a seus 
grupos sociais de origem é – e foi continuamente – autorre-
ferenciada ou identificada pela crítica como elementos con-
sagradores ou defeituosos (por não haver descolamento). 

1 Para além da entrevista citada e de sugestões em outras entrevistas do autor, 
aproximações entre os autores de Fogo morto e Cidade de Deus podem ser encontra-
das em Vargas (2009) e Mello (2008). 
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Estabeleçamos, arbitrariamente, como parâmetros 
comparativos, destarte, (1) a temporalidade interna das obras; 
(2) as figurações de seus narradores; (3) as relações de seus perso-
nagens entre si; (4) a consciência do processo da crise social pelos 
personagens; (5) e, por fim, o uso social que o passado possui em 
ambas as obras, tomando a memória coletiva como um ponto 
de apoio a essa discussão.

Esses cinco pontos se justificam de maneira articula-
da: o uso do tempo em ambos os romances – a rapidez ou 
morosidade das cenas, da descrição ou narração – pode ser 
explicativo do lugar ocupado pelo narrador, de que grau de 
inteligibilidade ou desfaçatez do processo social ele é capaz 
de ter/enunciar.

Muito pode ser dito, em ambos os trabalhos, acerca das 
relações internamente construídas entre os personagens 
(dependência ou independência; previsibilidade ou imponderável; 
senhores e servos; malandros e otários), indicando uma organi-
cidade ou rarefação da vivência sócio-histórica, a desem-
bocar na consciência da enunciação, acerca dos efeitos da 
crise social original, identificados em dois momentos histó-
ricos precisos. 

Abolição e República instauram a nossa modernidade, 
de maneira incompleta e desigual, extremamente violen-
ta e arbitrária, condicionando, assim, a maneira como os 
grupos sociais se relacionarão com uma memória cole-
tiva daqueles processos e suas decorrências. Para uns, a 
memória é o ponto de partida da inteligibilidade do lugar 
social; para outros, é o que resta e tem de ser recuperado 
e reavivado. 

Em meio a esses pontos, fica a discussão sobre a socie-
dade envolvida, para além dos universos do engenho em deca-
dência ou das favelas em decomposição. O que podem nos dizer 
os narradores e personagens de ambas as obras sobre isso? 
De que linguagem se valerão para enunciar seu lugar social-
mente imposto ou construído? Que papel histórico desem-
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penha o Estado e outros agentes sociais com tais grupos, em 
seus espaços sociogeográficos?

Em Mimesis (1994 [1946]), Erich Auerbach argumenta 
que a literatura ocidental é composta por diferentes moda-
lidades de realismo forjadas na capacidade de reconheci-
mento, por parte do autor e de seu público, daquilo que 
ocorre na profundidade da vida cotidiana. Assim, diferen-
tes modos e graus de problematicidade, seriedade e tragici-
dade na obra literária estão intimamente relacionados aos 
limites da consciência histórica, os quais, por sua vez, dizem 
respeito à capacidade de percepção das forças históricas; 
percepção esta que depende, finalmente, do grau de reco-
nhecimento da dramaticidade e problematicidade do domí-
nio da vida cotidiana. “Quanto maior o reconhecimento, 
maior a consciência histórica, e correspondentemente mais 
profundo, sério e problemático o realismo” (Waizbort, 
2007, p. 309). 

Analisando simultaneamente, forma literária e proces-
so social, Auerbach observa que, no romance moderno, o 
escritor renunciou a uma narrativa baseada no transcurso 
temporal totalizado, o que teria implicado a fragmentação 
da narrativa. Entretanto, tal fragmentação inscreveria em si 
a chave para visão do todo: “o todo é, portanto, uma ques-
tão de atitude do escritor com relação à realidade do mun-
do que ele apresenta” (Auerbach, 1994 [1946], p. 497).

Fogo morto e Cidade de Deus encerram em suas estruturas 
narrativas essa renúncia e constroem um interessante jogo 
de espelhos entre ficção e realidade como modo de tornar 
inteligível a decadência dos engenhos de cana-de-açúcar e a expe-
riência social das classes baixas, respectivamente. Se o todo é 
uma questão de atitude do escritor em relação ao mundo, 
é importante observar que, no caso de Fogo morto e Cidade 
de Deus, as diferenças entre os processos sociais implicam 
diferenças narrativas importantes, embora revele pontos de 
toque interessantes. 
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Uma estrada, três casas2

Última obra do ciclo da cana-de-açúcar, Fogo morto mostra a 
decadência do engenho Santa Fé e de seu senhor, coronel 
Lula. Em romances anteriores, José Lins do Rego reconstrói 
a história de outro engenho, o Santa Rosa, de propriedade 
do coronel José Paulino, utilizando uma narrativa linear, 
que é quebrada justamente em Fogo morto, cuja narrativa é 
construída pelo entrelaçamento de temporalidades diver-
sas, evidenciando a quebra do processo social e histórico 
comentado anteriormente3. 

A estrutura de Fogo morto está assentada no contrapon-
to entre a estrada que liga o engenho Santa Fé à vila do 
Pilar, oferecendo, também, acesso ao Santa Rosa e às casas 
do coronel Lula de Holanda, do mestre seleiro José Ama-
ro e do capitão Vitorino Carneiro da Cunha4. Casas mais 
ou menos desestruturadas, perto da falência ou da lou-
cura, ligadas por uma estrada que serve de caminho para 
senhores e moradores de engenho, comerciantes, mestres 
de ofício e cangaceiros em percursos que, pouco a pouco, 
apresentam ao leitor os personagens e os dilemas de um 
universo em ruínas.

Ruína que, no caso do Santa Fé, é marcada de modo 
decisivo pela Abolição. Em 13 de maio de 1888, todos os 

2 Partes desta seção encontram-se em Chaguri (2012).
3 Deve-se notar, contudo, que a decadência do Santa Fé é contemporânea ao triun-
fo do Santa Rosa, de modo que, a despeito da ruína de um senhor de engenho, 
todos os outros, e particularmente José Paulino, continuam desempenhando o pa-
pel social reservado ao patriarca, ponto de partida para o equilíbrio dos conflitos e 
dos impasses, ainda que, no entanto, a figura de José Paulino opere como ponto de 
reequilíbrio dos conflitos narrados. Para um estudo que explora a temporalidade 
compartilhada entre Fogo morto e Menino de engenho, ver Fonseca (2001).
4 A ideia de que a casa e a estrada representam focos narrativos distintos mas comple-
mentares é sugerida por Raymond Williams (1989). No caso de Fogo morto, Franklin 
Thompson (1957, p. 5) observa que a estrada onde mora mestre Amaro pode ser to-
mada como o eixo que constrói a narrativa: “há uma estrada-tronco que atravessa Fogo 
morto como um fio condutor, ligando as três partes do livro num todo harmonioso. Ao 
longo dessa estrada passam todos os personagens dessa história”.
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escravos abandonaram o engenho5 e Lula teve seu primei-
ro acesso de loucura. O cotidiano passa a se impor como 
um drama num engenho com o eito quase deserto e a casa-
-grande entregue à monotonia de uma família ensimesma-
da, avessa ao convívio com os vizinhos ou com a gente do 
Pilar e, cada vez mais, sem lugar no mundo (cf. Lins do 
Rego, 1997 [1943], pp. 236-40). 

É nessa rotina de dias iguais, no interior de um enge-
nho que, a duras penas, continua produzindo pequenas 
quantidades de açúcar, que a casa do mestre José Amaro 
torna-se decisiva não apenas para a dinamização da narra-
tiva, como também para a compreensão dos elementos em 
disputa num lento processo de decadência de casas, famí-
lias e engenhos de açúcar. Na beira da estrada onde vive o 
mestre seleiro, a autoridade do senhor de engenho do San-
ta Fé é questionada e enfrentada, bem como outros modos 
de hierarquização social são imaginados e, vez por outra, 
experimentados.

Oficial de beira de estrada, morador de engenho que vive 
como se fosse dono da terra, sem pagar foro, livre, portanto, 
do arbítrio do senhor, condição que garante a José Amaro 
autonomia capaz de afiançar sua condição de senhor de suas 
escolhas, de seu tempo e de seu trabalho: “– sou pobre [...] 
mas não faço vergonha aos pobres [...] aqui nesta minha por-
ta tem passado gente rica, gente lorde, pra me convidar para 
isto e aquilo. Não quero nada. Vivo de cheirar sola, nasci nisto 
e morro nisto” (Lins do Rego, 1997 [1943], p. 35).

Um homem pobre, que vive de seu trabalho e, portan-
to, faz justiça aos pobres. É justamente a possibilidade de 
escolher como e para quem trabalha o ponto capaz de lhe 

5 “Os negros do Santa Fé se foram para os outros engenhos. Ficara somente com 
seu Lula o boleiro Macário, que tinha paixão pelo ofício. Até as negras da cozinha 
ganharam o mundo” (Lins do Rego, 1997 [1943], p. 232). Importa notar que a 
fama de Lula como um senhor cruel e injusto com os escravos gera inúmeras difi-
culdades para a contratação de mão de obra após a Abolição.
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garantir o livre-arbítrio e, consequentemente, a afirmação 
de sua igualdade para com os senhores. Enquanto o pintor 
Laurentino segue para o trabalho no Santa Rosa, o seleiro 
se distingue do interlocutor afirmando que: 

– [...] estas mãos que o senhor vê nunca cortaram sola para 
ele [José Paulino]. Tem a sua riqueza, e fique com ela. Não 
sou criado de ninguém. Gritou comigo, não vai. 
– Grita, mas é bom homem, mestre Zé. 
– Eu sei. A bondade dele não me enche a barriga. Trabalho 
para homem que me respeite. Não sou um traste qualquer. 
(Lins do Rego, 1997 [1943], p. 35).

São conversas como esta, de beira de estrada, travadas 
com mestres de outros ofícios ou moradores de engenho da 
região, que apresentam ao leitor a percepção de José Ama-
ro sobre o mundo ao redor, reconstruindo a dominação 
patriarcal de um ponto de vista até então inédito no ciclo 
da cana-de-açúcar: o do dominado.

É, por exemplo, numa prosa com um portador do 
engenho do Oiteiro, que seguia para o Pilar com recado do 
senhor de engenho para o delegado, que mestre Amaro evi-
dencia o jogo de forças no qual todos ali estavam envolvidos 
e, ao mesmo tempo, imagina outra ordem:

– Este Ambrósio [delegado] é um banana. Queria ser 
delegado nesta terra, um dia só. Mostrava como se metia 
gente na cadeia. Senhor de engenho na minha unha não 
falava de cima para baixo. 
– Seu Augusto [senhor de engenho do Oiteiro] não é 
homem para isto, mestre Zé. 
– Homem, não estou falando de seu Augusto. Estou falando 
é da laia toda. Não está vendo que, comigo delegado, a 
coisa não corria assim? Aonde já se viu autoridade ser como 
criado, recebendo ordem dos ricos? Estou aqui no meu 
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canto. Mas estou vendo tudo. Nesta terra só quem não tem 
razão é pobre. 
(Lins do Rego, 1997 [1943], p. 41).

Ainda que a oposição entre ricos e pobres esteja pre-
sente em outros romances do ciclo, o mestre evidencia 
outro aspecto igualmente relevante: a extensão de práticas 
privadas para a esfera pública, num movimento que torna 
o poder de mando dos senhores extensivo às autoridades 
legalmente constituídas, criando um universo no qual as 
posições sociais são claramente definidas e, dificilmente, 
intercambiáveis. Assim, mestre Amaro apresenta a si mesmo 
como um pobre que conhece o seu lugar6.

Com o passar do tempo, a afirmação de autonomia do 
mestre seleiro, bem como seu permanente questionamen-
to da ordem social estabelecida no engenho acabam por 
conduzi-lo a uma solidão que não consegue explicar, mas 
que o leva a andar pelas noites “estrada afora”, num dese-
jo de “estar só, viver só, sentir tudo só. A noite convidava-o 
para andar” (Lins do Rego, 1997 [1943], p. 61). Na manhã 
seguinte, “corria por toda parte que o mestre José Amaro 
estava virando lobisomem” (p. 61). 

Àquela altura, o mestre era um eleitor que votaria 
contra José Paulino, o poderoso vizinho do Santa Fé, um 
homem – José Amaro – que viraria lobisomem à noite e, 
finalmente, um morador que falaria mal da família da casa-

6 José Amaro aponta a principal diferença entre ele e o compadre Vitorino Car-
neiro da Cunha “um pobre com chaleirisimo [...] cabra muito sem vergonha, atrás 
dos grandes, como cachorro sem dono” (Lins do Rego, 1997 [1943], p. 45). Padri-
nho de Luís, filho de Vitorino, descontentava o mestre o fato de o compadre não 
compreender seu lugar na hierarquia social, transitando pelo mundo dos ricos em 
busca de favores e condescendência. Vitorino, por sua vez, não se via como igual 
ao mestre, antes localizava a si mesmo como alguém em condições de igualdade 
com José Paulino: “– [...] Sou homem branco como o José Paulino. É meu primo 
[...] Não esteja pensando que sou um camumbembe [...]” (p. 51). A ascendência 
familiar é mobilizada, então, para reposicionar a hierarquia social, acionando um 
sobrenome em oposição à condição material de seu núcleo familiar. 
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-grande, suposições que, pouco a pouco, fazem do mestre 
uma figura mal vista por todos. Conforme as histórias se 
espalham, corre o boato de que o senhor de engenho pedi-
ria a casa em que o mestre vivia, e Sinhá, esposa de José 
Amaro, é a primeira a se dar conta do risco que corriam, 
compreendendo que a família estava na iminência de per-
der tudo aquilo que reconhecia como seu: “aquela era a 
sua casa, aquelas as suas flores, tudo aquilo ela tinha como 
coisa de sua existência. Veio-lhe um amor desesperado por 
tudo” (p. 148). 

Não demorou muito para que o mestre fosse intimado 
a comparecer à audiência com o senhor de engenho. O diá-
logo entre o morador e o senhor instaura a hierarquia que, 
até então, o mestre julgava alheia a ele:

– Muito boa tarde, coronel Lula. 
O velho baixou os olhos vidrados para cima dele, 
procurando reconhecê-lo. 
– Hein, é o senhor José Amaro, hein? 
– Sim, sinhô, coronel, sou eu mesmo. 
[...] 
– Quem é que manda neste engenho, hein, mestre José 
Amaro? De quem é esta terra, hein, mestre José Amaro? 
– O senhor sabe melhor do que eu, coronel. 
[...] 
– Hein, mestre José Amaro, eu mandei chamá-lo para saber 
de coisas que o senhor anda dizendo, hein? 
– Coronel, eu não sei de nada. Vivo na minha casa, do meu 
trabalho.  
– Quem manda nesta terra, hein, mestre José Amaro? 
– Quem manda é o senhor do engenho. 
– Mando eu, hein, mestre José Amaro? 
[...]  
– Já lhe disse, mestre José Amaro, procure outro engenho. 
Quem manda, aqui, hein, mestre José Amaro? 
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O mestre baixou a cabeça.  
E foi se retirando. 
(Lins do Rego, 1997 [1943], p. 109).

Apesar de ser um senhor recluso, pouco afeito à roti-
na do engenho – entregue às ordens do feitor e de dona 
Amélia –, Lula não se esquiva de afirmar a legitimidade de 
seu poder de mando dentro de seus domínios, desempe-
nhando o pleno arbítrio sobre sua propriedade e, particu-
larmente, sobre quem a habita. No jogo entre a legitimi-
dade do senhor e a fraqueza social do mestre se constrói o 
lugar social de ambos, num processo que desestabiliza as 
certezas que até então José Amaro possuía, dado que “[...] 
não podia compreender que tivesse sido jogado para fora 
do Santa Fé. Aquela casa tinha sido do seu pai, onde nasce-
ra, onde aprendera seu ofício, seria de outro, somente por-
que um negro mexeriqueiro fizera uma intriga” (p. 177). 
Perplexidade que é compartilhada pelo caçador Manuel da 
Úrsula, que, em conversa à beira da estrada com o mestre, 
reflete: “– [...] O senhor não matou, o senhor não roubou, 
e chega um doidela deste e sacode o senhor para fora de 
um sítio que vem de seu pai [...] Eu não posso dar conselho 
ao senhor, o senhor é homem velho, mas eu não saía. Deve 
haver algum direito” (p. 178; grifo nosso).

Sentindo-se humilhado, um “homem odiado por todos, 
fazendo medo aos meninos, assombrando as mulheres [...] 
e para desgraça maior, posto para fora da casa que seu pai 
fizera somente porque um negro ordinário fora inven-
tar mentiras para um senhor de engenho de miolo mole” 
(p. 283), a situação do mestre começa a ser revertida quan-
do, na estrada, encontra um comboio de aguardente lidera-
do por Alípio, a quem revela o drama que vivia. A sorte de 
José Amaro ganha, então, novos contornos e a possibilidade 
de garantir algum direito lhe parece menos absurda: “– Pois 
mestre, eu lhe digo uma coisa: não saia. Este velho vai ver a 
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força do capitão. Não saia. Estou chegando do Ingá. A cama 
do tenente Maurício está preparada. Mande este velho à 
merda” (p. 177).

Alípio se refere ao capitão Antônio Silvino, cujo bando 
de cangaceiros estava na região, em fuga da força volante 
liderada pelo tenente Maurício. Em algumas ocasiões, Alí-
pio havia se valido dos serviços do mestre para o conserto 
de arreios, para a compra de mantimentos para o bando, 
bem como para atualizar informações sobre os desloca-
mentos da tropa do tenente. Ao auxiliar o bando, mesmo 
que a distância e de maneira pontual, recebe a proteção do 
capitão e, tempos depois, Lula recebe um bilhete de Antô-
nio Silvino, solicitando que José Amaro não seja incomoda-
do (cf. Lins do Rego, 1997 [1947], pp. 297-98). O mestre, 
por sua vez, não parecia inclinado a, até aquele momen-
to, resistir à ordem do senhor, pelo contrário, avaliava que 
Lula era o dono da terra e “porque é dono, manda do jeito 
que quer” (p. 287). Contudo, o arbítrio do senhor podia ser 
questionado por Antônio Silvino e, recebendo a proteção 
do cangaceiro, José Amaro permanece na terra, recusando 
oferta de José Paulino para se mudar para um engenho seu 
no Itambé, afinal, “tinha ordem para não sair. Não disse de 
quem era a ordem, mas o velho sabe de quem é” (p. 326)7. 

Além de se sentir protegido, a intervenção de Antônio 
Silvino permite ao mestre reestabelecer sua classificação 
social sobre homens e coisas, de modo a minimizar a pos-
sível expulsão e transformar uma eventual saída num ato 
de vontade própria: “qualquer dia deste arrumo os meus 
troços e me mudo. Estou perto da morte. E mesmo a minha 

7 Como sintetiza o mestre: “Aquele Lula de Holanda, sem que nem mais, mandava 
que ele fosse de uma casa que o pai levantara. Anos e anos perdidos. E Manuel de 
Úrsula vinha lhe falar em direito. Pobre não tinha direito. Quem sabia dar direito 
aos pobres era o capitão [Antônio Silvino], era Jesuíno Brilhante, era o cangaço 
que vingava, que arrasava um safado como Quincas Napoleão” (Lins do Rego, 
1997 [1947], p. 281). Antônio Silvino, figura verídica do cangaço, atuou com seu 
bando no sertão da Paraíba e de Pernambuco entre 1896 e 1914. 
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mulher está querendo ir morar lá para as bandas da Paulis-
ta, para ficar mais perto da filha” (p. 326).

Se o bilhete de Antônio Silvino acalma o mestre, coloca 
dona Amélia em desespero, pois fazia do marido um caso 
inédito por ali: “um senhor de engenho sem força para 
mandar na sua terra” (pp. 322-23). 

Ao longo da narrativa de Fogo morto, todos os persona-
gens se apresentam ao leitor com a indicação do lugar social 
que ocupam naquele universo, cabendo a José Paulino, o 
mais rico senhor de engenho da várzea, a função de reequi-
librar a ordem e a hierarquia quando estas são abaladas. O 
cangaceiro Antônio Silvino e o sonhador Vitorino Carneiro 
da Cunha são os únicos personagens capazes de transitar 
entre todos os espaços dessa rígida hierarquia, costurando, 
vez por outra, situações capazes de salvaguardar os direitos 
dos pobres. Para o mestre Amaro, o cangaceiro “tinha força 
para botar as coisas nos seus lugares” (p. 284), o que, num 
contexto marcado por relações sociais assimétricas, afirma a 
violência como mediação privilegiada.

A desestabilização do universo dos engenhos narrada 
em Fogo morto figura conflitos que se tornaram estruturais, 
ou seja, interesses políticos, econômicos e sociais não con-
seguem mais se fazerem representar como gerais, e, pro-
gressivamente, diferentes grupos sociais reivindicarão tanto 
participação política como direitos sociais.

Nesses termos, José Amaro pode ser particularizado 
como o personagem que percebe a alteração do jogo de 
forças, enxergando o processo com uma lucidez que o leva 
ao suicídio, afinal, ainda que o arbítrio do senhor pudesse 
ser questionado pelo cangaceiro Antônio Silvino, e apenas 
por ele, a legitimidade do senhor permanece sendo reco-
nhecida pelo mestre, de modo que, ao lutar por direitos, a 
desigualdade de forças torna-se patente. 

Desse modo, a decadência perpassa todas as esferas do 
engenho Santa Fé, desalojando todos os personagens de 
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seus papéis sociais, agora, todos são vítimas da mesma tragé-
dia: ou morre ou enlouquece.

Mosaico de vidas breves8

Cidade de Deus, o conjunto habitacional, agudiza a ima-
gem do lugar social dos pobres e negros ser o do Quarto 
de despejo, como o descreveu Carolina Maria de Jesus em 
sua obra homônima publicada em 1960. Solução governa-
mental improvisada para as enchentes de 1966, para onde 
foram movidos os flagelados de diferentes regiões do Rio 
de Janeiro, como medida temporária – que se tornaria 
perene – à falta de moradia. Lugar de memórias desencon-
tradas e sonhos interrompidos, apresentados inicialmente 
ao leitor pelos olhos de dois personagens infantis – Busca-
pé e Barbantinho –, num braço do rio que corta o conjun-
to, onde trafegam águas ora silenciosas, ora caudalosas, às 
vezes límpidas, palco de brincadeiras, lavagens, servindo 
também para extração de sustento, e por vezes rubras, sujas 
de excrementos, detritos, sangue e corpos desovados, como 
à ocasião em que Buscapé e Barbantinho se encontram. 
As águas trouxeram todos àquele lugar, criador de lendas, 
peripécias e desventuras, que foi e continuaria sendo mítico 
pelos mais diversos motivos ao longo da trama.

Antigamente a vida era outra aqui neste lugar onde o rio, 
deixando o coração bater em pedras, dando areia, cobra-
d’água inocente, risos líquidos e indo ao mar, dividia o 
campo em que os filhos de portugueses e da escravatura 
pisaram. [...] Um dia essas terras foram cobertas de verde 
com carro de boi desafiando estradas de terra, gargantas 
de negros cantando samba duro, escavação de poços 
de água salobra [...] Cidade de Deus deu a sua voz para 
assombrações dos casarões abandonados, escasseou a 

8 Partes desse texto foram utilizadas em Silva (2011, 2013).
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fauna e a flora, remapeou Portugal Pequeno e renomeou 
o charco: Lá em Cima, Lá na Frente, Lá Embaixo, Lá do 
Outro Lado do Rio e Os Apês. [...] Os novos moradores 
levaram lixo, latas, cães vira-latas, exus e pombagiras em 
guias intocáveis, dias para se ir à luta, soco antigo para 
ser descontado, resto de raiva de tiros, noites para velar 
cadáveres, resquícios de enchentes, biroscas, feiras de 
quartas-feiras e as de domingo, vermes velhos em barrigas 
infantis, revólveres, orixás enroscados em pescoço, frango 
de despacho, samba de enredo e sincopado, jogo do bicho, 
fome, traição, mortes [...]9 (Lins, 1997, pp. 16-18).

Abre-se assim uma paisagem aparentemente aleatória 
e desordenada – Lá em Cima, Lá Embaixo, Lá na Frente, 
Lá do Outro Lado do Rio, Os Apês, A Praça da Loura, A 
Rua do Meio, A Treze – por onde os moradores fluem com 
bastante precisão e conhecimento, numa miríade de surgi-
mentos e desaparições de personagens impressionante. 

Cidade de Deus10, o romance, como bem frisou Roberto 
Schwarz (1999), é um “catatau de quinhentas e cinquenta 
páginas”11, repartido em três partes – A História de Cabeleira, 

9 O autor continua: “[...] jesus cristos em cordões arrebentados, forró quente para 
ser dançado [...] pobreza para querer enriquecer, olhos para nunca ver, nunca 
dizer, nunca, olhos e peito para encarar a vida, despistar a morte, rejuvenescer a 
raiva, ensanguentar destinos, fazer a guerra e ser tatuado [...] Levaram também 
as pipas, lombo para polícia bater, moedas para jogar porrinha e força para tentar 
viver. Transportaram também o amor para dignificar a morte e fazer calar as horas 
mudas” (Lins, 1997, p. 18).
10 Utilizamos aqui a primeira edição do livro, publicada em 1997, antes das polê-
micas envolvendo verossimilhança e requisição de pagamento de supostos direitos 
a pessoas cujos nomes e histórias teriam sido utilizados por Paulo Lins; ou ainda, 
passagem do romance para o cinema, por Kátia Lund e Fernando Meirelles, em 
2002, o que tornou o romance mundialmente conhecido, tendo o autor feito a 
opção de modificar nomes de personagens (para não ser alvo de processos) e 
reduzir significativamente as páginas de sua narrativa original, bem como alterar 
expressões do livro para facilitar a tradução e circulação internacional.
11 “O romance de estreia de Paulo Lins, um catatau de quinhentas e cinquenta 
páginas sobre a expansão da criminalidade em Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, 
merece ser saudado como um acontecimento. O interesse explosivo do assunto, 
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A História de Bené e A História de Zé Pequeno – compon-
do, em nossa interpretação, um mosaico de vidas breves. A 
marca do tempo é central na narrativa: sua passagem, em 
Cidade de Deus, é fugidia, criando-se a interessante situação 
de um mundo ficcional encerrado numa paisagem conhe-
cida e manipulada muito bem apenas pelos personagens, 
percorrendo estradas, ruas, blocos, passagens, becos, matas 
e antros sempre com sofreguidão, entre o final dos anos 
1960 e início dos 1980. 

Raros são aqueles que se podem demorar nessa pai-
sagem. Entre os malandros, promotores das primeiras len-
das, igualmente inusitados são os que ultrapassam os vinte 
e poucos anos. No mais, as vidas são breves, fugazes como 
os diálogos, como um movimento truncado no meio, inter-
rompido por um olhar errado, por uma fala mais ríspida, 
por uma decisão imediata. 

Em geral, o fim é espasmódico, oriundo de uma troca 
de tiros, de balas perdidas, da ação policial, da violência em 
estado bruto, da quebra de um código de ética não escri-
to, mas conhecido por todos, sujeitos-homens no mundo cão12, 
igualando malandros e otários – os trabalhadores que ocupam 
as posições mais precarizadas e desprestigiadas na cidade – 
e mesmo os policiais. Lugar onde “Falha a fala. Fala a bala” 
(Lins, 1997, p. 23), nos anuncia um narrador onisciente, em 
terceira pessoa – por vezes flertando com a primeira13 –, 

o tamanho da empresa, a sua dificuldade, o ponto de vista interno e diferente 
contribui para a aventura artística fora do comum. A literatura no caso foi levada a 
explorar possibilidades robustas, que pelo visto existem” (Schwarz, 1999, p. 163).
12 “– Meu irmão, eu fumo, eu cheiro, desde nenenzim que peço esmola, já limpei 
vidro de carro, já trabalhei de engraxate, já matei, já roubei... Não sou criança 
não. Sou sujeito homem!” (Lins, 1997, p. 410).
13 Como no trecho donde se extraiu a citação: “Poesia, minha tia, ilumine as cer-
tezas dos homens e os tons de minhas palavras. É que arrisco a prosa mesmo com 
balas atravessando os fonemas. É o verbo, aquele que é maior que o seu tamanho, 
que diz, faz e acontece. Aqui ele cambaleia baleado. Dito por bocas sem dentes e 
olhares cariados, nos conchavos de becos, nas decisões de morte. A areia move-se 
nos fundos dos mares. A ausência de sol escurece mesmo as matas. O líquido-mo-
rango do sorvete mela as mãos. A palavra nasce no pensamento, desprende-se dos 
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sem lugar definido naquela paisagem, observador partici-
pante e distante ao mesmo tempo; sem moral precisa, que 
entende muito bem o que acontece no seu entorno e o nar-
ra, sem espanto, comiseração, nojo ou falsa piedade.

É um narrador que também sabe onde e por que tudo 
começou. E é por isso que as três histórias que vertebram o 
livro organizam a narrativa do ponto de vista da memória. 
Cabeleira, Bené e Zé Pequeno atravessam aquela temporali-
dade exígua – anos 1960 a 1980 –, tendo seus feitos contados 
como se fossem uma epopeia. Mas é difícil afirmar que sejam 
heróis, embora em seu entorno se expresse uma coletivida-
de. Ninguém é inocente em Cidade de Deus, assim como não 
há alguém que seja completamente malévolo. A ambiguida-
de constante dos personagens é um traço distintivo impor-
tante. A linha que separa malandros e otários é muito tênue. 

E será nessa ambiguidade que a memória coletiva se 
articulará, contando as histórias dos três malandros míti-
cos, bandidos de alta periculosidade – Cabeleira, integrante 
do Trio Ternura, ainda algo inocente em face do que viria 
depois; Bené, criado no conjunto, se tornou o bandido mais 
amado da favela, ao mesmo tempo que estabelece a integra-
ção entre grupos antagônicos (os bichos-soltos, bandidos e os 
cocotas, garotos de baile e da contracultura nos anos 1970), 
realçando a ambiguidade, é amigo inseparável de Dadinho; 
por fim, Zé Pequeno, antigo Dadinho, que, como Bené, se cria 
na Cidade de Deus e começa a aprender a malandragem, 
em idade pueril, olhando Cabeleira e outros agir. Pequeno 
fecha o ciclo, se tornando um bandido implacável, mortal, 
protagonista de uma guerra de proporções impressionantes 
contra o antigamente pacato morador do conjunto, Mané 
Galinha, e Sandro Cenoura, seu rival no tráfico de drogas. 

lábios adquirindo alma nos ouvidos, e às vezes essa magia sonora não salta à boca, 
porque é engolida a seco. Massacrada no estômago com arroz e feijão porque a 
palavra é defecada ao invés de falada” (Lins, 1997, p. 23).
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A tônica é um presente contínuo e fugaz, embora o 
romance se estruture em três memórias delimitadas e espa-
ços físicos específicos. Insistiremos na imagem do mosaico. 
Há um esforço considerável, por parte de um narrador 
difuso, em articular aquelas vidas breves num todo. Não se 
tratam de histórias fragmentadas, mesmo quando se asse-
melham a pequenos contos internos ao romance, elas se 
entremeiam, se sobrepõem, se reforçam e se esclarecem. 

Assim como não nos parece possível identificar uma voz 
dominante, igualmente se faz difícil dizer que exista uma 
fragmentação narrativa a ponto de desnortear o leitor, de 
se tornar ininteligível. Ao contrário, a brevidade da vida, a 
experiência ao rés do chão das classes baixas, a futilidade 
de ser ou estar no mundo, a autoridade em disputa o tempo 
todo etc. são costuradas num esforço denso e visível, com 
mais ou menos sucesso, ao longo da trama.

Se o presente contínuo domina a trama, fica evidente 
na fala dos personagens que não há espaço suficiente para o 
devir. Ele aparece apenas quando se pensa em meter a boa, ou 
seja: ganhar bastante dinheiro, para poder sair daquele lugar:

Cabeleira deu bastante dinheiro para Berenice comprar 
as coisas que faltavam para se juntarem de vez. A mulher 
passou a semana pedindo ao marido para dar um tempo 
com essa vida de crimes. Ele ainda não era fichado, podia 
muito bem arrumar um emprego. Queria segurança e 
paz para poder criar os filhos que teria com ele numa 
boa. Cabeleira dizia que ia continuar a meter a bronca 
até estourar a boa para montar um comércio grande com 
um monte de empregados trabalhando e ele só contando 
dinheiro, dando as ordens. Depois pensaria em filhos. […] 
Pelé e Pará não perdiam tempo em fazer planos, somente 
pensavam em cinco gramas de cocaína que iriam comprar 
para romper o ano (Lins, 1997, p. 97).

135-295_13092-LuaNova91_af4.indd   186 4/25/14   10:18 AM



187

Lua Nova, São Paulo, 91: 169-197, 2014

Mariana Miggiolaro Chaguri e Mário Augusto Medeiros da Silva

O sonho de meter a boa raramente se concretiza. Contudo,  
ele tem origem no pavor que os personagens possuem  
da rotina dos otários. Trabalhar para outros, sem ser devi-
damente valorizado; estudar, sem perspectivas de mudan-
ças efetivas e concretas. Há uma habilidade muito grande 
do narrador em apresentar algumas biografias dos bichos-
-soltos, mostrando a tragédia de suas vidas, de suas famílias. 
Não se trata de determinismo social, ao contrário: a tragédia 
é estar no mundo e ter consciência do fracasso dessa situação. Não 
por acaso, vários personagens, muitas vezes os mais cruéis, 
sonham acordados com uma vida diferente, num intervalo 
de tiroteio ou guerra entre quadrilhas. Cabeleira, Bené e Zé 
Pequeno têm divagações preciosas nesse sentido:

O negócio era chegar à quadra do Salgueiro ou do São 
Carlos com uma beca invocada, um pisante maneiro, 
mandar descer cerveja à pamparra, comprar logo um 
montão de brizolas e sair batendo para os amigos [...] 
olhar assim para a preta mais bonita e chamar para beber 
um uísque, mandar descer uma porção de batatas fritas, 
jogar um cigarro de filtro branco na mesa [...] comprar um 
apartamento em Copacabana, comer filha de doutor, ter 
telefone, televisão, dar um pulinho nos States de vez em 
quando, que nem o patrão de sua tia. Um dia acharia a boa 
(Lins, 1997, p. 50).

Bené devorou o nhoque para ir comprar fazenda com a 
cocotada, decidiu que o grupo todo deveria vestir-se igual 
[...] Iriam a Botafogo comprar o pano. Quem faz compra no 
centro da cidade é pobre [...] Depois das compras iriam a 
Copacabana pegar um cinema e jantariam num restaurante 
da Gávea, onde combinariam aos risos um acampamento 
ou uma noite no Dancin’ Days, porque a onda agora era 
discoteca [...] O sonho de Bené era o de comprar um 
terreno onde tivesse água corrente para o cultivo para ele e 
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os cocotas morarem [...] Era esse o seu sonho: ganhar uma 
mina bonita, morar entre gente bonita e dançar discoteca 
até o fim da vida, numa boa. Nada daqueles crioulos com 
cara nervosa e sem dentes (Lins, 1997, p. 352).

– P com i dá pi, p com a dá pa, pi-pa, pipa, pipa, porra! Pipa 
– soletrava Pequeno ao lado da mulher de seu novo parceiro 
em Realengo [...] Agora realizava o sonho que tomara conta 
dele na cadeia, pois tinha sempre que pedir a alguém para 
ler as cartas que recebia e isso poderia ser perigoso [...] Já 
sabia assinar o nome, e, se encontrasse o tal doutor Crespo, 
que resolvia qualquer problema, poderia ter identidade e 
talão de cheque, coisa que também sempre sonhara ter. 
(Lins, 1997, pp. 537-38).

Qualquer eufemismo ao fracasso, portanto, é sublima-
do. Todos os sonhos acima passam, em alguma medida, 
por ser igualados a outros em aspectos de uma cidadania 
republicana (não no sentido clássico, mas deturpada): ter 
registro ou identidade civil, ser proprietário, para ter poder 
de compra e mando. Não se trata de emancipação huma-
na, igualdade fraternal e liberdade existencial. Para os três 
malandros míticos, nenhum desses sonhos se realizaria. 

O mesmo vale para a imensa maioria de malandros, bichos-
-soltos, cocotas ou otários que povoam a narrativa de Cidade de 
Deus. A consciência do fracasso começa também pela percep-
ção do território, da paisagem geográfica, explicativa da con-
formação dos destinos, do trato cotidiano, da visão exterior 
sobre o que os personagens eram, são ou jamais poderiam 
ser. É Zé Pequeno quem expressa isso claramente, depois 
de matar seis chefes locais do tráfico e se tornar, ao lado de 
Bené, dono de Cidade de Deus, juiz, executor, senhor da vida 
e da morte local. Para ele, não há eufemismos, não há meio-
-termo sobre a realidade e o que fazer estando nela:
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O pensamento voltou a correr pelas ruas do conjunto, 
entrava pelos becos imperativamente, parava nas esquinas 
fazendo pose. Porque elas eram suas, isso mesmo, era o 
dono da rua, o rei da rua, ali, vivo no baralho daquele 
jogo, o jogo de armas, de riscos, de raiva. [...] “Conjunto o 
quê? Favela! Isso mermo, isso aqui é favela, favelão brabo mermo. 
Só o que mudou foi os barraco, que não tinha luz, nem água 
na bica, e aqui é tudo casa e apê, mas os pessoal, os pessoal é 
que nem na Macedo Sobrinho, que nem no São Carlos. Se é na 
favela que tem boca de fumo, bandido pra caralho, crioulo à vera, 
neguinho pobre à pamparra, então aqui também é favela, favela 
de Zé Pequeno.” (Lins, 1997, p. 242; grifos nossos).

Não escapa também ao narrador onisciente difuso de 
Cidade de Deus a consciência sobre o território. Entretanto, 
ao refletir sobre ela, ele se questiona sobre o que legitima a 
violência e mantém o status quo14. Se conclui, por um lado, 
que a legitimidade precária da dominação parte da condi-
ção de vida dos dominados, também discute as diferentes 
manifestações da revolta e da consciência, seja contra a des-
dita dos bandidos ou à faceta mais presente do Estado que 
se manifesta na favela. 

14 “Barracos de caixas de tomate, madeiras de lei, carnaúba, pinho de riga, caibros co-
bertos, em geral, por telhas de zinco ou folhas de compensados. Fogueiras servindo  
de fogão para fazer o mocotó, a feijoada, o cozido, o vatapá, mas, na maioria das 
vezes, para fazer aquele arroz de terceira grudado, angu duro ou muito ralo, aqueles 
carurus catados no mato, mal lavados ou simplesmente nada. Apenas olhares carco-
midos pela fome, em frente aos barracos, num desespero absoluto e que por ser ab-
soluto é calado. [...] Os abismos têm várias faces e encantam [...] São as pessoas nesse 
desespero absoluto que a polícia procura, espanca com seus cacetetes possíveis e sua razão impos-
sível, fazendo com que elas, com seus olhares carcomidos pela fome, achem plausíveis os feitos e 
os passos de Pequeno e de sua quadrilha pelos becos que, por terem só uma entrada, se tornam 
becos sem saídas, e achem, também, corriqueira essa visão de meia cara na quina do último 
barraco de cada beco, de crianças negras ou filhas de nordestinos, de peito sem proteção, pé no 
chão, shorts rasgados e olhar já cabreiro até para o próprio amigo, que, por sua vez, se tornava 
inimigo na disputa de um pedaço de sebo de boi achado no lixo e que aumentaria o volume da 
sopa, de um sanduíche quase perfeito nas imediações de uma lanchonete, de uma pipa voada, 
ou de um ganso dado numa partida de bola de gude” (Lins, 1997, p. 314; grifos nossos).
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Não há luta de classes explícita no mundo ficcional de 
Cidade de Deus. Em grande parte do tempo, é um matadou-
ro de pobres, de desvalidos exterminando miseráveis, de 
policiais pobres matando trabalhadores e bandidos pobres. 
Nesse cenário, é possível até mesmo aparecer malandros 
com consciência etnicossocial15, soluções e conversões 
mágico-religiosas, intervenções externas para escapar ao 
matadouro ou ter poder de exterminar inimigos, como nos 
excertos a seguir.

Lá do Outro Lado do Rio, Marreco dormia em cima 
das raízes expostas da figueira mal-assombrada. À meia-
noite tudo no mundo parou, todo o silêncio das coisas se 
manifestava hiperbólico, uma fumaça vermelha saía dos 
ferimentos feitos pelo policial, tudo era muito escuro; agora 
a figueira mal-assombrada balançava ao vento que só ela 
recebia, os suplícios do seu corpo sumiram, assim como 
todas as coisas do universo. Somente a figueira vergava 
iluminada por uma luz que vinha subindo pelo tronco 
saído do próprio chão. Sobre suas folhas um homem louro 
e de olhos azuis, estressados, fixos nos olhos de Marreco. 
Completamente calado, disse, através do pensamento, 
todas as coisas que queria a Marreco, que ria, chorava, se 
encantava e se comprometia (Lins, 1997, pp. 123-24).

15 Por exemplo, o personagem O Grande, que entre outras coisas “[...] matava po-
liciais por achar a raça mais filha da puta de todas as raças, essa raça que serve 
aos brancos, essa raça de pobre que defende o direito dos ricos. Tinha prazer em 
matar branco, porque o branco tinha roubado seus antepassados da África para 
trabalhar de graça, o branco criou a favela e botou o negro para habitá-la, o bran-
co criou a polícia para bater, prender e matar o negro. Tudo, tudo que era bom 
era dos brancos. O presidente da República era branco, o médico era branco, os 
patrões eram brancos, o vovô-viu-a-uva do livro de leitura de escola era branco, os 
ricos eram brancos, as bonecas eram brancas e a porra desses crioulos que viravam 
polícia ou que iam para o Exército tinha mais era que morrer igual a todos os 
brancos do mundo” (Lins, 1997, p. 206).
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Tudo em Alicate se transforma em emoção ao ouvir essas 
palavras jubilosas [...] O cristão mudou-se, sem se despedir 
dos amigos, um mês depois da visita dos religiosos. Largou 
o baralho, canivete, o revólver, os vícios [...] Volta e meia 
dizia para Cleide que ele sim tinha arrebentado a boa. 
Conseguiu um emprego na empresa Sérgio Dourado, 
onde foi explorado durante muito tempo, mas não ligava. 
A fé afastava o sentimento de revolta diante da segregação 
que sofria por ser negro, desdentado, semianalfabeto. Os 
preconceitos sofridos partiam dessa gente que não tem Jesus 
no coração. Teve dois filhos com Cleide e sempre que podia 
voltava em Cidade de Deus para pregar o Evangelho (Lins, 
1997, pp. 155-56).

– Eu sou o Diabo, moleco! Eu sou o Diabo! Se quiser eu te 
tiro desse buraco, esse, boto suncê num lugar formosado 
[...] Dadinho fechou os olhos e abaixou a cabeça. Sentia 
força do Exu, que não brinca porque não é de brincadeira 
[...] Poderia optar pelo mundo em que desejaria estar, era 
só escolher qual jogo queria jogar, sairia daquele buraco ou 
cavaria sempre mais; em qualquer jogo seria vencedor na 
proteção do Exu [...] Era ali que se formava verdadeiramente 
um destino escolhido, um destino onde não haveria dúvidas; na 
verdade, um destino que a vida lhe traçara e ele agora vislumbrava 
por entre arreios [...]. (Lins, 1997, p. 209; grifos nossos).

Quando não raro, a fé em um deus ou o pacto com um 
demônio falham, o que sobra é o acordo entre os homens. 
Um universo de favores, corrupção e permissividade se cons-
trói em Cidade de Deus. No matadouro, a autoridade e a legi-
timidade estão em permanente disputa. Os acertos de vida e 
morte são necessários, porém, tão breves quanto as vidas em 
questão. Também o Estado negocia o tempo todo nesse uni-
verso. São os policiais ou membros do Exército (brigada de 
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paraquedistas)16 que fornecem armas, munição, drogas etc. 
aos malandros e bichos-soltos. 

Cabeção, Touro, Monstrinho, Lincon, Sargento Geraldo e 
outros matutos, como são chamados os mercadores de armas 
naquele universo, negociam vida e morte, na mesma moe-
da que os bandidos. Estão sujeitos a éticas quase semelhan-
tes, têm as vidas tão breves quanto e compõem mais peças 
pobres no mosaico. “Depois de saber que o detido tinha pai 
e mãe, em vez de encaminhá-lo ao posto policial, obrigou-o 
a levá-lo à sua casa, mirando extorquir dinheiro da família. 
E foi o que fez” (Lins, 1997, p. 105).

Ou ainda: “O senhor pode vir aqui pegar um calaboca na 
hora do baile mesmo. É só não pedir documento e não pren-
der ninguém. Pode andar pelo clube, escutar uma música, 
tomar um refrigerante, que tá tudo certo, mas deixa o baile 
correr frouxo. Valeu?” (p. 39). O acordo foi firmado, para essa 
e muitas outras ocasiões. E rompido sem pudor, quando assim 
foi conveniente a uma das partes, em diferentes momentos e 
entre variados personagens da narrativa.

O fim e o princípio
Chegamos ao fim retomando o princípio: se, como sugere 
Auerbach (1994 [1946], p. 482), o todo é “uma questão 
de atitude do escritor com relação à realidade do mundo 
que representa”, não podemos deixar de observar as parti-
cularidades dessas duas realidades que implicam soluções 
ficcionais diversas.

Em linhas gerais, as duas narrativas se ocupam dos 
impasses criados por uma socialização violenta, evidenciando 
as noções de autoridade e poder que conformam os dois uni-

16 “O soldado paraquedista caminhou para os Blocos Velhos, onde morava. Na ver-
dade, não queria tomar a boca de fumo do morro do São Carlos coisa nenhuma, 
aceitara o convite de Pequeno por medo, mas não demonstraria isso aos outros 
soldados. Falaria que vender fumo dava mais dinheiro do que assaltar banco e 
roubar carros, e também era muito menos arriscado” (Lins, 1997, p. 285).
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versos. Perpassado por relações pessoais, os arranjos possíveis 
entre autoridade e poder parecem ser, pois, uma chave expli-
cativa importante dos textos e contextos em questão. 

Se, no universo dos engenhos nordestinos, o arbítrio 
do senhor não está em disputa, no conjunto habitacional 
carioca o direito de mando é disputado por atores que ocu-
pam posições de relativa igualdade. Se tal traço indica uma 
socialização moderna, não podemos deixar de observar que 
a modernidade, nesse contexto, implica violência. 

Em Fogo morto, temos um universo marcado por relações 
sociais estabelecidas entre desiguais. O que se vê, então, é 
a autoridade virtualmente ilimitada do senhor de engenho, 
fundada pelo exercício do poder não apenas em seus domí-
nios territoriais, mas, especialmente, em todas as demais esfe-
ras da vida pública. 

Já em Cidade de Deus, a desigualdade de posições sociais 
não está fixada rigidamente; a autoridade, que não se 
expande para além dos limites do conjunto habitacional, 
é constantemente disputada, o que acaba por deslocar o 
lugar e o sentido da violência no mundo social e no univer-
so narrativo.

Diferentes arranjos entre autoridade e poder forjam, 
pois, explicações diversas para os fracassos individuais e cole-
tivos com os quais narradores e personagens se debatem. Se 
a lógica rural se desagrega porque não é mais capaz de repro-
duzir organicamente os papéis sociais definidores de sua 
socialização, não deixa de ser importante notar que a cidade 
em questão possui na marginalidade um forte sentido opera-
tivo, afinal, é pela margem que o narrador de Cidade de Deus 
tenta alinhavar os fragmentos de sua narrativa. Alinhavo que, 
em ambas as narrativas, é conduzido pelo fio da memória: 
daquilo que não pode mais ser, no caso de Fogo morto, e 
daquilo que poderia ter sido, no caso de Cidade de Deus. 

Em Fogo morto e Cidade de Deus, não existe novidade 
alguma em estar vivo. O lugar social ocupado pelos grupos 
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expostos na narrativa, em meio ao desenrolar de crises, de 
diferentes dimensões e consequências, para ambos, explici-
ta posições que raramente se alteram. 

A consciência dos significados da crise são particular-
mente importantes na maneira como os narradores de 
ambos os romances observam os processos sociais diante de 
seus olhos. Se existem dessemelhanças na narrativa, não é 
incorreto afirmar, como o faz Paulo Lins, que há alguma 
ressonância na construção do mundo da decadência dos 
engenhos – onde a autoridade dos coronéis se esfarela con-
tinuamente e ganha progressivamente ares artificiais, como 
no caso de Lula do Santa Fé – com o mundo da favela de 
Cidade de Deus, sendo que neste o processo se desenvolve 
nas classes baixas, com aqueles que poderiam ser netos ou 
bisnetos dos escravos, libertos e homens livres, trabalhado-
res de eito do findo ciclo da cana-de-açúcar, filhos de nor-
destinos migrantes. 

Deixados à própria sorte, nas posições mais baixas em 
diferentes momentos e aspectos; ou se estabelecendo arran-
jos precários, numa vivência autoritária das soluções pelo alto: 
a rarefação das relações sociais descamba para uma violência 
legitimada por sua ilegalidade. E essa, a ilegalidade, que deve-
ria ser exceção, se torna a regra socialmente compartilhada 
por diferentes setores da sociedade civil, pelo Estado, pelas 
classes baixas, remediadas ou privilegiadas e as relações 
deturpadas que se estabelecem entre todos.

Ora, a ausência de novidade em estar vivo se refere à 
imutabilidade de processos sociais. A crise republicana e 
abolicionista atinge as elites do engenho de maneira cen-
tral, mas há a possibilidade de acordo e arranjo, tanto no 
passado do mundo rural como no presente urbano. Para as 
classes baixas nessa situação, no momento de transição, 
embora o processo seja dramático, há alguma possibilidade 
de integração, de devir, de fabulação social, de um horizon-
te de possibilidades, por mais precárias que sejam. 
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No universo ficcional de Cidade de Deus, as personagens 
enunciam claramente a sua impossibilidade de realização 
social, dada por princípio e confirmada quotidianamente. 
“Falha a fala. Fala a bala”. Não há espaço ao diálogo, somente 
ao enfrentamento; os acordos, quando existem, são precários 
e vazios. O pacto, individual, quando é possível, se estabelece 
com o extraterreno, acima da coletividade dos homens.

O futuro não está em aberto, não dura muito mais tempo 
que a trajetória de um projétil rumo a um crânio ou da deci-
são de passar um inimigo – seja um chefe do tráfico, um tra-
balhador, um estudante, um malandro, um policial, um bebê 
ou um desavisado. Não existe transição ou mediação: vive-se o 
resultado imediato da insolvência das duas crises sociopolíti-
cas que instauram a modernidade brasileira. 

Na transição do mundo antigo para sociedade liberal, 
como demonstrou Roberto Schwarz (2000), o favor era nos-
sa mediação universal. No universo da experiência irreso-
luta da crise, a violência sistemática e quotidiana, nos seus 
mais diversos níveis e expressões, é o que nos nivela.

Existem personagens em Cidade de Deus que se estabe-
lecem entre dois mundos. É o caso de Buscapé, o cocota que 
se torna fotógrafo, ligado a movimentos políticos, universi-
tário. A solução de seu destino, entretanto, é individual, em 
meio ao fracasso da experiência coletiva. É curioso pensar 
que, ao final da terceira parte, após o desenrolar da batalha 
insana entre Zé Pequeno e Mané Galinha, o narrador nos 
apresenta uma espécie de balanço das perdas e ganhos. Os 
malandros e bicho-soltos morrem aos montes; mas não mui-
to diferente de outros personagens mais amenos. Alguns 
são trânsfugas daquele inferno, como Buscapé, os Katana-
zaka, Angélica e outros. Mas são apenas os personagens 
ambivalentes e nunca de maneira articulada com o todo.

Fogo morto e Cidade de Deus são dois grandes romances que 
condensam aspectos importantes da nossa fracassada expe-
riência social de modernidade. Nisso se tornam parentes.  
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Violência, autoridade, poder, legitimidade e ilegalidade são 
categorias com as quais eles operam de maneira magistral, 
num tenso corpo a corpo com o texto por seus autores, pro-
curando dar inteligibilidade ao que é cinicamente incom-
preensível.
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MARX E OS OUTROS

Jean Tible
para Mauro William Barbosa de Almeida

Era Marx eurocêntrico? Propõe-se aqui, para responder a 
esta pergunta, uma leitura dos seus escritos que abordam 
formações sociais e econômicas, lutas e acontecimentos que 
vão além da Europa Ocidental.

Entre os estágios de desenvolvimento e a crítica do 
colonialismo
Um primeiro aspecto dos escritos de Marx aqui estudados 
é sua busca em desvendar os estágios de desenvolvimento 
e da evolução social e sua correlata apreensão de situações 
concretas. Em A ideologia alemã, Marx e Engels esboçam uma 
sucessão histórica dos modos de produção. Para os autores, 
“os vários estágios de desenvolvimento da divisão do trabalho 
são, apenas, outras tantas formas diversas de propriedade”.

O primeiro estágio é o da propriedade tribal, no qual a 
estrutura social corresponde à estrutura da família e a subsis-
tência é garantida pela caça e pesca, pela criação de animais 
e, às vezes, pela agricultura. Não há desenvolvimento da pro-
dução e a divisão de trabalho é elementar. A segunda forma 
situa-se na Antiguidade e sua propriedade é comunal e estatal. 
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Tendo a cidade como origem, ocorre a separação do trabalho 
industrial e agrícola e a distinção entre cidade e campo.

Sua sequência – a terceira etapa histórica da propriedade 
– é a feudal. A propriedade transforma-se em “propriedade 
coletiva dos senhores feudais, como um grupo, apoiados pela 
organização militar dos conquistadores tribais germânicos – 
é sua base” (Marx e Engels, 2007 [1845-1846], pp. 89-91). Seu 
ponto de partida é o campo e a classe explorada não é mais 
composta por escravos, mas por servos. A quarta formação, 
o capitalismo, é produto da evolução do feudalismo. Funda-
-se na distinção entre cidade e campo, quando ocorre um 
desenvolvimento das manufaturas e aguçam-se a competição 
e guerras comerciais entre as nações. Trata-se de uma nova 
fase do desenvolvimento histórico, em que predominam as 
relações e conflitos entre capitalistas e trabalhadores.

Tal perspectiva dos estágios se mantém no Manifesto 
comunista. São, no entanto, citadas somente as três formas 
de sociedade de classe, sem levar em conta a anterior, sem 
classes – a tribal –, o que será acrescentado por Engels em 
prefácios posteriores. “A história de todas as sociedades até 
agora tem sido a história das lutas de classe”, colocam Marx 
e Engels (2001 [1848], p. 8), citando a sociedade escravista 
da Antiguidade, o feudalismo e a sociedade burguesa.

Os autores enfatizam o escopo planetário do capitalismo 
e os elos entre a ascensão da burguesia e o colonialismo. Com 
o novo mundo que se abre com a “descoberta da América e a 
circunavegação da África”, a exploração desses mercados e seu 
comércio “trouxeram uma prosperidade até então desconhe-
cida”. A colonização prepara a criação desse mercado mun-
dial e este se impõe às demais formas sociais, num ímpeto de 
unificação. A ação burguesa “logra integrar na civilização até 
os povos mais bárbaros”, graças aos revolucionários progressos 
na produção e comunicação. Em tons épicos, os autores nar-
ram de que forma “os preços baratos de suas mercadorias são a 
artilharia pesada com a qual ela derruba todas as muralhas da 
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China”. A burguesia, dessa forma, “cria um mundo à sua ima-
gem e semelhança” (Marx e Engels, 2001 [1848], pp. 9-12).

Alguns anos mais tarde, Marx (2011 [1857-1858]) retoma 
esta discussão em “As formas sociais que precedem o capita-
lismo” – as Formen –, momento privilegiado de sua reflexão 
acerca do pré-capitalismo. Marx investiga os mecanismos 
das transformações sociais e evolução histórica, compreendi-
dos de acordo com o desenvolvimento das forças produtivas 
materiais. O autor apreende, assim, quatro vias alternativas 
de desenvolvimento a partir do sistema comunal primitivo e 
sua propriedade comum da terra – oriental, antiga, germâ-
nica e eslava (cf. Marx, 2011 [1857-1858]). A novidade situa-
-se no sistema ora caracterizado como “oriental” ora como 
“asiá tico” e, antes disso, esboçado como “despotismo orien-
tal” em cartas trocadas com Engels (cf. Bert, 2010) e em arti-
gos publicados no New York Daily Tribune no mesmo ano de 
1853. Sua base ainda é a propriedade comunal e Marx liga-a 
– sem, no entanto, desenvolver o raciocínio – às sociedades 
pré-colombianas mexicana e peruana.

Na “Introdução geral” de 1857 e no “Prefácio” de 1859, 
Marx (2011 [1857-1858]) aborda os estágios de desenvol-
vimento das formas de produção. Por um lado, pensa nos 
modos asiático, antigo, feudal e burguês moderno como 
“épocas progressivas da formação econômica da socieda-
de. As relações de produção burguesas são a última forma 
antagônica do processo social de produção”. Suas forças 
produtivas criam as condições materiais para superar tal 
antagonismo e “com esse sistema social é a pré-história da 
sociedade humana que se encerra” (pp. 487-88). Por outro 
lado, Marx (pp. 451-53; grifo no original) adverte que “é pos-
sível confundir ou apagar todas as diferenças históricas for-
mulando leis humanas universais” e insiste na importância 
do aspecto empírico – “as condições ditas gerais não são 
outra coisa que esses momentos abstratos que não permi-
tem apreender tal estágio histórico real da produção”. 
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Os estágios mencionados indicam o estado dos estudos 
de Marx nesse momento, constituindo mais indicações ini-
ciais do que uma compreensão acabada. Tal apreensão dos 
estágios de desenvolvimento liga-se à sua análise de situa-
ções concretas. Em Londres – centro do maior império –, 
desde 1849, Marx amplia seu escopo de interesse e começa 
a pensar situações além da Europa Ocidental e aqui já é 
possível perceber uma tensão entre os horrores do colonia-
lismo e a necessária marcha civilizatória, sendo seu exem-
plo mais paradigmático talvez os artigos sobre a Índia.

Marx escreve, em “The British rule in India” (Avineri, 
1969, p. 93), que a colonização britânica destrói a tecelagem 
indiana e também as “pequenas comunidades semibárbaras 
e semicivilizadas, acabando com seus fundamentos econômi-
cos e produzindo, assim, a maior e por assim dizer a única 
revolução social jamais vista na Ásia”. Ora, continua Marx, 
se a dissolução dessa vida dos vilarejos significa tristeza do 
ponto de vista dos sentimentos humanos, seus moradores 
atinham-se a um universo demasiado estreito, tornando-os 
instrumentos dóceis de superstição e escravos das regras, sem 
esquecer a existência das castas e da escravidão em seu seio.

Em artigo posterior no mesmo ano, “The future of Bri-
tish rule in India” (Avineri, 1969), os horrores do colonia-
lismo tampouco são olvidados, a Inglaterra sendo “guiada 
pelos interesses mais abjetos” e mostrando sem véu na Índia 
a “barbárie inerente à civilização burguesa”. Marx argumen-
ta, porém, que a sociedade indiana não possui história, a 
não ser que se considerem as invasões sucessivas por cima 
da “base passiva dessa sociedade imutável e sem resistência”. 
Assim, a escolha não se situa acerca de uma invasão ou não 
da Inglaterra, mas entre uma desta e a de outro país, tal 
como a Turquia, Rússia ou Pérsia.

Tampouco deixa de estar presente o caráter, em última 
instância, positivo da expansão capitalista, já que a Inglaterra 
“tem uma dupla missão a exercer na Índia: uma destrutiva, 
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outra regeneradora”. Em sua visão, uma futura revolução redi-
mirá esses processos, pois tais terríveis convulsões resultarão 
numa forma superior de organização social. Retoma Marx, 
com ecos do Manifesto, que o período burguês da história cria 
um novo mundo, via intercâmbio universal e desenvolvimento 
das forças produtivas. E efetua um paralelo entre as transfor-
mações do comércio e a indústria burgueses com as revolu-
ções geológicas, defendendo que no momento em que uma 
“grande revolução social conseguir dominar os resultados dos 
tempos burgueses” e “sujeitá-lo ao controle comum dos povos 
mais avançados, aí então o progresso humano deixará de pare-
cer àquele horrível figura, ídolo pagão que só bebia néctar nos 
crânios de suas vítimas”1. E semelhante abordagem está pre-
sente nos artigos sobre a China da mesma época2.

Ocorre, desse modo, um tento de encaixar tais realida-
des em estágios preestabelecidos e numa teleologia linear e 
“otimista” da história. Fascinado pela expansão capitalista, 
Marx emite, com Engels, julgamentos expeditivos a respeito 
da índole de diferentes povos: mexicanos preguiçosos, beduí-
nos ladrões, indianos estagnados, frente aos enérgicos ian-
ques, civilizados franceses e progressistas ingleses. A agência 
e o protagonismo são apreendidos como situados do lado 
europeu ocidental e estadunidense. Pensando nesses está-
gios do desenvolvimento e em alguns exemplos correlatos, 
cabe perguntar: existem sociedades imutáveis pré-capitalistas 
e mutáveis capitalistas? Qual o lugar da Europa ocidental na 
história e no mundo? Seria o capitalismo inevitável e progres-
sista e as forças pré-capitalistas obstáculos reacionários?

O que significa essa predominância da sociedade bur-
guesa (e europeia ocidental) em relação às demais? Trata-se, 
para Marx, da forma mais complexa de todas, situada num 
outro patamar de desenvolvimento e estando no centro 

1 Ver “The future of British rule in India” [8 ago. 1853], em Avineri (1969, p. 139).
2 Ver “The revolution in China and in Europe” [14 jun. 1853], em Avineri (1969, 
p. 67).
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da história. Seu interesse pelas formações pré-capitalistas 
se deve ao fato de as capitalistas serem produtos históricos 
dessas formações. De acordo com Marx (2011 [1857-1858], 
p. 169), “a sociedade burguesa é a organização histórica da 
produção mais desenvolvida e mais diferenciada”, e, assim, 
“a anatomia do homem é uma chave para a anatomia do 
macaco”. Manifesta-se, assim, um tipo de confiança na his-
tória, por conta da sucessão de estágios. Para além de suas 
violências, o capitalismo é prenhe de comunismo; o modo 
de produção capitalista cria as formas materiais – e desperta 
as forças – de sua destruição.

A compreensão marxiana dos estágios evolutivos não 
pode ser apreendida, entretanto, sem sua concomitante 
denúncia dos massacres provocados por esse curso da his-
tória. Há uma sempre presente crítica ao colonialismo que 
muda de forma e se reforça e uma mudança no que toca às 
suas análises de algumas situações concretas (China, Esta-
dos Unidos, Índia, Irlanda). Para Marx, o esquema linear 
perde força, inclusive pelo autor se debruçar nos aspectos 
empíricos, por virar “sociólogo” ou “antropólogo”.

Já nos artigos sobre a Índia, publicados em 1853, Marx, 
colocava que “a profunda hipocrisia e a barbárie inerente 
da civilização burguesa mostra-se sem véus aos nossos olhos, 
passando de seu lar natal, onde ela assume formas respeitá-
veis, para as colônias onde se apresenta sem véus”3. Essa ten-
são, presente nos dez artigos do mesmo ano sobre a Índia, 
se reforça nos 31 de 1857, sobre a insurreição indiana, suas 
causas e derrota final. No primeiro período (1853), Marx 
faz uma análise inicial sobre o colonialismo, mas possui 
ainda poucas informações sobre a Ásia e se guia mais por 
abstrações filosóficas. Nesse contexto, os colonizados não 
fazem sua própria história e Edward Said (2007 [1978]) cri-
tica Marx por esses motivos.

3 Ver “The future of British rule in India”, em Avineri (1969, p. 137).
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Estaria certo Said ao assimilar Marx ao orientalismo? 
Nos artigos de 1857 em particular, tal argumento perde 
força e, não por acaso, Said atém-se aos de 1853. Nesse 
segundo momento, Marx se “afastou de um foco exclusivo 
na burguesia britânica para pensar as atividades e lutas dos 
indianos colonizados” (Jani, 2002, p. 82), denunciando a 
tortura dos ingleses como uma “uma instituição orgânica”4 
da política colonial e de sua retórica racista.

É sobretudo a partir dos anos 1860 que Marx adota-
rá outra postura. A colonização estadunidense do Méxi-
co havia sido analisada como progresso histórico. Isso, no 
entanto, muda “no caso da defesa do México contra a polí-
tica anexionista dos Estados Unidos” (cf. Marx, 1972) e, no 
momento em que se prepara um ataque, Marx defende que 
“a planejada intervenção no México por parte da Inglater-
ra, França e Espanha, é, na minha opinião, um dos mais 
monstruosos empreendimentos já cronicados nos anais da 
história internacional”5. Acrescenta, ainda, que “o Blue Book 
da intervenção no México […] contém a maior exposição 
para condenar a diplomacia inglesa moderna com todo seu 
hipócrita jargão de ferocidade contra os fracos, seu raste-
jar frente aos ricos e sua total desconsideração do direito 
internacional”6.

Isso se reflete, também, na questão irlandesa. Em carta 
a Engels em 10 de dezembro de 1869, Marx marca expli-
citamente sua mudança ao dizer que inicialmente pensava 
possível a derrubada do regime irlandês pela ascensão da 
classe trabalhadora inglesa, o que expressou em artigos no 
jornal New York Daily Tribune. Porém, estudos aprofundados 
levam Marx à convicção de que a classe operária inglesa 
nada alcançará sem antes resolver a questão irlandesa. Essa 
é a alavanca e, por isso, um ponto chave para o movimento 

4 Ver “The Indian revolt” [16 set. 1857], em Avineri (1969, p. 224).
5 Ver “The intervention in Mexico” [23 nov. 1861], em Avineri (1969, p. 425). 
6 Ver “The Mexican imbroglio” [10 mar. 1862], em Avineri (1969, p. 433).
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social em geral7. Marx reinterpreta os laços entre Inglaterra 
e Irlanda em termos coloniais. Uma das principais fontes 
de riqueza da aristocracia fundiária inglesa advém dessa 
dominação, que provoca a migração dos trabalhadores 
pobres irlandeses para as cidades industriais inglesas que, 
por sua vez, pressiona para baixo os salários operários. O 
que causa, também, a xenofobia, já que o operário inglês, 
como membro de uma nação dominante é, de certo modo, 
instrumentalizado pelos capitalistas do seu país, que utili-
zam esse sentimento contra os irlandeses.

Marx prega um necessário rompimento da classe ope-
rária com a política das classes dominantes, os trabalha-
dores ingleses devendo fazer causa comum com irlande-
ses – parte importante dos trabalhadores na Inglaterra –,  
pois este “antagonismo constitui o segredo da impotência 
da classe operária inglesa”8 e ainda impede uma alian-
ça entre operários na Inglaterra e nos Estados Unidos, 
defende Marx numa resolução do Conselho Geral da 
Internacional. A Irlanda representa, igualmente, o úni-
co motivo para manutenção de um grande exército na 
Inglaterra, e este pode se voltar, quando precisar, contra 
os operários ingleses.

Reforça-se, assim, o anticolonialismo de Marx. Ade-
mais, tais situações concretas o levam a reinterpretar os elos 
entre colonialismo e capitalismo, na forma de relações de 
poder essenciais ao capitalismo mundial, inclusive no supri-
mento das matérias-primas obtido pelo “livre” mercado. Tal 
contexto passa a ser apreendido não tanto como força de 
modernização e mais como parte da hegemonia burguesa, 
com a descoberta dos novos mercados coloniais tendo evita-
do o agravamento da crise econômica de 1857.

7 Ver Karl Marx, Carta para Engels, 10 dez. 1869. Disponível em: <http://marxists.
org/archive/marx/works/1869/letters/69_12_10.htm>. Acesso em: 22 jul. 2012.
8 Ver Karl Marx, Carta para Beesly, 16 set. 1870. Disponível em: <http://marxists.
org/archive/marx/works/1870/letters/70_09_16.htm>. Acesso em: 22 jul. 2012.
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Em O capital, “Marx não retoma a história das ‘formas 
que precedem a produção capitalista’. No lugar dela, no 
final do mesmo primeiro volume, logo após tratar da lei 
geral da acumulação capitalista, aparece a análise brilhan-
te da ‘acumulação originária do capital’” (Almeida, 2003, 
p. 48). Nos capítulos finais, “A chamada acumulação origi-
nária” e “A teoria moderna da colonização”, Marx pensa as 
relações entre a Inglaterra – e a Europa ocidental – e o res-
to do mundo. Caminha, assim, no sentido da existência de 
um sistema capitalista colonial.

No penúltimo capítulo do primeiro volume de O capital, 
Marx recapitula sua argumentação, citando a transformação 
do dinheiro em capital e depois do capital em mais-valia e 
desta em mais capital. Entretanto, nos diz o autor, forma-
-se um círculo vicioso: tal acumulação de capital pressupõe 
uma mais-valia e esta o capital e força de trabalho. Falta algo, 
alguma explicação e Adam Smith fala nesse contexto de uma 
“acumulação prévia”, uma acumulação antes da acumulação 
capitalista. Esta é, segundo Marx, o equivalente na economia 
política do pecado original na teologia.

Ao contrário da narrativa da economia clássica que fala 
de uma concentração precedente, ocorre uma “violenta pro-
dução das condições da possibilidade da relação capitalista 
de produção” (Mezzadra, 2008, p. 133). O eixo de compre-
ensão se desloca: da necessidade histórica para a conquista. 
Indo contra a visão idílica da acumulação inicial, Marx afir-
ma o processo histórico de separação do produtor rural dos 
meios de produção. A história dessa expropriação “está ins-
crita nos anais da humanidade em letra de sangue e fogo”, 
o capital vindo ao mundo “transbordando de sangue e de 
sujeira por todos os poros, da cabeça aos pés”.

Sua forma clássica ocorre na Inglaterra, no fim do 
século XV, com a pilhagem dos bens da Igreja e decretos 
– as bills for Inclosure of Commons – de cercamento das terras 
comunais, que permitiram a expropriação. Isso criou “para 
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a indústria das cidades o aporte necessário de proletaria-
do explorável à vontade”, pois os camponeses foram expul-
sos de suas terras. Assim, “o povo do campo, brutalmente 
expropriado e expulso de sua terra, reduzido à vagabunda-
gem, foi restrito por leis de um terrorismo grotesco à dis-
ciplina necessária ao salariado por chicotadas, marcas de 
ferro vermelho e torturas”.

Tais atrozes violências ligam-se à exploração da Améri-
ca, África, Ásia e de suas populações. Descreve Marx (2006 
[1867], p. 843):

[...] a descoberta de terras de ouro e prata na América, 
o extermínio, escravização e enterramento da população 
nativa nas minas, o início da conquista e pilhagem das 
Índias Orientais, a transformação da África numa coutada 
para a caça comercial dos peles-negras, assinalam a aurora 
da era da produção capitalista. Estes processos idílicos são 
momentos principais da acumulação original. Lhes seguem 
de perto a guerra comercial das nações europeias, com o 
globo terrestre por palco. Inicia-se com a revolta dos Países 
Baixos contra a Espanha, toma contornos gigantescos na 
Inglaterra com a guerra antijacobina e prolonga-se ainda na 
guerra do ópio contra a China.

Esse sistema colonial possui papel fundamental, sendo 
o “‘deus estrangeiro’ que veio a se colocar no altar ao lado 
dos velhos ídolos da Europa” (Marx, 2006 [1867], pp. 805-
52). É, também, no dito Novo Mundo que Marx desvenda 
o segredo do modo de produção e acumulação capitalista. 
Sua base consiste na expropriação do trabalhador, “aquilo a 
que os economistas chamam ‘Acumulação Prévia ou Original’, 
mas deve ser chamada Expropriação Original” (Marx, 1987 
[1865], p. 46).

Além de apontar os elos entre capitalismo e colonialis-
mo, Marx também pensa seus vínculos com a escravidão. Se 
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sempre a condenou, agora a integra à sua compreensão do 
capitalismo e das lutas pela emancipação da classe trabalha-
dora. Em carta ao escritor russo Pavel Vasilyevich Annenkov, 
em dezembro de 1846, e em A miséria da filosofia, no ano 
seguinte, Marx coloca lado a lado a indústria moderna e a 
escravidão; esta no Suriname, Brasil e sul dos Estados Unidos 
“é tão o pivô no qual nosso industrial do dia a dia gira quanto 
o são as máquinas, crédito, etc. Sem escravidão não haveria 
algodão, sem algodão, não haveria indústria moderna”9.

Esse argumento é expandido nos escritos de Marx 
sobre a Guerra Civil Americana, pois os Estados escravistas 
“cresceram e se desenvolveram simultaneamente ao mono-
pólio da indústria algodoeira inglesa no mercado mundial”. 
Ademais, não dissocia a emancipação dos negros da classe 
operária estadunidense, a primeira sendo uma condição 
para a segunda, como aparece na saudação da I Internacio-
nal a Abraham Lincoln, escrita por Marx (1946, pp. 325-27). 
Ligam-se exploração na Europa ocidental e no mundo em 
geral, pois “a escravidão camuflada dos operários assalaria-
dos na Europa necessitava do pedestal da escravidão sans 
phrase no novo mundo” (Marx, 2006, pp. 852-53).

Trata-se de uma virada no pensamento de Marx, segun-
do José Aricó (1982). Mas não “completa”, diz, por sua vez, 
o filósofo argentino Enrique Dussel (1990, p. 244), pois a 
“Irlanda só importava porque livraria o proletariado inglês; 
assim como a Polônia e a Turquia tinham sentido porque 
debilitariam a reacionária Rússia. Mas essas nações não 
valiam ainda por elas mesmas”. Tais limites – reforçados – os 
acompanham em seus textos sobre a América Latina. Con-
forme coloca Aricó (1982, p. 82), “se, por um lado, [Marx] 
viu-se obrigado a reconhecer essa realidade ‘nacional’ na 
Irlanda, China, Índia, Espanha, Rússia ou mesmo na Tur-

9 Ver Karl Marx, Carta para Pavel Vasilyevich Annenkov, dez. 1846. Disponível em: 
<http://www.marxists.org/archive/marx/works/1846/letters/46_12_28.htm>. 
Acesso em: 22 jul. 2012.

135-295_13092-LuaNova91_af4.indd   209 4/25/14   10:18 AM



210

Lua Nova, São Paulo, 91: 199-228, 2014

Marx e os outros

quia, não parecia estar disposto a admiti-la em países como 
o México, Argentina ou Brasil”. Isso “não porque a negara 
explicitamente na teoria, mas pela incapacidade de reco-
nhecê-la nas lutas concretas destes povos”. De acordo com 
o pensador argentino, a América Latina foi apreendida em 
sua exterioridade, limitando, assim, sua compreensão.

Marx, nos seus últimos anos, voltará a pensar na região, 
“mas agora com novas preocupações, como as formas de 
propriedade antigas, os efeitos da colonização, etc., dirigi-
das em grande parte precisamente a superar os vazios em 
sua compreensão da história e a sociedade latino-america-
na” (García Linera, 2008, pp. 50-51). Interessa-se, também, 
pela América do Norte em sua leitura de Lewis Morgan, que 
foi fundamental na transição do crescente anticolonialismo 
à incorporação da vitalidade dessas formas sociais outras.

Marx transformado: vitalidade das outras formas sociais
O interesse de Marx, após a publicação de O capital centrou-se 
“nesta etapa do desenvolvimento social, para a qual Maurer,  
Morgan e a vasta literatura russa de que se ocupou, de 1875 
em diante, proporcionaram uma base de estudos muito 
mais sólida do que a que estivera disponível em 1857-1858” 
(Hobsbawm, 1991 [1964], p. 49). Marx afeta-se por essas lutas 
outras. Isso pode ser percebido nos textos sobre a comuna 
rural russa e nas suas leituras de Morgan. São dois momentos 
chave: o debate com os russos acerca do destino da comuna 
rural explicita seu questionamento dos estágios de desenvol-
vimento e seu diálogo com Morgan o leva a pensar a riqueza 
da organização política iroquesa, ambos remetendo à incor-
poração de outros atores e movimentos.

O que interessou Marx na comuna rural e na situação rus-
sa? Quais as características específicas desta? O que a comuna 
rural russa os leva (Marx e Engels) a pensar? Num primeiro 
momento, a Rússia é vista como o bastião da reação na Euro-
pa e os autores estavam sobretudo interessados na diplomacia  
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czarista e em suas conspirações contra qualquer intento revo-
lucionário. A partir do fim dos anos 1860, Marx entra em con-
tato com revolucionários e intelectuais russos e aí se inicia seu 
interesse pelos problemas políticos e sociais russos, em parti-
cular a questão agrária e uma possível revolução camponesa.

O sucesso da versão russa de O capital foi decisivo 
para essa aproximação. O tradutor, o economista narodnik 
(populista) Nikolai Danielson, incentiva Marx a estudar as 
formas comunais de propriedade (cf. Rubel, 1974, p. 86).  
A partir desse momento, ele passa a ter contatos e trocas 
regulares com os jovens revolucionários, consolidando sua 
transformação. No início de 1870, Marx aprende russo para 
ter um contato direto com a literatura e debates locais e 
reúne uma documentação importante sobre o assunto. 
Numa carta a Engels, Jenny Marx conta sobre a nova tarefa 
de seu marido, relatando que ele começou a estudar russo 
como se fosse uma questão de vida ou morte, chegando a 
preencher 30 mil páginas de anotações sem, no entanto, 
finalizar nenhum texto10.

Um texto de Engels, “Os problemas sociais da Rússia”, 
marca o início desse processo de reflexão sobre a Rússia e 
suas potencialidades revolucionárias. Engels responde, a 
pedido de Marx, ao revolucionário Petr Tkatchev que o havia 
acusado, numa carta aberta, de ignorar a situação específica 
russa, assim como suas possibilidades emancipatórias. Para 
Tkatchev, a Rússia seria a terra prometida do socialismo, pois 
nem a burguesia nem o proletariado aí existiam e por haver 
fortes instituições comunitárias. Ele pensava, nesse contexto, 
a vitória do socialismo como uma questão política, na forma 
da derrubada do czarismo e da conquista do Estado pelos 
revolucionários.

Engels responde que o Estado russo trava qualquer 
revolução na Europa. Pensando na Alemanha, ele diz que 

10 Ver “Late Marx: gods and craftsmen”, em Shanin (1983, pp. 7-13). 
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a revolução nesse país teria que imediatamente enfrentar o 
exército russo da reação, pensando assim na queda do Esta-
do czarista como uma das condições para a vitória do prole-
tariado alemão. Continua, colocando que a Rússia importa 
no sentido de não atrapalhar as possibilidades revolucio-
nárias alemãs. Esse artigo marca uma transição em curso. 
Engels prossegue numa visão de que o camponês “vegeta 
miseravelmente de geração para geração num marasmo que 
está de algum modo fora da história”11, mas abre a possibili-
dade de a comuna transformar-se num sentido socialista, se 
sair de seu atraso. Concorda, também, sobre a preparação 
em curso de uma revolução social na Rússia, mas ressalta a 
impossibilidade que esta assuma características socialistas, 
tendo em vista a ausência tanto de um proletariado nume-
roso como de uma burguesia capitalista forte. As formas 
comunitárias indicam uma aspiração dos russos a um modo 
de trabalho cooperativo e uma tendência a associar-se, mas 
o parâmetro ainda é exterior; o mir pode unicamente trans-
formar-se numa forma de organização superior se for pre-
cedido de uma revolução proletária na Europa ocidental, 
já que essas comunas rurais caminham para sua dissolução.

Dois anos mais tarde, em carta ao conselho editorial 
da revista russa Otechestvennye Zapiski (Notas da Pátria), Marx 
(1963, pp. 1553-55; grifos do autor) argumenta que, caso a 
Rússia prossiga no rumo seguido desde 1861, “perderá a mais 
bela oportunidade jamais ofertada a um povo, para padecer 
de todas as peripécias fatais do regime capitalista”. Questio-
nado acerca de qual “aplicação” de O capital na Rússia, con-
testa que se esta “tende a virar uma nação capitalista como as 
nações da Europa Ocidental, e durante estes anos está buscando 
esse caminho, ela não o conseguirá antes de haver transfor-
mado uma boa parte de seus camponeses em proletários”.  

11 Ver Friedrich Engels, Carta para Bebel. 16-18 mar. 1875. Disponível em: <http://
www.marxists.org/archive/marx/works/1875/letters/75_03_18.htm>. Acesso em: 
22 jul. 2012.
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Tendo feito isso, será levada à máquina capitalista e “viverá 
suas leis impiedosas, como outros povos profanos. É isto”.

O que não significa uma marcha obrigatória da história, 
pois não faz sentido, para Marx, transformar seu “esboço histó-
rico da gênese do capitalismo na Europa ocidental numa teoria 
histórico-filosófica da marcha geral, fatalmente imposta a todos 
os povos, quais que sejam as circunstâncias históricas onde se 
encontram”. Tal teoria histórico-filosófica geral, diz Marx, teria 
como principal virtude a de ser supra-histórica. Uma prova de 
que esse texto não é uma simples carta situa-se na mudança – 
ou esclarecimento – nas edições posteriores de O capital num 
trecho importante, a saber, a já citada expropriação dos cam-
poneses (Wada, 1983, pp. 44-49). Marx reforça que o que havia 
escrito sobre a inevitabilidade histórica só era válido para os 
países da Europa ocidental – de onde saiu o capitalismo das 
entranhas do feudalismo e sua ordem econômica –, indican-
do novos olhares e propostas para problemas postos por movi-
mentos oriundos de outros horizontes.

Logo, a Rússia e outros podem seguir caminhos distin-
tos. Na troca de cartas com os russos, Marx utilizará essa 
nova edição francesa, como o faz na correspondência – e 
rascunhos – com Vera Zasulich. Esta era parte do movi-
mento populista (narodnik), uma corrente revolucionária 
russa que questionava tanto o eslavismo dos que defendiam 
a especificidade – e superioridade – eslava como as ideias 
dos liberais e outros sobre capitalismo europeu como futu-
ro obrigatório da Rússia. Defendia, assim, a possibilidade 
de um salto em direção a outra sociedade, sem passar pelo 
capitalismo. Seu autor mais conhecido foi Chernyshevskii e 
teve como expressão política o Narodnaya Volya (Partido da 
Vontade do Povo), organização clandestina que exerceria 
considerável influência no período entre 1879 e 1883 antes 
de ser esmagada com execuções e exílios12.

12 Ver “Late Marx: gods and craftsmen”, em Shanin (1983, p. 8).
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Vera Zasulich pergunta a Marx, no contexto das dis-
cussões que O capital gera na Rússia nos meios revolucioná-
rios, como questão de vida ou morte – pois dessa resposta 
dependeria o destino pessoal dos revolucionários russos: se 
a comuna rural, liberta dos pesados impostos e outros paga-
mentos aos senhores e à administração czarista, seria capaz 
de evoluir num rumo socialista, organizando-se em bases 
coletivistas? Nesse caso, o militante socialista deve centrar-se 
na libertação da comuna e no seu desenvolvimento. Ou, se os 
autointitulados marxistas estão corretos e essa comuna é uma 
forma arcaica cujo destino é perecer, de acordo com o socia-
lismo científico, os militantes deveriam centrar-se em outras 
ações. Zasulich (1974, p. 1557) clama por uma exposição das 
ideias de Marx sobre o destino da comuna e sobre a “teoria 
da necessidade histórica para todos os países do mundo de 
passar por todas as etapas da produção capitalista”.

Marx leva três semanas para responder e redige quatro 
rascunhos, antes de enviar sua versão definitiva. Qual sua 
resposta? Marx reafirma a condição mestra do sistema capi-
talista, a separação radical entre o produtor e seus meios 
de produção. E, citando O capital, afirma sua realização de 
forma radical somente na Inglaterra, embora os demais 
países da Europa ocidental estejam na mesma onda. Nesse 
sentido, a “fatalidade histórica” restringe-se aos países nos 
quais uma forma de propriedade privada é substituída por 
outra forma de propriedade privada. Desse modo, respon-
de Marx, a análise contida em O capital não lhe permite 
dizer-se nem contra, nem a favor da comuna rural, mas “o 
estudo especial que fiz, e para o qual busquei material nas 
fontes originais, me convenceram que esta comuna é o pon-
to de apoio da regeneração social na Rússia”. Para isso, no 
entanto, “tem que ser eliminadas influências deletérias que 
a perseguem por todos os lados e, em seguida, lhe assegurar 
as condições normais de um desenvolvimento espontâneo” 
(Marx, 1974, p. 1558).
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Nos rascunhos da carta, Marx reforça alguns pontos 
importantes, como o de salientar que a ameaça à comuna 
não é uma “inevitabilidade histórica nem uma teoria; é a 
opressão estatal e a exploração por capitalistas intrusos que 
o Estado tornou poderosos em detrimento dos camponeses”. 
Além disso, a contemporaneidade do mir com o modo capi-
talista de produção pode lhe permitir uma combinação úni-
ca de circunstâncias, ou seja, “livrar-se de suas características 
primitivas e desenvolver-se diretamente como um elemento 
da produção coletiva em escala nacional”. Poderia, assim, 
“apropriar-se de todos as realizações positivas sem passar por 
suas terríveis e temíveis vicissitudes” (Marx, 1983, p. 105). No 
entanto, isso envolve, também, livrar-se das características 
ditas primitivas do mir, onde “cada comunidade forma um 
todo fechado” e “se ligam entre si apenas por intermédio do 
‘paizinho, o czar’ e apenas pelo poder supremo, patriarcal, 
que ele exerce” (Bakunin, 2003 [1873]).

Em suma, para responder à questão de Vera Zasuli-
ch, Marx propõe sair da teoria abstrata e ir à empiria rus-
sa. Situa, ademais, o fator decisivo: só uma revolução russa 
poderá salvar o mir. Assim, Marx, que nos anos 1860 era hos-
til aos narodniki, identificou posteriormente “por trás da iro-
nia de Chernyshevskii e dos atentados a bomba da Vontade  
do Povo, uma densa análise e importantes insights de uma 
realidade que era diferente da sua, assim como algumas 
questões estratégicas e considerações que poderiam ocasio-
nar novas perspectivas”. Seus últimos escritos “mostram o 
quanto Marx adotou e desenvolveu novas visões a respeito 
da Rússia – enriquecendo sua própria análise e sendo críti-
co de si mesmo”13.

Os debates acerca do mir estão presentes no momento 
em que Marx e Engels redigem o prefácio à segunda edição 

13 Ver “Marxism and the vernacular revolutionary traditions”, em Shanin (1983, 
p. 275).
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russa do Manifesto. Perguntam-se novamente se a comuna 
russa poderia passar diretamente para uma forma superior 
– isto é, comunista – de propriedade ou se deveria obriga-
toriamente passar pelas etapas europeias ocidentais. Res-
pondem os autores, que “se a revolução russa tornar-se o 
sinal para a revolução proletária no Ocidente, de modo que 
uma complemente a outra”, então “a atual propriedade em 
comum da terra na Rússia poderá servir de ponto de parti-
da para um desenvolvimento comunista” (Marx e Engels, 
1996, pp. 43-44).

Ao mesmo tempo que debatiam os rumos do mir, Marx 
e Engels tinham contato com alguns trabalhos etnológicos. 
Marx liga a comuna russa aos ameríndios, ao citar Morgan 
em rascunho de carta para Vera Zasulich, ao colocar que “nas 
palavras de um escritor americano que… não é visto como 
tendo tendências revolucionárias, ‘o novo sistema’ em dire-
ção da qual a sociedade moderna tende ‘será uma revives-
cência, numa forma superior, do tipo social arcaico’” (Marx, 
1983, p. 107). Esse contato com a etnologia transforma as 
ideias marxianas. Foi intenso o impacto da leitura de Ancient 
society, de Lewis Henry Morgan. Engels chega a dizer em car-
ta a Karl Kautsky que “Morgan tornou possível vermos as coi-
sas de pontos de vista inteiramente novos” (Rosemont, 1989, 
p. 210). Pontos de vista novos; pela primeira vez, o autor tem 
contato com relatos detalhados da existência concreta de 
uma sociedade sem classes, os iroqueses. 

De acordo com o antropólogo estadunidense Lawren-
ce Krader, tais leituras etnológicas ligam-se aos estudos a 
respeito das comunidades rurais – como as Formen – e aos 
debates sobre o mir russo. Morgan “proveu a base mate-
rial para a doutrina da impermanência da propriedade 
em sua particular forma da propriedade privada […]. Os 
manuscritos etnológicos complementam assim as posições 
dos Grundrisse e de O capital”. Krader apresentou e orga-
nizou esses Cadernos etnológicos, publicados 89 anos após 
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a morte de Marx e guardados no International Institute 
of Social History, em Amsterdã, Holanda. Nestes, Marx, 
entre 1880 e 1882, transcreve, anota e comenta trechos das 
obras de quatro antropólogos: Lewis Henry Morgan, John 
Budd Phear, Henry Summer Maine e John Lubbock. Além 
destes, Marx estudou, também, obras de Georg Maurer e 
Maxim Kovalevsky.

A intenção de Marx era apresentar esses trabalhos, embora  
não se saiba qual seria sua forma final, pois estava em ges-
tação. Suas longas anotações são um quebra-cabeça. Marx, 
como de hábito, quando se interessava pelas obras, trans-
creveu fartamente o livro de Morgan. Anotou em detalhe a 
organização das partes e dos capítulos e, ainda, “na orga-
nização dos excertos e notas de Morgan, Marx permane-
ceu à parte, comparada com sua organização do material 
de Maine. [...] Suas concepções relativas a Morgan devem 
ser interpretadas ex silentio, pela sua escolha dos materiais”. 
Marx destacou 130 trechos, com 25 comentários, que forne-
cem indicações preciosas sobre seus principais interesses no 
decorrer da leitura e releitura; 28 notas marginais tratam 
da organização política/governamental, da democracia pri-
mitiva, dos conselhos e o papel das mulheres, 27 trechos 
abordam a propriedade comunal, habitação e terra e outros 
19 a posse comunal (cf. Krader, 1974).

Duas ideias de Morgan chamam particularmente a aten-
ção de Marx. De um lado, a organização política dos iroque-
ses; de outro lado, o papel da propriedade na evolução histó-
rica, esta sendo um divisor de águas. Seu interesse particular  
pelas formas políticas democráticas dos iroqueses é atestado pelo  
volume muito maior de trechos selecionados, representando 
a maior parte dos Cadernos etnológicos. Marx transcreveu de 
forma detalhada as cerimônias e ritos do Conselho iroquês. 
Tal Confederação unia as diferentes tribos iroquesas (Moha-
wks, Oneidas, Onondagas, Cayugas e Senecas) e baseava-se 
em uma série de direitos: eleger, depor os sachems e chefes 
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e compromisso de ajuda e de defesa mútuas. Os princípios 
democráticos nasceram, para Morgan, nesse período, defi-
nindo esta como uma democracia de tipo arcaico. De acordo 
com Morgan (1964 [1877]), “princípios democráticos eram 
o elemento vital da sociedade gentílica, […] uma destacada 
produção de sabedoria e sagacidade”.

Morgan “era parte do movimento do pensamento ame-
ricano, que estava ainda vivo, ligado à tradição de igualdade 
comum e às revoluções americana e francesa” (White, 1964 
[1877], p. XXXVI), notadamente ao pensamento de Jefferson 
e sua democracia insurrecional (Raulin, 2010, p. 228). Antiaris-
tocrata e defensor da difusão da propriedade, sua famosa con-
clusão, retomada por Marx, em rascunho para Vera Zasulich, e 
por Engels, no fim de A origem da família, da propriedade privada 
e do Estado, faz uma crítica da civilização contemporânea e pre-
ga uma incorporação de antigos elementos da humanidade 
numa forma vindoura (Morgan, 1964 [1877], p. 552). 

Os estudos sobre o mir, os debates com revolucionários 
russos e a leitura de Morgan permitiram um deslocamento 
em Marx. Os relatos de Morgan sobre os iroqueses “deram 
a ele uma vívida atenção acerca da atualidade dos povos indí-
genas, e talvez mesmo um vislumbre da possibilidade de tais 
povos darem suas próprias contribuições à luta global pela 
emancipação humana” (Morgan, 1964 [1877]; grifos do 
autor). Nova ótica, nova abordagem. Marx manifesta, como 
vimos, uma hostilidade crescente ao colonialismo e ao capi-
talismo e passa a fazer uma apreciação distinta das forças 
potencialmente revolucionárias desses sujeitos outros, “pes-
soas de cor (people of color); nos colonizados, camponeses e 
‘primitivos’”, o que faz seu genro Paul Lafargue escrever 
que ele voltou de Argel em 1882 “com sua cabeça cheia da 
África e dos árabes” (Rosemont, 1989, pp. 207-208). 

Como explicar essa capacidade de Marx de se transfor-
mar? Por seu contato com as lutas. A riqueza do pensamen-
to marxiano reside nisso, na sua “contaminação” pelas lutas. 

135-295_13092-LuaNova91_af4.indd   218 4/25/14   10:18 AM



219

Jean Tible

Lua Nova, São Paulo, 91: 199-228, 2014

Quando questionado acerca do futuro do mir, Marx retraba-
lha o já escrito em O capital, descendo da teoria pura para a 
realidade russa. Nesse sentido, “enquanto a primeira geração 
dos seus intérpretes lutavam infindavelmente pela pureza da 
dedução de seu mestre, Marx mesmo fez o oposto. Recusou-
-se a deduzir a realidade social dos seus próprios livros”14.

Comunismo primitivo e por vir
Após analisar os textos, cartas, rascunhos, transcrições e 
anotações de Marx acerca do mir russo e dos escritos antro-
pológicos de sua época, em particular Morgan, pode-se 
dizer que ocorre uma mudança em que o autor passa a 
valorizar por si mesmas as experiências e formas de resis-
tências que ocorrem fora dos países da Europa ocidental. 
Um ponto fundamental dessas formações sociais situa-se na 
propriedade comum da terra. Isso por dois aspectos. Por 
um lado, sua dissolução explica a origem da sociedade civil 
e do Estado, e, por outro, sua possível regeneração – em 
outras formas – é compreendida em termos comunistas. As 
mudanças de Marx no que toca às formações não ocidentais 
ligam-se ao estudo da propriedade fundiária.

Tal ponto-chave remete ao primeiro texto de Marx 
sobre uma questão material, no qual acompanha a discus-
são na Dieta renana para definir se a prática tradicional 
de colheita da lenha por parte dos pobres configurava-se 
num roubo ou não. Com a madeira valorizada por sua inte-
gração no circuito mercantil, havia uma pressão dos pro-
prietários de terra para transformar a colheita da lenha em 
delito. A alternativa a isso seria sua manutenção como bem 
para satisfação de necessidades elementares, e um embate, 
então, ocorre entre duas formas de direito, o de proprieda-
de e o dos costumes, que incluíam direito de passagem, de 

14 Ver “Marxism and the vernacular revolutionary traditions”, em Shanin (1983, 
p. 275).
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pasto e colheita de lenha. Estava, assim, em jogo, a defini-
ção da propriedade.

Marx argumenta que para se apropriar de madeira 
verde, esta deveria ser arrancada com violência, o que iria 
contra a integridade da árvore e o direito de propriedade. 
No entanto, quando se trata de galhos, nada seria tirado 
da propriedade, além do que já havia caído. O proprietá-
rio possui a árvore, mas a árvore não possui mais os galhos. 
Assim, são duas coisas bem distintas, e, ao considerar duas 
práticas diferentes como atentado contra a propriedade pri-
vada, a lei ficaria atenuada onde deveria ser aplicada. Marx 
pensa, nesse contexto, com Proudhon e pergunta se qual-
quer propriedade não seria um roubo, pois, sendo proprie-
tário, excluo qualquer outra pessoa dessa possibilidade.

Em seguida, Marx efetua defesa dos direitos dos 
pobres, dos direitos de costume e dos não proprietários 
diante dos proprietários. Alguns objetos deveriam pautar-
-se pelo direito de ocupação da classe, que excluída de 
qualquer propriedade, “ocupa na sociedade civil a mesma 
posição que estes objetos na natureza” (Marx, 1984 [1842], 
p. 104). Marx defende um sentido instintivo do direito dos 
que nada possuem. Ademais, com Locke, diz que tal pro-
priedade não é legítima, pois não passou por uma ação 
transformadora, por um trabalho. Aplica-se, nesse caso, o 
direito de ocupação.

Marx opõe, assim, a propriedade comunal – que seria no 
princípio generalizada – à privada. Retomando as Formen, o 
capitalismo tem como pressuposto a separação do trabalha-
dor dos meios de produção. Isto é, a separação do trabalhador 
de sua terra, o que “significa a dissolução tanto da pequena 
propriedade livre quanto da propriedade comunal da terra 
assentada sobre a comuna oriental”. Nesta, os indivíduos são 
proprietários, como membros da comunidade em que vivem 
e trabalham. Seu objetivo é a manutenção da família e não a 
criação de valor e a terra “é o grande laboratório, o arsenal 
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que proporciona tanto os meios e objetos do trabalho como 
a localização, a base da comunidade. […] Eles se consideram 
como seus proprietários comunais” (Marx, 2011 [1857-1858], 
pp. 65-67; grifos do autor).

Nos Manuscritos parisienses, Marx (2004 [1844], p. 75) já 
compreende “a propriedade fundiária” como “raiz da pro-
priedade privada”. Ademais, em “A nacionalização da terra”, 
Marx defende que “a propriedade do solo é a fonte original 
de toda riqueza e ela se transformou no grande problema 
cuja solução determinará o futuro da classe operária”, salien-
tando que juristas, filósofos e economistas “disfarçam esse fait 
initial da conquista sob o argumento do ‘direito natural’”15, 
evidentemente direito natural de alguns.

Tal visão é enriquecida nos chamados Cadernos Kovalevsky. 
Em setembro de 1879, em meio ao seu período de estudos 
sobre as sociedade agrárias para a redação do volume 3 do 
Capital, Marx recebe do historiador russo Kovalevsky seu 
livro Obshchinnoe Zemlevladenie e “como resultado de sua lei-
tura, Marx redigiu, entre notas, comentários e transcrições, 
mais de oitenta páginas de um dos seus cadernos”. Marcam 
Marx certos argumentos convergentes com os seus, princi-
palmente o sobre a propriedade comunal da terra e sua exis-
tência “nos momentos iniciais do surgimento da organiza-
ção social dos homens”. Marx (re)pensa a distinção entre 
posse e propriedade da terra e “dá conta da impossibilidade 
de aplicar o mesmo conceito de ‘propriedade’ usado para a 
Europa, para estudar sociedades onde a terra não pode ser 
alienada (vendida)” (García Linera, 2008, pp. 23-25). Marx 
troca sistematicamente “propriedade” por “posse” nesses 
Cadernos, indicando a comunidade como proprietária e os 
indivíduos como possuidores da terra. 

Ademais, o autor reforça sua visão de uma diversidade 
dos caminhos do desenvolvimento histórico dos povos, iro-

15 Ver “La nationalisation de la terre” (1872), em Rubel (1963, p. 1476). 
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nizando os feudalismos encontrados por Kovalevsky. Em 
muitas partes do mundo, não ocorreu transição entre duas 
formas de propriedade privada, da feudal para a capitalista, 
mas sim de uma forma comunal para uma privada. Não se 
trata de pensar uma sucessão progressiva, mas a existência de 
“formas sociais particulares que precederam indistintamente 
o surgimento do regime capitalista em distintas zonas geográ-
ficas do planeta”, indicando uma “extraordinária diversidade 
das modalidades organizativas da sociedade humana e, em 
particular, sobre a existência de uma muito longa etapa da 
vida comunitária de todos os povos” (García Linera, 2009,  
p. 237). Caminhos a serem descobertos e enriquecidos. 

A propriedade comunal deixa de ser localizada em 
um só lugar (Índia) ou em alguns (Índia e Europa) para 
se generalizar, sendo assim o início da trajetória de todos 
os povos. A propriedade comunal da terra como instituição 
primeira para Engels. Nos anos 1880, a Índia é considera-
da somente uma das extremidades de um arco de socieda-
des de propriedade coletiva; “a partir desse momento para 
Engels a forma típica do comunismo primitivo é a forma 
social das tribos americanas analisadas por Morgan, e não 
mais a forma das sociedades asiáticas”. Desse modo, na tra-
dução inglesa de O capital (na publicação de 1887), Engels 
tira o termo “oriental” da expressão “propriedade comum 
oriental” (Thorner, 1969, p. 363). Nesse contexto, a discus-
são sobre a comuna russa e sobre Morgan liga-se diretamen-
te ao pensar em Marx num contexto latino-americano.

Se existe uma ruptura entre as sociedades sem classes 
e as sociedades de classes, como pensá-la, assim como seus 
elos também existentes? Ao reconhecer essa diferença-cha-
ve entre sociedades sem classes e sociedades de classe, o 
que pensar dos estágios de desenvolvimento? Como vimos, 
em A ideologia alemã, Marx e Engels rejeitam qualquer “teo-
ria histórico-filosófica” e situam sua argumentação sobre 
“evolução histórica” com algumas abstrações. E, em seus 
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escritos a partir da década de 1860, Marx vai ignorar ou 
deixar de lado qualquer sistema classificatório geral; em 
O capital não há lista dos modos de produção, somente é 
citada a sequência europeia ocidental – isto é, escravismo, 
feudalismo e capitalismo. Ao não usar os estágios da mes-
ma forma que o havia feito anteriormente, Marx escapa de 
apreensões esquemáticas, pois “uma vez ‘capturados’ no 
movimento da história universal, os espaços não europeus 
teriam como destino o de repetir as etapas do percurso 
tomado pelo Europa”.

A compreensão de Marx aproxima-se de uma pers-
pectiva de multiplicidade de tempos e de relações sociais 
que são, também, contemporâneas. Há certa sucessão no 
tempo, mas também curtos-circuitos. Isso torna possível 
pensar numa articulação outra que não uma linha linear e 
progressiva do tempo histórico. Permite, assim, compreen-
der a questão da diferença entre sociedades de e sem clas-
ses por uma via diferente. Nesse sentido, o filósofo italiano 
Sandro Mezzadra critica o discurso hegeliano de expansão 
e mundialização do espírito e da racionalidade a partir da 
Europa, argumentando que este cria uma divisão tempo-
ral e espacial e uma dicotomia entre história e não histó-
ria. Dessa forma, “a fronteira era precisamente construída 
como absoluta para ser ultrapassada. A expansão colonial 
encontrava-se assim inscrita nos pressupostos epistêmicos 
da modernidade europeia” (Mezzadra, 2006, pp. 76-77).

A narração linear, do centro em direção à periferia, é 
substituída por uma inter-relação permanente. Por via de 
uma mútua influência, as colônias constituem laboratórios 
da modernidade tanto quanto as metrópoles. Trata-se de 
um sistema mundial híbrido e, assim, não faz sentido opor 
“tradição” e “modernidade”, pois as “civilizações pré-colo-
niais são em muitos casos muito avançadas, ricas, comple-
xas e sofisticadas; e as contribuições dos colonizados à assim 
chamada civilização moderna são substancial e em grande 
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medida não reconhecidas” (Hardt e Negri, 2009, p. 68). 
Além disso, com a expansão – quase ao limite do planeta – 
do modo de produção capitalista, todos estamos inseridos 
numa mesma contemporaneidade.

Tais contemporaneidade e simetria dos tempos estão pre-
sentes nos elos entre comunismo primitivo e comunismo por 
vir. Para Marx e Engels, o sistema capitalista “criou pela primei-
ra vez a história mundial”. Esta nem sempre existiu. Trata-se 
de um resultado e o comunismo é entendido nesse contexto, 
pois “pressupõe o desenvolvimento universal da força produti-
va e o intercâmbio mundial associado a esse desenvolvimento” 
(Marx e Engels, 2007 [1845-1846], p. 60).

Marx conjuga, como o apontou Claude Lefort, uma his-
tória evolutiva – via o desenvolvimento das forças produtivas 
– e uma repetitiva – ligada à comunidade mediadora entre 
produtores e fatores de produção. Assim, “o pré-capitalismo 
é apreendido desde o capitalismo, como seu outro” (Lefort, 
1978, p. 338; grifo do autor) e, numa revolução copernicana, 
o que deve ser explicado é a separação dos trabalhadores 
dos seus meios de produção. Esta – e não o contrário – é a 
exceção. Como vimos, a conclusão de Morgan é retomada 
por Marx e Engels, assim como as formas sociais igualitárias 
e sem classes constituem inspiração para futuras organiza-
ções. O mir deveria, dessa forma, romper seu isolamento e 
utilizar a modernidade e suas tecnologias.

A compreensão do “comunismo primitivo” relaciona-
-se com uma dimensão metodológica das Formen. Trata-se 
do método regressivo e não de uma perspectiva que bus-
ca demonstrar o progresso. Marx parte da fundamental 
separação dos trabalhadores dos seus meios de produção 
– a terra sobretudo – “para então investigar as formas de 
unidade que foram sendo negadas, dissolvidas, suprimidas, 
ao longo da evolução social” (Quartim de Moraes, 1995, 
p. 116). Mais do que o “comunismo primitivo” existiriam, 
assim, comunismos primitivos ou uma multiplicidade de 
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formações sociais sem classes que a antropologia investiga. 
Marx toma um caminho não de buscar um esquema totali-
dade de progresso, mas algo no sentido de opor à apropria-
ção privada diversas formas comunais. Não pensa numa 
sucessão linear de modos de produção e os processos inglês 
e europeu ocidental não são antecipação dos demais.

Retomando a questão das enclosures, condição do surgi-
mento do capitalismo, a destruição que essas causam não se 
situa unicamente no meio de vida e subsistência dos campo-
neses pobres, mas principalmente numa “inteligência coleti-
va concreta, ligada a esse comum do qual todos dependiam” 
(Stengers, 2009, p. 108), num patrimônio comum de criações 
coletivas. A filósofa belga Isabelle Stengers propõe, assim, um 
deslocamento da famosa frase do Manifesto já citada sobre a 
história das lutas de classes, pensando que descendemos ou 
das bruxas – isto é das criações coletivas pré-capitalistas – ou 
de seus caçadores; do pensamento dominante e unificador 
(capitalista) ou dos múltiplos comuns. O que uniria essas 
relações sociais pré-capitalistas tão distintas? Ao menos o fato 
de a expansão capitalista buscar destruí-las todas. Em ter-
mos marxistas, trata-se da oposição dessas diferentes formas 
sociais e econômicas à apropriação privada.

Tal perspectiva não seria, pensa-se, estranha a Marx, 
pois este afirma que “a história do declínio das comunida-
des primitivas ainda deve ser escrita (seria incorreto colo-
car todas no mesmo plano, até agora temos só esboços)” 
(Marx, 1983, p. 107). O autor pensa, além disso, nos poten-
ciais revolucionários dessas formas sociais outras. Ou seja, 
o sentido de “comunismo primitivo” refere-se mais a um 
antagonismo à apropriação privada que uma mesma forma 
de todos os povos numa etapa inicial. Para apreender tais 
relações sociais, necessita-se, como Marx colocou no caso 
russo, descer da teoria pura rumo à realidade. Nesse con-
texto, situa-se a força da antropologia, já que as diversas for-
mas de “comunismo primitivo” – e inclusive a pertinência 
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ou não deste conceito – não são pensáveis sem sua contri-
buição específica.

Toda época vive a possibilidade de libertar os seus e os 
outros. Walter Benjamin (1991 [1940], p. 228) pensa, nes-
se âmbito, o papel do proletariado, como a “última classe 
escravizada, a classe vingadora que, em nome de gerações 
de derrotados, leva a termo a obra de libertação. Essa con-
cepção que, por um momento, deverá reviver nas revoltas 
de Spartacus”. Não por acaso, no “Questionário Proust” – 
que Benjamin certamente não conhecia –, o herói preferido  
de Marx é... Spartacus!16. Pode-se dizer que a partir das 
lutas, um diálogo entre Marx e os outros se coloca, indican-
do um elo profundo entre resistências em distintos momen-
tos históricos e locais geográficos. Diálogo em construção.

Jean Tible
é professor de Relações Internacionais do Centro Universi-
tário Fundação Santo André e diretor de projetos da Funda-
ção Friedrich Ebert (FES).
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_____. 2004 [1844]. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Boitempo. 
_____. 2006 [1867]. Le capital (Livre Premier). Paris: PUF.
_____. 2011 [1857-1858]. Grundrisse: manuscritos econômicos de 1857-1858. 
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“A ONÇA COMEU O SUSPEITO”: REFLEXÕES SOBRE O 
RULE OF LAW NO ACRE ENTRE OS ANOS 1980 E 2000

Mariana Thorstensen Possas e  
Thiago Thadeu da Rocha

Os “crimes da motosserra”, como assim ficaram popularmen-
te conhecidos os atos praticados pela organização crimino-
sa liderada pelo ex-deputado federal Hildebrando Pascoal,  
nos anos de 1980 e 1990, no estado do Acre, marcaram o 
imaginário brasileiro. O envolvimento direto de um político 
e coronel da Polícia Militar em crimes como tráfico de dro-
gas, corrupção eleitoral e execuções sumárias, narrados em 
depoimentos prestados por testemunhas e vítimas em relató-
rios investigativos, foram divulgados à época à exaustão nos 
noticiários nacional e internacional e compõem um cenário 
digno de filme de faroeste: corpos decapitados encontrados 
nas ruas, rios e córregos de Rio Branco (capital do Acre), 
cartazes distribuídos nas vias públicas anunciando recom-
pensa para quem entregasse ou fornecesse pistas sobre o 
paradeiro de pessoas perseguidas pelo grupo, intimidações 
de autoridades públicas locais, troca de tiros ocorrendo em 
ruas centrais da cidade e em plena luz do dia etc. 

A partir dos relatos de algumas dessas situações, este arti-
go propõe uma reflexão sobre uma das características cen-
trais do Estado moderno e da democracia contemporânea:  
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“A onça comeu o suspeito”: reflexões sobre o rule of law no Acre entre os anos 1980 e 2000

o Estado de Direito – ou rule of law –, considerando ele-
mentos empíricos do contexto social e político do Acre. De 
modo mais específico, pretendemos descrever e analisar 
situações ocorridas no Acre, durante as décadas de 1980, 
1990 e 2000, para nos ajudar a pensar como dimensões do 
rule of law1 podem ser observadas e descritas na realidade 
empírica. Vamos sugerir que foi criada no Acre uma espé-
cie de “espaço de imunidade”, uma “zona franca”, em que 
as regras do Estado de Direito não estavam vigentes. Nesse 
espaço, o grupo liderado por Hildebrando Pascoal atuava 
baseado em critérios próprios para imposição de regras 
de comportamento e uso da violência. A hipótese com a 
qual vamos trabalhar nesse artigo é a de que apenas a partir 
do final da década de 1990 surge no Acre a “pretensão ao 
rule of law”, ou seja, uma disposição geral para implantar, 
de maneira mais ampla e visível, a “regra do direito” como 
regra política geral.

Até o final dos anos 1990, o grupo de Hildebrando Pas-
coal, em nome de interesses próprios, atuou de modo inde-
pendente das regras do Estado para o controle do poder 
e da violência. Isso significa que, para resolver conflitos 
pessoais, defender interesses econômicos, ligados ou não 
ao tráfico de drogas, conceder favores a membros ligados 
diretamente ou não a Hildebrando Pascoal etc., o grupo 
usufruiu de uma espécie de jurisdição própria, em que o 
Estado não intervinha. Essa “zona paralela de jurisdição” 
conviveu com a jurisdição do Estado, sem necessariamente 
questionar sua legitimidade. Em outras palavras, a “regra do 
direito” podia funcionar normalmente para “os outros”, ou 
seja, para aqueles que não eram, por alguma razão, incor-
porados na zona de interferência do grupo. A decisão de 
que determinado caso entrasse ou não para a “jurisdição 

1 A opção pelo uso prioritário da expressão “rule of law” no lugar de “Estado de 
Direito” deve-se ao fato daquela poder ser traduzida por “regra do direito” e possibi-
litar uma leitura mais descritiva e menos ligada diretamente ao sistema do direito.
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Pascoal” não era predeterminada e dependia aparente-
mente de uma decisão pessoal, cujo critério era o interesse 
de tal caso para o grupo. 

Apesar de estarmos diante da fragilidade do rule of law, 
ao menos em nível regional, a situação encontrada no Acre 
não implicou um questionamento da existência do Estado e 
de sua maneira de atuar. Não havia indícios de que o gru-
po tinha a intenção de tomar o poder, substituir, ou mesmo 
transformar o Estado. No entanto, isso não significou a manu-
tenção de distância das instituições estatais; ao contrário, o 
grupo agia dentro das próprias organizações do Estado, como 
a polícia ou as prisões, utilizando-as como locus ou base do 
exercício da violência e da imposição do poder. 

Do ponto de vista acadêmico-institucional, este artigo é 
fruto da pesquisa Violência e fronteiras, realizada pelo Núcleo 
de Estudos da Violência (NEV/USP), cujo objetivo era anali-
sar a situação de violência, especialmente da violência fatal, 
em estados de fronteira, como Acre e Rondônia. Do ponto 
de vista empírico, as reflexões contidas neste artigo são base-
adas em parte dos dados coletados para a pesquisa, que se 
resume em vinte entrevistas semiestruturadas, realizadas em 
agosto de 2012, com militantes de direitos humanos e repre-
sentantes de instituições públicas2 do Acre, documentos ofi-
ciais3 e notícias da mídia impressa4. 

Neste artigo, inicialmente apresentamos a ideia de “pre-
tensão ao rule of law”, na qual baseamos nossa hipótese. Segui-
mos realizando um balanço crítico teórico sobre o conceito 
de rule of law, tal como ele aparece na literatura especiali-
zada. Depois, partindo do conteúdo da literatura, propomos 

2 Foram entrevistados representantes dos setores públicos federal (Receita Fe-
deral e Polícia Federal) e estadual (Executivo – secretário de segurança pública, 
secretário de justiça; Justiça – juízes, promotores e procuradores; Legislativo – de-
putado estadual).
3 Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito Destinada a Investigar o 
Avanço e a Impunidade ao Narcotráfico (2000).
4 Jornal Folha de S.Paulo – de 2009 a dezembro de 2012.
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um desenvolvimento do conceito de rule of law, de manei-
ra a facilitar a observação empírica. A seguir, apresentamos 
os principais fatos ocorridos no Acre nas décadas de 1980 e 
1990, época em que Hildebrando Pascoal emerge no cenário 
político do estado como líder de um grupo criminoso inte-
grado por políticos, empresários, policiais civis e militares e 
pistoleiros. Apesar de demarcarmos o período acima como 
limites da nossa análise, levantaremos aspectos da política 
local que nos remete a outros momentos de sua história. Por 
fim, conjugamos a reflexão teórica e os elementos empíricos 
desenvolvidos nas seções anteriores e concluímos a análise, 
onde desenvolvemos a hipótese sobre a emergência da pre-
tensão ao rule of law no final da década de 1990.

A pretensão ao rule of law
A ideia de “pretensão ao rule of law” é inspirada na proposta 
de Max Weber de “pretensão ao monopólio estatal da vio-
lência física legítima”, expressão que utiliza para indicar um 
dos elementos essenciais do Estado moderno.

Em nossa época, entretanto, devemos conceber o Estado 
contemporâneo como uma comunidade humana que, 
dentro dos limites de determinado território – a noção 
de território corresponde a um dos elementos essenciais 
do Estado – reivindica o monopólio do uso legítimo da 
violência física. É, com efeito, próprio de nossa época não 
reconhecer, em relação a qualquer outro grupo ou aos 
indivíduos, o direito de fazer uso da violência, a não ser 
em casos em que o Estado o tolere: o Estado se transforma, 
portanto, na única fonte do “direito” à violência (Weber, 
1999 [1918-1919]; grifo nosso). 

Afirmar que o Estado reivindica o monopólio da violência 
não significa que ele efetivamente o detenha, ou seja, que 
só o Estado pratique a violência – o que é óbvio –, ou então 
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que toda violência que o Estado pratica é legítima ou sim-
plesmente aceita5. Essa discussão já foi feita anteriormente 
por muitos autores e não é nossa intenção entrar nela nes-
te momento. O importante agora é apenas lembrar o mal-
-entendido que a palavra reivindica – em inglês, claim – cau-
sou nas leituras sobre Weber e que aqui estamos retomando a 
interpretação pela qual o que caracteriza o Estado moderno 
não é o domínio exclusivo e concreto da violência, mas se ele 
é o único que tem a pretensão de exercê-la legitimamente. 

Em nome da clareza do argumento, vamos propor que 
estamos diante de dois planos: o primeiro plano é o da rei-
vindicação ou pretensão à legitimidade e o segundo é o do uso 
efetivo da violência. O Estado vai contestar aqui toda pre-
tensão (possivelmente existente) ao direito de fazer uso da 
violência, o que pode levá-lo também a desenvolver a pre-
tensão (em razão do desenvolvimento da democracia e 
do próprio direito) ao controle do uso efetivo ilegítimo da 
violência, mesmo quando esse uso não implica a reivindi-
cação de legitimidade. Por exemplo, certos usos ilegítimos 
da violência e sem pretensão à legitimidade podem não ser 
percebidos como politicamente ameaçadores pelo Estado. 
Entretanto, se os seus limites de negligência tolerável forem 
ultrapassados (por terem, por exemplo, se tornado mais 
visíveis pela mídia), o Estado pode vir a tomar medidas para 
controlá-la ou para reafirmar a pretensão ao seu monopólio 
efetivo e legítimo. 

Weber distingue, ele mesmo, entre fonte do direito e exer-
cício da violência legitimada por ele. A noção de monopólio 
parece se aplicar exclusivamente à fonte do direito e não ao 

5 “[…] é preciso considerar que, quando Max Weber está falando em violência 
física legítima, ele não está, sob qualquer hipótese, sustentando que toda e qual-
quer violência é justificável sempre que em nome do Estado. Fosse assim, não 
haveria como diferenciar o Estado de Direito do poder estatal que se vale do uso 
abusivo e arbitrário da força. Justamente, por legitimidade, Weber está identifican-
do limites ao emprego da força. Esses limites estão, em parte, dados pelos fins da 
ação política que dela se vale” (Adorno, 2002, p. 276). 
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exercício – o que, se pensado empiricamente, faz bastante 
sentido. O Estado autoriza o uso da violência fora dele (nos 
esportes regulamentados, na educação das crianças dentro 
de certo quadro jurídico etc.) e tolera também esse uso sob 
certas condições jurídicas (legítima defesa, por exemplo). 

Façamos porém uma reserva: nessa passagem, Weber 
não distingue duas situações que mereceriam ser diferen-
ciadas, particularmente (mas não exclusivamente) no que 
toca ao uso efetivo da violência: trata-se da distinção entre 
grupos (incluindo o fenômeno da “guerra de famílias” ou 
da violência interfamiliar) e indivíduos (incluindo os fenô-
menos do sexismo ou racismo). Tanto a forma e a extensão 
da “pretensão à legitimidade” como a forma e a extensão da 
“pretensão ao controle efetivo da violência” se apresentam 
de maneiras diferentes nas duas situações. 

No caso empírico especificado aqui, trata-se de um gru-
po (rede de relações interpessoais) exercendo o uso efetivo 
e manifesto da violência física dentro de um território, sem 
exprimir pretensão à legitimidade da violência praticada, ou seja, 
sem se preocupar se ela (a violência) é compreendida como 
um direito ou não. No caso da violência doméstica contra as 
mulheres, estamos diante de um problema com configura-
ções empíricas bem diferentes: trata-se do comportamento 
de indivíduos com pretensão de legitimidade, em parte aceita e 
tolerada pelo próprio Estado. A mudança de posição do Esta-
do aqui exige um trabalho em dois níveis: no nível da “delegi-
timação” (interna e externa ao Estado) do comportamento 
e no nível da proteção jurídica efetiva da mulher. Isso mostra 
o interesse de distinguir legitimação/exercício efetivo da violência 
e violência de grupos (que agem como grupos) e formas individuais 
de expressão da violência. É claro, o racismo e o sexismo como 
fenômenos culturais podem dar lugar também à formação 
de grupos agindo de maneira violenta e com pretensões de 
legitimidade, o que é, nesse caso, uma forma de expressão 
grupal da violência.
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Adorno (2002, p. 297) escreve que “um dos maiores 
desafios do controle democrático da violência, e por conse-
guinte do Estado de Direito, nesta sociedade reside no mono-
pólio estatal da violência física legítima”. E acrescenta que 
esse desafio se apresenta na forma de um duplo controle: da 
sociedade civil, de um lado, e das forças repressivas do Esta-
do, de outro. Nessa afirmação, Adorno coloca então o mono-
pólio estatal da violência e o Estado de Direito como ligados 
e interdependentes. A dificuldade de garantir o monopólio 
da violência seria então um problema também para a “instau-
ração” do Estado de Direito. 

Vamos interpretar essa afirmação de Adorno da seguin-
te maneira: o Estado de Direito (rule of law) se caracteriza-
ria pela presença de uma condição de possibilidade e de uma 
dupla tarefa que deve estar claramente visível e estabilizada 
nas suas operações. A condição de possibilidade reside no 
monopólio de violência física legítima. Isso significa que 
nenhum outro grupo ou força política entra em competição 
com o Estado pelo controle da violência legítima em um 
mesmo território e também que nenhum outro grupo ou 
força política é capaz de exercer sem constrangimentos 
uma violência ilegítima nesse mesmo território, atestando a 
“fraqueza” ou a ausência do Estado de Direito. 

As duas tarefas são a de autocontrole claro e sustentado 
de sua própria violência (ilegítima), apoiando inclusive as 
operações do sistema de direito nesse sentido, e, em outro 
nível de exigência, a tarefa de proteção dos indivíduos no 
que toca a violência ilegítima praticada fora das organiza-
ções e das operações do Estado. Um observador só pode-
ria então descrever um Estado como um Estado de Direito 
quando esses três critérios pudessem ser observados. 

A dificuldade de garantir o monopólio da violência legí-
tima ou ilegítima seria então um problema também para a 
descrição de um Estado, ou de uma parte do território de 
um Estado, como um “Estado de Direito”. Nesse sentido, a 
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análise da situação do Acre nos indicou a ausência de um 
Estado de Direito porque, o Estado (federal e estadual) não 
somente se mostrou incapaz de controlar o uso da violência 
ilegítima, praticada por organizações econômicas (empre-
sas agrárias) em determinado território (Acre) como tam-
bém colaborou de forma ostensiva com suas próprias orga-
nizações (Polícia Civil e Militar) no exercício dessa violência 
ilegítima. A análise mostrou também que uma vez o Estado 
ter começado a exercer explícito autocontrole de sua parte 
de violência ilegítima, desvinculando-se da violência ilegí-
tima externa e tentando controlá-la ao mesmo tempo para 
dar proteção aos indivíduos, o Estado de Direito começou a 
poder ser observado como tal. 

Inspirados, portanto, na proposição weberiana, chama-
remos de “pretensão ao rule of law a disposição geral, que 
se estende para além do Estado, de se submeter à regra 
geral do direito. Em outras palavras, a disposição de não 
opor resistência ao “império da lei”, ao domínio absolu-
to da regra da lei como orientação de base das condutas 
humanas. E enquanto uma “pretensão”, o que precisamos 
observar é existência ou não de uma concorrência significa-
tiva à regra, como, por exemplo, a existência de uma regra 
alternativa (que não a do direito) que reivindique e obte-
nha ampla sujeição. 

Por fim, duas últimas observações. A primeira delas é 
que uma das diferenças em relação à ideia weberiana de 
“pretensão ao monopólio da violência” é que, nesse caso, 
o autor está se referindo à pretensão do Estado: é ele que 
reivindica (ou não) o monopólio. Quando falamos de rule 
of law, nos parece que essa pretensão pode ser atribuída à 
sociedade em geral. Como veremos adiante, a ideia de rule 
of law está originalmente ligada ao controle do poder polí-
tico pelo direito – essa é a segunda observação – , e isso 
significa que a exigência de que todos se submetam à lei, 
ou melhor, a pretensão de que todos, inclusive o poder polí-
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tico, estejam submetidos à lei, não parece ser uma atitude 
exclusiva do Estado. A pretensão ao rule of law pode ser veri-
ficada, por exemplo, quando um eleitor não reelege seu 
candidato porque ele não respeitou a lei como deveria. Ou 
então, quando um cidadão denuncia a corrupção de deter-
minado órgão público.

O conceito de rule of law na literatura
Existem várias maneiras de definir o que é rule of law 
(cf. O’Donnell, 2004; Diamond e Morlino, 2004, 2005; 
Dworkin, 1970; Zolo, 2006; Bingham, 2007; Waldron; 2008; 
Luhmann, 1990). Essas maneiras utilizam a expressão para 
identificar diferentes possibilidades semânticas: uma teoria, 
um princípio, uma fórmula, um ideal, um conceito, uma 
doutrina jurídica. Algumas delas são voltadas para (pensar) 
a política e outras para (pensar) o direito.

Rule of law, Estado de Direito, Rechtstaat e État de droit 
são usadas frequentemente como expressões sinônimas. 
No entanto, elas refletem experiências históricas e tradi-
ções distintas (cf. Palombella, 2010; Zolo, 2006; O’Donnel, 
2004). Na Alemanha, Rechtstaat expressa a concentração do 
poder no Parlamento, única fonte do direito, que deve ser 
rigorosamente respeitado pelos poderes Executivo e Judici-
ário. O rule of law de tradição inglesa é baseado na ideia de 
“igualdade jurídica dos sujeitos”, indica que o Parlamento 
e as Cortes devem agir juntos para impor limites ao Poder 
Executivo. Para a tradição norte-americana, rule of law está 
relacionado à redução do poder do Parlamento e aumento 
do poder das Cortes, inclusive em termos de controle de 
constitucionalidade (judicial review of legislation). Por fim, 
État de droit expressa a imposição de limites ao poder do Par-
lamento, que deve funcionar como um poder constituído e 
não constituinte (cf. Zolo, 2006). 

Apesar das diferentes maneiras de conceber o rule 
of law, enfatizando o controle de um ou outro âmbito do 
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poder (Executivo, Legislativo, ou ambos), há um elemento 
comum em todas essas experiências históricas: o objetivo 
de contenção do arbítrio no exercício da autoridade políti-
ca. Em outras palavras, a tentativa de garantir que o poder 
político não vá se expandir e agir de modo arbitrário e sem 
nenhum tipo de controle. As monarquias absolutistas vão 
ser então limitadas pelo princípio do rule of law, que passa a 
figurar como o estabelecimento de fronteiras entre os siste-
mas político e do direito (cf. Luhmann, 1990). 

O segundo elemento comum é o fato de que o direito é 
o instrumento por excelência de contenção do poder. A men-
sagem enviada pela ideia de “império da lei” é de que todos, 
sem exceção, estão submetidos à regra do direito. Nas palavras 
de Palombella (2010, p. 4), “[o Rechtsstaat] parece mover-se da 
lei do poder para o poder da lei”6. Esse segundo elemento apa-
rece com frequência nos textos de juristas, sem que eles, no 
entanto, deixem claro que se trata apenas da “segunda meta-
de” ou de uma “segunda dimensão” do princípio. 

Sendo o direito a estratégia eleita para conter o arbí-
trio do poder, ele deve, consequentemente, ser aplicado de 
maneira justa (fair). Isso significa que o próprio direito e 
sua aplicação não podem conter ou gerar arbitrariedades. 
As instituições responsáveis por aplicar o direito – os tribu-
nais – devem fazê-lo de maneira mais neutra, transparente 
e justa possível. As normas devem ser claras e impessoais e 
promulgadas pela autoridade competente.

Para este artigo, fizemos uma revisão de literatura, não 
exaustiva, sobre como os autores abordam o rule of law. 
Outras revisões sobre o tema já foram realizadas: Bingham 
(2007) fez uma revisão voltada à filosofia do direito e a 
outra (Vélez, 2009) foi feita para o International Development 
Research Centre (IDRC). Nesse caso, a literatura analisada vem 

6 As traduções dos trechos citados foram feitas pelos autores deste artigo para uso 
específico nele.
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da ciência política, do direito e da economia. Ainda assim, 
Vélez (2009, p. 6) afirma que a maioria dos comentadores 
sobre esse tema são estudiosos do direito (legal scholars), o 
que, de certa maneira, é confirmado pelo nosso estudo.

O problema da definição do rule of law reside, a nosso ver, 
em identificar o objeto mesmo ao qual se dirige a expressão: 
o sistema jurídico, o sistema político ou a relação entre os 
dois. Em outras palavras, o problema da definição reside na  
pergunta se esse conceito serve para observar o funciona-
mento dos tribunais, da polícia, da produção de leis, do 
modo de governar, do controle dos atos administrativos pelos 
tribunais etc. A literatura que analisamos transita entre 
esses objetos, por vezes elegendo mais de um como foco 
de observação, mas normalmente se posicionando ou do 
lado do sistema jurídico – quando o foco está voltado para 
o funcionamento dos tribunais, para as características dos 
julgamentos, para o acesso à justiça – ou do lado do siste-
ma político – quando o foco está voltado para a produção 
legislativa, para o controle dos atos do governo e das insti-
tuições relacionadas, como a polícia. 

Selecionamos leituras de referência da ciência política 
(O’Donnel, 2004; Diamond e Morlino, 2004, 2005) e da filo-
sofia do direito (Bingham, 2007; Dworkin, 1970; Waldron, 
2008; Raz, 1995). Evidentemente muitos outros autores tra-
taram da questão. Nosso critério foi selecionar textos que se 
propuseram a fazer uma reflexão sobre o conceito em si e 
não apenas utilizá-lo nas análises. 

O importante a ser ressaltado dessas leituras e das “len-
tes” que elas utilizaram para observar o conceito, é o que 
elas nos permitem ver. Ou seja, vamos procurar fazer uma 
observação de segunda ordem, “observar a observação” (cf. 
Luhmann, 2000). A sociologia parece não ter se debruçado 
muito sobre o tema do rule of law e, por essa razão, nossa 
proposta aqui é fazer uma tentativa de tratar o tema com 
“lentes sociológicas”. 
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Rule of law como regra de funcionamento do sistema 
jurídico
Curiosamente, os autores que classificamos como da ciên-
cia política (O’Donnell, 2004; e Diamond e Morlino, 2004, 
2005) constroem suas visões do princípio do rule of law a 
partir da perspectiva, ou do ponto de vista, do sistema jurí-
dico. Dito de outro modo, eles definem o rule of law como 
uma regra de funcionamento dos tribunais e, no caso de 
Diamond e Morlino, de outras instituições que auxiliam 
nesse trabalho, como a polícia judiciária. Palombella (2010) 
é outro autor que compartilha dessa perspectiva, mas que, 
diferentemente dos demais, pode ser considerado do uni-
verso disciplinar do direito. 

Para O’Donnell (2004, p. 36), rule of law descreve uma 
característica do sistema jurídico e, mais especificamente, 
o funcionamento dos tribunais (Courts): “Diferentemente  
de Estado de Direito e termos equivalentes, a expressão 
inglesa ‘rule of law’ tal como definida acima, não se refe-
re diretamente a nenhuma outra agência estatal além dos 
tribunais”7. O Estado é incorporado na análise na medida 
em que é obrigado a se submeter ao rule of law, ou seja, às 
leis e ao que sobre elas decidem os tribunais: “No entanto, 
o aparato do Estado como um todo e seus agentes devem se 
submeter ao rule of law” (p. 36)8. Devemos, contudo, ressal-
tar que a preocupação de O’Donnell mais do que o funcio-
namento dos tribunais em si, é voltada para a construção e 
manutenção da democracia. E, nesse ponto, ele apresenta 
o princípio do rule of law como instrumento de controle do 
Estado democrático9.

7 “Unlike estado de derecho and equivalent terms, the English-language phrase ‘rule of 
law’ defined as above, does not refer directly to any state agencies other than courts.”
8 “Nevertheless, the whole state apparatus and its agents are supposed to submit to 
the rule of law […].”
9 “Quando discutido em relação à teoria democrática, o rule of law deve ser conce-
bido não apenas como uma característica do sistema legal e da performance dos 
tribunais, mas também, e sobretudo, como a regra legal de um Estado democrá-
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Esse controle do poder do Estado, e sobretudo das 
possibilidades de abuso, é feito pelo sistema legal que, ele 
também, deve ser “democrático”. Isso inclui uma série de 
características do sistema, como o fato de defender direitos 
civis e políticos dos cidadãos; daí a ideia de “democratic rule 
of law”, que funcionaria como uma espécie de salvaguarda 
da democracia10.

Diamond e Morlino (2005) também estão preocupa-
dos com o tema da democracia e desenvolvem o conceito 
de rule of law conforme o consideram: um elemento funda-
mental na medição da qualidade da democracia. Dentre as 
oito dimensões observáveis11, o rule of law estaria na base de 
todas elas.

Esses autores fizeram duas formulações do princípio: 
uma mais curta, que chamaram de “thin notion”, e uma mais 
longa, “thick notion”: “A noção mais resumida [‘thin’] do rule 
of law é caracterizada pela manutenção da ordem civil pelos 
atores governamentais que detêm o monopólio da violência” 
(Diamond e Morlino, 2005, p. 23). Nessa definição “curta”, 
que nos parece um tanto vaga, o sistema político, e mais 
especificamente o Estado, aparece na figura dos atores gover-
namentais “que detém o monopólio da violência”, possivel-
mente aqui sendo uma referência à definição weberiana de 
Estado, cujo objetivo é manter a ordem civil. Essa definição 

tico.” / “When discussed in relation to the theory of democracy, the rule of law 
should be conceived not only to as a generic characteristic of the legal system and 
the performance of the courts, but also, and mostly, as the legally based rule of a 
democratic state” (O’Donnel, 2004, p. 36). 
10 “O que é necessário é um rule of law verdadeiramente democrático, que assegu-
re direitos políticos, liberdades civis e mecanismos de accountability, os quais, de 
outro lado, afirmam a igualdade política de todos os cidadãos e constrangem os 
abusos potenciais do poder do Estado.” / “But what is needed is a truly democratic 
rule of law that ensures political rights, civil liberties and mechanisms of accounta-
bility which in turn affirm the political equality of all citizens and constrain poten-
tial abuses of state power” (O’Donnel, 2004, p. 32).
11 As oito dimensões são: rule of law, participação, competição, accountability verti-
cal e horizontal, liberdades civis e políticas, igualdade política e responsividade 
(Diamond e Morlino, 2005, p. 22).
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remete, portanto, ao sistema político e à sua incumbência de 
garantir a ordem, por meio ou não da violência. 

No entanto, quando nos debruçamos sobre a noção 
mais detalhada (“thick notion”), vemos que o princípio do 
rule of law está novamente muito ligado ao funcionamen-
to do sistema do direito: se ele é justo, igualitário, transpa-
rente e organizado. Dentre as características, destacam-se 
as seguintes: (i) a lei deve ser igualmente aplicada a todos, 
inclusive às autoridades; (ii) o “Estado legal” é soberano em 
todo o país; (iii) a corrupção é minimizada; (iv) a burocra-
cia do Estado aplica as leis de maneira competente e efi-
ciente; (v) a polícia é profissional e respeitosa com os cida-
dãos; (vi) todos têm igual acesso à justiça; (vii) o Judiciário 
é neutro e independente; (viii) os casos criminais, civis e 
administrativos devem ser resolvidos celeremente etc. (Dia-
mond e Morlino, 2005, p. 23). 

O que vemos é que todos esses aspectos, com exceção 
talvez daquele relativo à polícia, são características que 
dizem respeito ao sistema jurídico, seja em termos mais 
amplos – quando se afirma que o direito goza de soberania 
em todo território –, seja em termos mais objetivos – quan-
do se afirma que os casos civis e criminais devem ser resolvi-
dos rapidamente. 

O que nos parece que falta na maneira como os auto-
res apresentam o problema é explicitar o que está por trás 
da ideia, presente tanto em Diamond e Morlino como em 
O’Donnell, de “igualdade perante a lei”. Voltaremos a esse 
ponto mais adiante. 

Por fim, Palombella (2010, p. 4) considera que o ideal 
do rule of law diz respeito ao direito (law) e à maneira como 
as instituições ligadas ao direito devem funcionar para não 
transformá-lo em instrumento de dominação (política): 
“Como vou sustentar, esse ideal [rule of law] refere-se ao 
direito, não diretamente ao poder ou à organização social. 
Mais especificamente, refere-se à adequação das instituições 
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legais em prevenir o direito de se tornar uma mera ferra-
menta de dominação, um servo manipulável do monopólio 
político e do instrumentalismo”12.

Como um contraste em relação aos demais autores 
mencionados neste tópico, Palombella (2010, p. 33) enfati-
za a independência conceitual entre rule of law e democra-
cia, apesar de reconhecer a proximidade deles. Essa obser-
vação é importante na medida em que o próprio autor 
afirma que o objetivo do rule of law, em última análise, é 
confrontar o poder, independentemente de sua forma auto-
crática ou democrática.

Rule of law como regra de funcionamento do sistema 
político
Nesse segundo grupo, mais numeroso, notamos que há sig-
nificativa mudança na maneira de descrever o rule of law: 
aqui os juristas, ou legal scholars, o definem como um ideal 
político, ligado, acima de tudo, à maneira de governar. 

Dworkin (1970) o apresenta como um aspecto diretamen-
te ligado à política, na medida em que diz respeito à obrigação 
de todos, especialmente do governo (government), de obedecer 
às leis. Em outras palavras, a ideia de rule of law está ligada ao 
imperativo de submeter todos, e isso inclui o Estado, ao que 
diz a lei: “Deve, portanto, ser parte do rule of law não somen-
te que todos os lados devam obedecer às regras, mas que eles acei-
tem determinadas decisões institucionais sobre o que são essas 
regras” (Dworkin, 1970, p. 152; grifos nossos)13. 

Waldron (2008, p. 1) considera o rule of law um conjun-
to de ideais constitutivos da moralidade política moderna, assim 

12 “As I will maintain, this ideal [the rule of law] concerns the law, not directly 
power or social organization. More specifically, concerns the adequacy of legal 
institutions to prevent the law from turning itself into a sheer tool of domination, 
a manageable servant to political monopoly and instrumentalism.” 
13 “It must therefore be part of the rule of law, not merely that all sides should obey the 
rules, but that they should accept some institutional settlement of what rules are.”
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como os direitos humanos, democracia e, talvez, diz o autor, 
os princípios da economia de mercado. Apesar de admitir 
que se trata de um ideal com muitas faces e concepções, ava-
lia que a maior parte delas dão lugar privilegiado à exigência 
de que as autoridades exerçam o poder limitadas pelas nor-
mas públicas e não pelas preferências individuais, ideologias 
ou opiniões pessoais sobre o certo e o errado14. 

Seguindo essa lógica, o rule of law seria um ideal constru-
ído para corrigir os abusos que podem surgir pelo exercício 
do poder (político): “De fato, o rule of law visa corrigir os 
abusos do poder, insistindo em um tipo particular de exer-
cício do poder político, a saber: governança através da lei” 
(Waldron, 2008, p. 1)15. Esse modo de governar, ou seja, atra-
vés da lei, e não, por exemplo, através de decretos impostos 
pelo governante, é hoje considerada a melhor maneira, ou 
pelo menos a mais segura, de combater os abusos. 

O sistema jurídico entra na sua concepção na medida 
em que é ele o responsável por administrar e fazer cum-
prir as normas, mas o rule of law não é um conceito usado 
para descrever as regras desse sistema, e sim a submissão 
dos agentes públicos às normas (jurídicas).

Para Bingham (2007), o propósito do rule of law é regular 
o poder das “pessoas e autoridades”, através das leis16. Seria 

14 “O rule of law é um ideal multifacetado, mas a maioria das concepções atribui um 
lugar central ao requisito de que pessoas em posição de autoridade devem exercer seu 
poder dentro de um quadro de normas públicas em vez de baseá-lo em suas próprias 
preferências, ideologia, ou senso individual de certo e errado.” / “The Rule of Law is 
a multi-faceted ideal, but most conceptions give central place to a requirement that 
people in positions of authority should exercise their power within a constraining fra-
mework of public norms rather than on the basis of their own preferences, their own 
ideology, or their own individual sense of right and wrong” (Waldron, 2008, p. 5).
15 “Indeed the rule of law aims to correct abuses of power by insisting on a particu-
lar mode of the exercise of political power – namely, governance through law.” 
16 “O núcleo do princípio existente é que todas as pessoas e autoridades dentro 
do Estado, sejam elas públicas ou privadas, devem estar limitadas e com direito ao 
benefício das leis publicamente e prospectivamente promulgadas e publicamente 
administradas nos tribunais” / “The core of the existing principle is that all per-
sons and authorities within the state, whether public or private, should be bound 
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um “remédio” contra a tirania, contra a arbitrariedade do 
governante. A lei, nesse sentido, está acima do governante 
e tem o objetivo de controlar suas ações17. Rule of law seria, 
portanto, o oposto de arbítrio. Para a consecução dessa tarefa,  
Bingham elenca oito sub-regras que devem acompanhar a 
“regra do direito”. Nesse caso, as sub-regras dizem respeito 
ao conteúdo das leis e ao funcionamento do direito (Law) 
enquanto conjunto de regras do sistema jurídico. Dentre 
elas, menciona o acesso à justiça, clareza das leis, igualdade 
de aplicação das leis e proteção dos direitos humanos.

Rule of law como a interface entre os sistemas jurídico e 
político
Existe ainda uma terceira maneira de definir o rule of law, 
tratando-o como um princípio que se estabelece entre os 
sistemas jurídico e político. Dois autores, apesar de adota-
rem pontos de vista teóricos – e por que não, disciplinares – 
muito diferentes, podem ser classificados nessas categorias: 
Niklas Luhmann e Joseph Raz. 

Raz (1990) não define propriamente o termo, mas o qua-
lifica como “doutrina política”, que seria voltada para a produ-
ção e aplicação das leis, ou seja, para a maneira como o Estado 
deve fazer suas leis e aplicá-las. Nesse caso, tanto o Poder Legis-
lativo como o Judiciário estariam no foco do rule of law, ainda 
que o segundo seja seu destinatário por excelência18. 

by and entitled to the benefit of laws publicly and prospectively promulgated and 
publicly administered in the courts” (Bingham, 2007, p. 69).
17 “Essa formulação [rule of law] expressa a verdade fundamental proposta por John 
Locke em 1690: ‘Onde quer que o direito termine, a tirania se inicia”, e também 
como afirmado por Thomas Paine em 1776: ‘na América a lei é o rei. Para um go-
verno absolutista, o rei é a lei, portanto, em países livres, a lei deve ser o rei”. / “This 
formulation [rule of law], expresses the fundamental truth propounded by John Lo-
cke in 1690 that “Wherever law ends, tyranny begins” and also that famously stated by 
Thomas Paine in 1776 “that in America the law is king. For as in absolute governments 
the king is law, so in free countries the law ought to be king” (Bingham, 2007, p. 69).
18 “Nesse entendimento, o princípio do rule of law é dirigido principalmente ao Judici-
ário e a outras instituições legais subordinadas, como a polícia, os serviços de acusação 
e as autoridades administrativas […] Ele os direciona a aplicar as leis estatutárias e do 
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O objetivo final do rule of law seria garantir o equilíbrio 
entre o Poder Legislativo, no sentido de poder de fazer as 
leis, e o poder que emana do direito, facilitando a integração 
da legislação com a doutrina jurídica19. Existe aqui a pressu-
posição de que o rule of law seria um dos elementos de uma 
doutrina da boa política ou do bom governo: “an element in 
the doctrine of good government” (Raz, 1990, p. 377). Por outro 
lado, Raz deixa bem claro que muitos dos princípios que 
emanam daí, e que devem orientar a condutas, são princí-
pios voltados para a aplicação das leis nos tribunais20. 

Diferentemente dos autores citados nas seções anterio-
res, Raz divide a atenção entre os sistemas, sugerindo que 
o rule of law está, de alguma maneira, na interface dos dois. 
Luhmann, vai, da mesma forma, tratar o rule of law não 
como um princípio voltado para um ou outro sistema, mas 
justamente para o estabelecimento da fronteira entre eles. 

common law de maneira fiel, aberta, e fundamentada. […] O princípio do rule of law 
também se aplica à legislatura, e a direciona a fazer leis que podem ser fielmente apli-
cadas, por exemplo, fazê-las razoavelmente claras em suas formulações, e coerentes e 
transparentes em seu propósito.” / “On this understanding, the principle of the rule 
of law is directed primarily at the judiciary and other subordinate legal institutions such as the 
police, prosecution service and administrative authorities. […] It directs them to apply 
statutory and common law faithfully, openly, and in a principled way. […] The princi-
ple of the rule of law also applies to the legislature, and directs it to make laws which could 
be faithfully applied i.e. to make them reasonably clear in formulation, and coherent 
and transparent in purpose” (Raz, 1990, p. 374).
19 “[…] a função do rule of law é facilitar a integração de trechos específicos da 
legislação com a doutrina subjacente do sistema legal.” / “[…] the function of the 
rule of law is to facilitate the integration of particular pieces of legislation with the 
underlying doctrines of the legal system (Raz, 1990, p. 375). 
20 “De um ponto de vista legal bastante restrito, o rule of law consiste em uma série 
de princípios como nulla poena sine lege, que novas leis devem ser promulgadas 
publicamente, ser razoavelmente claras e prospectivas, que decisões judiciais devem 
estar de acordo com a lei, emitidas depois de uma audiência pública justa, realizada 
por um tribunal independente e imparcial, e que elas devem ser fundamentadas 
e de fácil acesso ao público; e alguns outros.” / “From a narrow legal point of view 
the rule of law consists of a number of principles such as nulla poena sine lege, that 
new laws should be publicly promulgated, reasonably clear, and prospective, that 
judicial decisions should be in accordance with law, issued after a fair and public hea-
ring by an independent and impartial court, and that they should be reasoned and 
available to the public; and a few others” (Raz, 1990, p. 370; grifos nossos). 
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A grande contribuição de Luhmann nesse tema, grosso 
modo, é tratar o princípio do rule of law como um aspecto 
da relação entre os sistemas político e o do direito. Não se 
trata, portanto, de uma norma interna ao sistema jurídico 
do direito, voltada, para o (bom) funcionamento desse sis-
tema, ou de uma norma interna ao sistema político, voltada 
a ele, mas um princípio que descreve e institui a fronteira 
entre ambos os sistemas e que, entre outras características, 
funciona como mecanismo de limitação do poder político.

Do ponto de vista exclusivamente jurídico, o concei-
to apenas indica que toda decisão do Estado está limitada/
submetida à lei: “every decision of the State is bound to the law”  
(Luhmann, 1990, p. 188). O que é sociologicamente interes-
sante e novo, e que é refletido pelo princípio do rule of law, 
é o fato de os sistemas sociais estarem funcionalmente dife-
renciados. A partir da diferenciação funcional, apenas o siste-
ma do direito passa a dizer o que é legal/ilegal, e a política, 
assim como outras esferas, perde a capacidade de decidir a 
esse respeito (Luhmann, 1990, p. 189).

Luhmann lembra que, historicamente, o princípio 
remete à ideia de controle do poder soberano que, no iní-
cio da era moderna, ainda reivindicava controle sobre a 
lei. “Nas formas pré-modernas de dominação, configura-se 
a relação de subordinação do direito à política. A relevân-
cia do jurídico para o poder é parcial, determinada pela 
hierarquia política dominante” (Neves, 2008, p. 90). A ideia 
de “State founded on law” serviu então justamente para ates-
tar a vinculação (binding) da autoridade do soberano à lei: 
“Basicamente, o ‘Estado fundado na lei’ não significa nada 
mais do que o fato de que a lei é válida porque é válida, 
até mesmo para a política. Até a política está sujeita à lei”21 
(Luhmann, 1990, p. 191). 

21 “Basically, the ‘state founded on law’ means nothing more than the fact that the 
law is valid because it is valid, even for politics. Even politics is subjected to the law.”
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No entanto, diz Luhmann, pensar o rule of law apenas 
como limitação do poder político é uma visão restrita da ques-
tão. A relação entre direito e política tem também outro 
aspecto, qual seja, o fato de que a política usa o direito como 
instrumento de atuação, ficando, consequentemente, sujeita a 
esse instrumento. Tudo o que a política almeja fazer será sem-
pre através da lei. Se isso é visto como uma restrição à arbi-
trariedade, de outro ponto de vista essa sujeição alarga enor-
memente o escopo de atuação da política, que antes só podia 
contar com a imposição pela força (Luhmann, 1990, p. 194). 

Trata-se, portanto, de uma relação com vários pontos 
de vista: da perspectiva do político, o direito é o instru-
mento para “fazer política”; do ponto de vista do jurista, o 
direito é uma forma de restringir a política e deter o uso 
arbitrário do poder. Da perspectiva de um terceiro obser-
vador, como o sociólogo, essas são duas formas comple-
mentares de observação do mesmo fenômeno.

Essa terceira maneira de descrever o rule of law, que o 
localiza como um “marcador” da interface dos sistemas, nos 
dá mais elementos para pensar e enxergar esse princípio do 
ponto de vista da relação entre eles: em última análise, o que 
está em jogo aqui é o estabelecimento de fronteiras entre 
os sistemas e, portanto, de suas autonomias. A política faz 
uso do direito o tempo todo, ao estabelecer regras das natu-
rezas mais variadas possíveis. E se amplia a capacidade da 
política de agir e interferir nos assuntos diversos, ao mesmo 
tempo a subordina como o único instrumento disponível. 
O que temos que observar então, quando se trata de rule of 
law, é como esse duplo mecanismo de ampliação-limitação 
da ação política pelo direito funciona empiricamente.

Ferramentas para observação empírica do rule of law
Apesar das diferenças de enfoque, as concepções dos diver-
sos autores aqui mencionados – ou pelo menos a maioria 
delas – convergem em relação a dois aspectos: (a) o rule of 

135-295_13092-LuaNova91_af4.indd   248 4/25/14   10:18 AM



249

Lua Nova, São Paulo, 91: 229-268, 2014

Mariana Thorstensen Possas e Thiago Thadeu da Rocha

law tem como objetivo a contenção do arbítrio no exercício 
da autoridade política, ou seja, ele está relacionado à cria-
ção de mecanismos que visam garantir que o poder político 
não vá se expandir e agir de modo arbitrário; (b) o direito é 
o instrumento de contenção do poder, ou seja, é através do 
direito que o poder político é limitado. O rule of law pode 
ser resumido, portanto, em controle do poder político exercido 
por meio do direito.

A participação do direito nessa maneira de conceber 
o Estado (cujo poder político é limitado) é normalmente 
acompanhada do princípio da “igualdade perante a lei”: “A 
lei é igualmente aplicada a todos, incluindo funcionários do 
Estado: ninguém está acima da lei”22 (Diamond e Morlino, 
2005, p. 24). Vamos propor, no entanto, que no interior desse 
princípio de “igualdade perante a lei”, estão contidos dois 
aspectos da relação da lei com o Estado e com os cidadãos, 
que não são normalmente identificados pelos autores. Vamos 
chamar esses aspectos de (1) “igualdade de submissão à lei” 
e (2) “igualdade de aplicação da lei”. Essa distinção vai nos 
ajudar a compreender e separar o objetivo do rule of law do 
seu requisito de funcionamento.

Quando Diamond e Morlino (2005) afirmam que “no 
one is above the law”, o que eles estão dizendo é que todo 
mundo, indivíduos e instituições, estão (ou deveriam estar) 
sob o “guarda-chuva” da lei. A lei “encobre” a todos, indis-
tintamente. Daí a ideia de igualdade de submissão à lei: 
todos estão, igualmente, a ela submetidos. 

De outro lado está a “igualdade de aplicação da lei”. 
Aqui, o foco está em como a lei será aplicada, de maneira 
a manter todos sobre o seu “manto”. Essa segunda faceta 
da igualdade é expressada por Diamond e Morlino (2005) 
quando eles afirmam que “the law is equally enforced toward 

22 “The law is equally enforced toward everyone, including state officials; no one is 
above the law.”
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everyone”. Uma vez sob o guarda-chuva da lei, é importante 
que no momento concreto de sua aplicação haja um sentido  
de igualdade por parte da norma e das instituições aplica-
doras, ou seja, dada a semelhança das condições concretas, 
a lei deve gerar consequências semelhantes. As regras de 
sua aplicação valem, portanto, igualmente para todos, inde-
pendentemente das características pessoais ou conjunturais. 

Dentre os requisitos para concretizar a “igualdade de 
aplicação da lei”, um dos mais importantes parece ser o da 
previsibilidade: a aplicação tem que ser previsível, deve poder 
ser vislumbrada pelos cidadãos. A aplicação da lei que gera 
surpresas é uma afronta ao ideal último de redução da arbi-
trariedade. Continuaríamos, nesse caso, sem saber o que 
esperar do poder. Waldron (2008) fala em “expectativas”: se 
não se aplica as normas acordadas, vai-se minando as expec-
tativas de que a lógica do rule of law permanece válida. E, 
por outro lado, os indivíduos vão se tornando cada vez mais 
incapazes de criar novas expectativas. 

O ponto importante dessa distinção é marcar o papel 
que o direito exerce nas maneiras tradicionais de conceber 
o rule of law. A justa aplicação do direito não é o fim últi-
mo; ela é, na verdade, o caminho utilizado para concreti-
zar o objetivo de garantir o controle do arbítrio do poder. 
Em outras palavras, “a ideia do Estado de Direito se torna a 
antítese do poder arbitrário” (Vieira, 2007, p. 35). Em defi-
nições como a de Diamond e Morlino (2005) e O’Donnell 
(2004), o foco está muito debruçado sobre o funcionamen-
to do Poder Judiciário, o que pode gerar confusão sobre o 
sentido central do próprio conceito.

O material empírico apresentado neste artigo nos per-
mite observar apenas o primeiro aspecto do rule of law, ou 
seja, a dimensão da “igualdade de submissão”. Os relatos 
que coletamos, tanto através de entrevistas, como dos docu-
mentos da CPI do narcotráfico, nos indicam que não havia 
no Acre uma generalização da regra de que todos, inclusive 
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os que detêm grande autoridade política, devem orientar 
suas ações (políticas) de acordo com as regras do direito. 
O que observamos nos relatos são situações em que figuras 
que detinham significativo poder local, como o delegado 
Enock Pessoa de Araújo ou o coronel Hildebrando Pascoal, 
não usavam as regras do direito como referência de suas 
decisões e, mais importante ainda, não era esperado que 
o fizessem. Essa era a grande característica do problema 
que queremos destacar, ou seja, não se tinha a expectativa 
de que o comportamento de algumas autoridades políticas 
estivessem sob o império da lei.

É claro que sempre se pode argumentar que em todo 
lugar haverá políticos, policiais ou qualquer outro funcio-
nário público que agem de maneira arbitrária e cujas insti-
tuições responsáveis são coniventes com o uso arbitrário do 
poder e mesmo da violência. No entanto, o que queremos 
salientar aqui é que a extensão do poder, o tipo de ação 
caracterizada por extrema violência e a conivência das ins-
tituições locais em relação a ordens provenientes de pes-
soas ou famílias específicas provavelmente atingiram uma 
dimensão no estado do Acre dificilmente comparável com 
outros contextos, brasileiros, em pleno final do século XX.

A dimensão da “igualdade de aplicação da lei” não é visí-
vel a partir do material empírico disponível, pois não temos 
notícias do funcionamento concreto dos tribunais nos casos 
que envolviam Hildebrando Pascoal ou outras figuras a ele 
ligadas. Há apenas menções ao fato de que a Justiça estadual  
arquivava os processos que envolviam o seu nome ou de 
membros de sua família. Ou seja, temos notícia de que as 
denúncias que envolviam certas pessoas não serviam de “gati-
lho” para disparar a máquina do sistema de Justiça. 

O fato de que os casos chegavam à “porta de entrada” 
do Judiciário, mas não transitavam no interior do sistema, 
transformando-se em um processo como quaisquer outros, 
nos indica e reforça a tese de que havia uma seleção dos atos 
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que eram controlados e fiscalizados pelo direito. Não se trata 
então de um “mau funcionamento” do Judiciário, porque nes-
ses casos ele não chegava a atuar, a “máquina” não começava 
a funcionar. A dimensão da “igualdade de aplicação” diz res-
peito a como o controle pelo direito é feito: diz respeito, por-
tanto, ao tratamento destinado aos que efetivamente passam 
por ele. E como isso significa, na maioria das vezes, o contato 
com o sistema de Justiça, os aspectos que deveríamos observar 
seriam os princípios amplamente referidos como parâmetros 
de uma “boa” Justiça, por exemplo, o respeito das garantias 
processuais (due process), da presunção de inocência (in dubio 
pro reo), de que  não há pena sem prévia cominação legal (nulla 
poena sine lege), da publicidade dos julgamentos etc.

Da regra do arbítrio à regra do direito no Acre: uma 
reconstrução da história a partir dos relatos
Nossa hipótese é de que até o início dos anos 2000 não 
existia a pretensão ao rule of law no Acre. Os dados cole-
tados na pesquisa empírica nos permitem afirmar que 
não havia limites impostos pela lei ao poder político rei-
vindicado pelo grupo ligado a Hildebrando Pascoal e a 
outros grupos antes da ascensão deste último como grupo 
político -criminoso local dominante. 

Optamos por identificar como “grupo político-crimi-
noso local” a organização que Hildebrando Pascoal lidera-
va pela dificuldade em defini-lo exclusivamente como um 
grupo político, ou um grupo de extermínio, ou ainda uma 
organização criminosa. O que os dados nos indicam é que 
o objetivo de Hildebrando Pascoal estava mais voltado para 
a obtenção de poder político do que desenvolver as ativida-
des ilícitas em que estava envolvido, como o tráfico de dro-
gas ou a execução de justiça privada. O que nos parece ser 
central na caracterização do comando desse grupo é a contí-
nua reafirmação do poder através de ordens que contrariam 
as regras oficiais, muitas vezes acompanhadas de violência. 
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Podemos afirmar que o poder “político”23 de Hildebrando era 
baseado nesse constante enfrentamento à lei e à ordem esta-
tal: o alimento de sua autoridade era a prova reiterada de que, 
ali, era ele quem mandava, seja determinando quem deveria 
morrer, seja distribuindo remédios na periferia ou assinando 
carteiras de motorista. A peculiaridade do caso, que o distin-
gue das figuras conhecidas dos “coronéis” brasileiros, é que 
ele atuava a partir e de dentro de instituições estatais.

Para melhor organizar a exposição do material empíri-
co coletado, optamos em dividir esta seção em três subitens 
que expressam diferentes momentos históricos e políticos. 
Não pretendemos produzir uma descrição cronológica com-
pleta dos acontecimentos políticos ocorridos no Acre desde 
a sua criação como unidade federativa em 1962. Vamos nos 
limitar a ressaltar casos e situações apresentadas nas falas e 
nos documentos pesquisados que evidenciam o problema 
geral de exercício arbitrário e violento do poder pelo grupo 
liderado por Hildebrando Pascoal. Por este motivo, os mar-
cos temporais não são rígidos: algumas das situações levan-
tadas atravessam o período definido para cada subitem. 

Outra consideração a ser feita a respeito desses momen-
tos históricos é que eles serão propostos com base no que 
reunimos em nossa pesquisa de campo. Os relatos forne-
cidos tanto pelas fontes primárias (entrevistas) como pelas 
secundárias (documentos oficiais, teses acadêmicas e notí-
cias de jornais) mostraram-se congruentes em aspectos 
essenciais para a caracterização da situação vivenciada no 
Acre, de modo que nos sentimos autorizados a “reconsti-
tuir” a história da maneira como propomos a seguir:

23 O conceito de “poder político” está sendo usado à maneira luhmanniana de 
definir a política que, em âmbito ainda bem genérico, pode ser definida como 
“a generalized power to secure obedience to commands” (Nobles e Schiff, 2004, 
p. 38). É importante sublinhar que, para a teoria luhmanniana, essa definição não 
implica nem legitimidade, nem continuidade do poder conferido, na sociedade 
moderna, por outros elementos.
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1. Pré-Hildebrando Pascoal (décadas de 1960 e 1970): 
época em que grupos de fazendeiros ligados à pecuária 
rogam para si o poder de controlar o Estado para exe-
cutar ações de interesse particular.

2. Ascensão e consolidação do poder de Hildebrando Pas-
coal (décadas de 1980 e 1990): ocasião em que Hilde-
brando Pascoal e o grupo comandado por ele tornam-
-se referência no Estado por seus atos criminosos. 

3. Queda de Hildebrando e ascensão de uma nova força 
política (final dos anos 1990 e anos 2000): tem como 
marcos as investigações e punições de Hildebrando Pas-
coal e de membros do grupo por ele comandado e a 
ascensão ao poder de uma frente política composta por 
partidos políticos e personalidades públicas locais, cuja 
agenda é considerada (pelos nossos entrevistados) mais 
comprometida com a implementação do rule of law.

1. Pré-Hildebrando Pascoal (décadas de 1960 e 1970) 
O Acre foi instituído como unidade federativa em 1962. 
Nesse momento, os grandes proprietários de terra, ligados 
à atividade pecuária, indicavam a si próprios ou apadrinha-
dos políticos para os cargos executivos, como prefeitos, 
secretários e delegados de polícia. Na Polícia Militar, essa 
prática também foi relatada como algo muito frequente. 

Seguindo o modelo do regime autoritário no qual o 
país vivia (1964-1985), caracterizado pela ausência de com-
petição partidária efetiva, o modo de escolha das autorida-
des políticas locais concentrou-se em um pequeno grupo 
detentor do poder econômico local – os fazendeiros. Além 
da concentração de poder, são narrados fatos que reforçam 
a atuação arbitrária de um pequeno grupo e a impossibili-
dade de outras forças políticas de contê-lo. Um primeiro 
exemplo é o da incorporação de milícias de jagunços e pis-
toleiros nas forças públicas de segurança, tanto civil como 
militar. Antes contratadas de forma privada para realizar 
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favores aos grandes proprietários de terras – em sua maioria 
pecuaristas que queriam transformar a floresta em pasto – ,  
como a expulsão e assassinatos de grupos e de lideranças de 
seringueiros, a partir de determinado momento as milícias 
passam a representar as forças públicas.

Outra ilustração do poder abusivo da elite política local é 
o papel desempenhado pela figura de Aluísio Queiroz. Então 
ligado ao setor político dominante, exerceu, ao mesmo tem-
po, múltiplas funções políticas e administrativas durante os 
anos 1960 e 1970: deputado estadual, secretário de seguran-
ça pública e diretor de presídio. Segundo um dos relatos, 
ele foi o responsável por criar a figura da “onça”, usada para 
justificar execuções sumárias praticadas contra suspeitos e 
excluir adversários públicos do jogo político.

Ele [Aluísio Queiroz] criou um mito no Acre que era a 
onça. A onça era o seguinte: surgia algum bandido mais 
perigoso, tava assaltando, a onça comia. Um preso matou 
alguém importante e tava preso no presídio e vinha 
depor no fórum, a onça comeu! Só chegava a orelha. Ele 
criou a onça. Essa onça é famosa no Acre, porque em um 
determinado momento, década de 1970, auge da ditadura 
militar, a onça passou a comer urna também. Então, muitas 
pessoas se elegeram no Acre porque a “onça” comia as 
urnas dos adversários políticos, normalmente os de oposição 
(Entrevista – Procurador de Justiça do Acre).

Há uma possível interpretação da biografia de Hil-
debrando, que relaciona os eventos de violência em que 
se envolveu ao contexto histórico mais amplo. A cultura 
de troca de favores políticos e o uso da violência, inclu-
sive fatal, para resolver questões cotidianas teria sido um 
importante elemento do pano de fundo sob o qual emer-
ge a liderança de Hildebrando Pascoal. Lopes (2007) 
argumenta que o cenário político da época foi propício 
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para impulsionar o surgimento de dois grupos de exter-
mínio que atuaram nos anos 1980 e início dos anos 1990. 
Um dos grupos era ligado à polícia civil, sob o comando 
do delegado Enock Pessoa de Araújo, cuja atuação era 
voltada para uma “limpeza social”, mais especificamente, 
matar suspeitos de cometer crimes. O outro grupo estava 
vinculado à Polícia Militar, tendo o coronel Hildebrando 
Pascoal como liderança, e o principal foco de ação desse 
grupo era a troca de favores com políticos e a proteção de 
policiais envolvidos em atos ilegais. 

Como relatado por alguns entrevistados, esses dois gru-
pos frequentemente entravam em conflito em busca de 
poder e se enfrentavam não raramente, no meio da cidade, 
em plena luz do dia, sugerindo cenas de filme de faroeste 
norte-americano24. 

Os mesmos relatos indicam que os conflitos entre os 
dois grupos cessaram após o assassinato de Enock Pes-
soa25 em dezembro de 1992, momento em que membros 
do grupo de extermínio da Polícia Civil unem-se ao da 
Polícia Militar. A figura de Hildebrando ascende então 

24 A ideia de faroeste, inspirada pela fala de um entrevistado, é utilizada aqui para 
explicitar um tipo de embate com características específicas: grupos rivais, conhecidos 
por todos, que envolvem estruturas do Estado, e que se enfrentam por meio de tiro-
teios, à luz do dia, no centro da cidade. “Disputavam espaço e poder. Em determinado 
momento há uma guerra entre eles. Eles passam a trocar... como faroeste. Espetáculos 
de tiroteios em via pública” (Entrevista – Procurador de Justiça do Acre).
25 “Enock Pessoa foi executado com quatro tiros nas costas ao descer do carro no 
estacionamento do Mercado Novo para visitar a esposa em sua loja. Os disparos 
foram feitos à queima-roupa, sem que a vítima tivesse chance de sacar os dois re-
vólveres que conduzia na cintura ou usar a inseparável metralhadora portátil que 
carregava a tiracolo. Quatro dias depois do assassinato, foi preso em Porto Velho 
o pistoleiro Bruno da Conceição, o ‘Nego Bruno’, acusado de ser o executor do 
homicídio, mas ele foi morto por policiais acreanos quando era conduzido para 
Rio Branco e o assassinato do delegado continuou envolto em mistério. Na época, 
a Secretaria de Segurança Pública do Acre divulgou que o pistoleiro teria sido 
morto numa tentativa de fuga, mas a versão não convenceu a família de Enock, 
que chegou a dizer que a morte de ‘Nego Bruno’ teria sido uma queima de ar-
quivo para que o assassinato do delegado jamais fosse elucidado.” Disponível em: 
<http://pagina20.uol.com.br/4abril2003/site/13042003/c_071304.htm>.
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no cenário político local como a principal liderança 
de uma organização criminosa. Nesse novo período de 
hegemonia, as ações criminosas do grupo diversificam, 
incorporando o tráfico drogas e crimes eleitorais. Além 
disso, são intensificadas as relações com as instituições 
do Estado e com personalidades públicas locais, de modo 
que passam a utilizar das estruturas públicas e da nova 
rede de relações para conquistar vantagens econômicas 
e políticas. Esse aparato também é utilizado para auxiliar  
a resolução de conflitos de ordem pessoal por meio da 
aplicação privada da justiça.

2. Ascensão e consolidação do poder de Hildebrando 
Pascoal (décadas de 1980 e 1990)  
Com a inexistência de outro grupo, dentro ou fora do esta-
do, para impedir ou dificultar suas ações, Hildebrando tor-
na-se uma figura pública capaz de exercer influência e medo 
sobre diversos segmentos da população e de agentes públi-
cos. Em 1994, Hildebrando se torna deputado estadual,  
momento em que se reformou com a patente de coronel  
da Polícia Militar. Há muitos relatos de que ele, tanto como 
coronel da PM ou como deputado estadual, entre outros 
atos arbitrários, obrigava investigadores e delegados de 
polícia a soltar integrantes da organização acusados de 
cometer crimes.

Que (o depoente) começou a trabalhar como informante 
da Polícia Civil em 1996, junto com o delegado Bayma; Que 
quando o delegado Bayma prendia alguns traficantes fortes 
sendo Caniço, Bahia, Rogério, Amós e outros, o Coronel 
Hildebrando telefonava ou então mandava para o sargento 
Alex para falar com Bayma, para que soltasse os referidos 
traficantes já que os mesmos eram do esquema das pessoas 
que acercavam o Coronel Hildebrando (Depoimento à CPI 
do Narcotráfico – informante da PC).
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Os relatos indicam que a Polícia Militar do Estado do 
Acre disponibilizava ao grupo recursos materiais e humanos 
para o apoio e execução de diversos crimes, entre eles: assassi-
nato de pessoas que supostamente atrapalhavam os negócios, 
normalmente traficantes rivais ou membros que cometiam 
infrações ou pretendiam depor sobre as ações da organiza-
ção criminosa em instâncias oficiais de investigação (Lopes, 
2007 p. 104)26, tortura, agiotagem e tráfico de drogas. A esse 
respeito, vale citar a criação do Comando de Operações Espe-
ciais (COE) da Polícia Militar pelo então comandante-geral 
Aureliano Pascoal, primo de Hildebrando, e o respaldo que 
o Governador do Estado, responsável em nomear Aureliano 
Pascoal, dava à organização criminosa.

Conforme relatado em depoimentos da CPI do Narco-
tráfico, as autoridades públicas, seja por medo de enfrentá-
-lo, seja por cumplicidade, cujos interesses pessoais se asso-
ciavam às ações do grupo, se mostraram incapazes de con-
trolar o exercício arbitrário do poder dessas forças políticas 
emergentes, deixando espaço para elas atuarem livremente.

No Acre nem o Poder Judiciário, nem o Ministério Público, 
nem a Polícia Civil, nem a Polícia Militar, nem a imprensa, se 
atrevem a fazer qualquer coisa contra Hildebrando Pascoal. 
Que, no Acre, todo mundo sabe que Hildebrando Pascoal é 
traficante e que ele comanda o grupo de extermínio, “mas 
na hora de assinar não aparece uma pessoa sequer que tenha 
coragem de fazer” (Depoimento à CPI do Narcotráfico – 
ex-Presidente do Tribunal de Justiça do Acre).

O caso da motosserra, que ficou o mais conhecido den-
tre as histórias que se conta sobre a atuação de Hildebran-
do Pascoal, envolve situações em que as instituições ficaram 

26 Esta citação refere-se à sentença do Processo nº 1999.30.00.002331-0, 2ª Vara da 
Seção Judiciária do Estado do Acre. 5 jul. 2000.
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completamente à mercê de suas decisões pessoais. O episó-
dio envolve o homicídio de Itamar Pascoal, irmão de Hilde-
brando, por um rapaz chamado Hugo. Itamar teria ido atrás 
dele para cobrar uma dívida e foi morto pelo rapaz, em um 
posto de gasolina. Logo após o ocorrido, os relatos suge-
rem que o Acre entra em “estado de sítio”: Hildebrando  
coloca a Polícia Militar e Civil nas ruas, com a missão de 
encontrar o tal Hugo, vivo ou morto. Cartazes de “Procura-
-se” foram espalhados pela cidade.

Os frentistas que viram. Tá no processo. O Hugo à época 
disse: “Vamos ver se Pascoal tem peito de aço” e “pá”, mata. 
Mata então o [Itamar] Pascoal. Fez uma grande merda. 
O Acre caiu de joelhos. Esse cara consegue fugir do Acre 
ninguém sabe como, é onde eu queria chegar pra dizer que 
o Acre, o Estado do Acre, o caso do Acre é diferente. E aí 
nós podemos marcar outra entrevista. O Acre cai de joelhos, 
cara. A Polícia Militar vai pra rua com máscara de esquiador, 
tudo de preto, sem identificação, invadem casas, fecham 
todas as entradas da cidade, as pontes, sequestram pessoas, 
na rua! Polícia... não, uma coisa assim de Síria, sabe?” 
(Entrevista – Procurador de Justiça do Acre).

Havia outro rapaz junto com Hugo no momento do 
crime, conhecido como “Baiano”, que, apesar de não par-
ticipado do homicídio, foi incessantemente procurado. 
Quando encontrado, foi levado até o próprio Hildebran-
do, que o teria esquartejado com uma motosserra. Foi por 
conta desse episódio então que Hildebrando Pascoal ficou, 
nas investigações da Polícia Federal, conhecido como o 
“deputado da motosserra”.

No final dos anos de 1990, as entrevistas indicam mudan-
ça de cenário, que foi atribuída a um conjunto de fatores que 
incluem a investigação e punição dos envolvidos nos crimes 
listados anteriormente, assim como a ascensão ao poder de 
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uma frente política composta por políticos e personalidades 
públicas, cuja agenda é considerada mais comprometida com 
o respeito à democracia e aos direitos humanos.

3. Queda de Hildebrando e ascensão de uma nova força 
política (final dos anos 1990 e anos 2000) 
Os anos de 1999 e 2000 são qualificados por muitos entre-
vistados como um momento de “ruptura”, em que há uma 
quebra do ciclo de violência e arbitrariedade.

Aí foi 99 quando houve essa ruptura, a gente conseguiu 
prender todos. Em 99 nós prendemos 56 agentes públicos. 
Vivemos esse apogeu de 99 até 2002, 2005 por aí, não 
acontecia nada... tava um paraíso. Hoje, não existe, a gente 
afirma com categoria que não existe crime organizado no 
Acre. Dentro das instituições, não existe. Tem as pessoas que 
traficam e a gente sabe que traficam e tal, mas não é dentro 
do Estado... as instituições de segurança são imunes, são 
sérias e isso contamina, sabe? (Entrevista – representante da 
Secretaria de Segurança Pública do Acre).

O processo de investigação, acusação e punição de Hilde-
brando Pascoal ganhou as páginas dos principais veículos de  
comunicação do Brasil. Resgatar algumas dessas notícias 
nos permitiu traçar um panorama geral dos acontecimentos 
que marcam a sua queda como liderança do grupo crimi-
noso atrelado às instituições estatais, assim como ressaltar 
o papel desempenhado por instituições da esfera federal.

Em 1995, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos 
(CDDH) do Ministério da Justiça recebeu denúncias da atu-
ação de um grupo de extermínio no Acre. Para investigar 
esses assassinatos é criada uma subcomissão, convocando-se 
testemunhas para depor sobre a situação no estado. Algu-
mas dessas testemunhas são mortas antes de depor, e, entre 
elas, está um antigo cúmplice de Hildebrando Pascoal, 
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Sebastião Crispim. Dada a gravidade do problema, a subco-
missão entrega as investigações à Polícia Federal.

A despeito das acusações, Hildebrando é eleito depu-
tado federal em 1998, o que pode ser interpretado como o 
reflexo da magnitude do poder ainda exercido por ele. No 
ano seguinte, em 1999, o político é alvo de outro proces-
so investigativo, agora promovido pela Câmara dos Depu-
tados, por meio da CPI do Narcotráfico. Após evidências 
demonstradas na CPI que comprovam a participação direta 
da organização em diferentes tipos de crimes, o deputado 
é cassado e preso, junto com alguns outros integrantes do 
grupo. Ao longo da década de 2000, outros processos e con-
denações são realizadas27.

Os entrevistados apontam alguns fatores como tendo 
contribuído para a reestruturação das funções do Estado. 
A condenação dos principais envolvidos nos crimes come-
tidos pelo grupo foi um deles. Outro fator apontado nas 
entrevistas como importante elemento que contribuiu para 
a renovação das instituições e para impedir o ressurgimento 
de organizações criminosas no seio do estado foi o papel 
exercido por personalidade públicas locais.

Com a chegada ao poder de um grupo e particularmente 
do Governador Jorge Viana28, e não foi ele Jorge Viana 
que fez isso, mas ele junto com o Ministério Público, [...] 
e o TJ [Tribunal de Justiça] fizeram aqui uma operação, 
uma verdadeira operação de guerra pra poder retomar ou 
inaugurar aqui no estado uma democracia plena, do ponto 

27 Em 2000, a Justiça Eleitoral do Acre condenou Hildebrando Pascoal a catorze 
anos de prisão por corrupção eleitoral e formação de quadrilha. No mesmo ano, 
a Justiça Federal o condenou a dez anos de prisão por tráfico internacional de 
drogas. Em 2006, a Justiça Federal o sentenciou a dezoito anos de prisão pelo as-
sassinato de Sebastião Crispim. E, em 2009, o Tribunal do Júri do Acre sentenciou 
Hildebrando a dezoito anos pela participação no crime da motosserra.
28 Jorge Viana (Partido dos Trabalhadores) foi eleito governador do Acre em 1998 
e 2002. 
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vista das instituições, do funcionamento das instituições 
(Entrevista – representante da Secretaria de Segurança 
Pública).

O rule of law e a submissão à lei e no Acre
Diante do quadro apresentado, pode surgir a questão se 
não estaríamos simplesmente diante de um problema de 
direito (e não necessariamente de rule of law). Ou seja, 
um problema que diz respeito à prática de crimes como 
homicídio, corrupção, abuso de poder, tráfico de drogas, 
compra de votos etc., que simplesmente não eram puni-
dos pelas instituições legais. Essa maneira de interpretar 
o caso nos remeteria a um problema de funcionamento 
da instituição da Justiça. Indicaria que, no Acre, o mau 
funcionamento da Justiça teria gerado, por muitos anos, 
a impunidade de figuras como Hildebrando Pascoal e de 
pessoas com ele envolvidas. 

O conceito do rule of law, usado como categoria analí-
tica, nos permite, por outro lado, observar aspectos que a 
noção de impunidade não dá conta. Permite, por exemplo, 
observar as condutas de Hildebrando Pascoal não apenas 
como um problema de falta de punição criminal, mas como 
um problema da falta de validade universal da regra de sub-
missão à lei, para a qual a impunidade criminal é mera con-
sequência e talvez nem mesmo a mais relevante.

Como vimos, o princípio do rule of law vem historica-
mente de uma pretensão de limitar a arbitrariedade polí-
tica e de tornar os atos políticos, atos “formatados” pela 
lei e pelo direito. Se o poder é exercido exclusivamente 
mediante atos legais, a lei torna-se a baliza pela qual eles são 
aceitos. Como era sabido por todos, durante os anos 1980 
e 1990, Hildebrando Pascoal usou extensivamente da vio-
lência para resolver assuntos de interesse particular, como 
acerto de contas, pagamento de favores, obtenção de lucros 
em negócios ilegais etc. Se eram assuntos de interesse parti-
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cular, qual então o sentido de usar o conceito de rule of law, 
que se destina ao controle do poder político?

A amplitude do poder de que se valia Hildebrando era 
um poder que permeava as instituições29, sejam elas do Poder 
Executivo, Legislativo ou Judiciário. As ordens que dele ema-
navam eram “cumpridas” pelas instituições, e é essa carac-
terística que singulariza o caso do Acre em relação a outras 
situações no Brasil de ausência ou fragilidade de rule of law. 
O que queremos dizer é que no Acre as instituições estavam 
“oficialmente” a serviço de um indivíduo. Havia um respaldo 
político, uma “normalização” do arbítrio30. 

Durante muitos anos, Hildebrando foi oficial da Polícia 
Militar, chegando ao posto de coronel e somente deixou de 
sê-lo quando se tornou deputado estadual. Foi, portanto, a 
partir de posições institucionais que agiu em vários – para 
não dizer todos – os casos de tomada de decisão de nature-
za arbitrária, que muito frequentemente resultava em uso de 
violência. Não se tratava de ordens paralelas ao Estado, que 
confrontam as instituições, como podemos pensar nos casos 
das máfias. Ou mesmo de situações em que funcionários do 
Estado, como policiais, por exemplo, colaboram ou mesmo 
lideram o crime organizado, como nos casos das milícias  
no Rio de Janeiro. Estamos falando de uma situação em que 
as instituições não só convivem, mas admitem e respaldam 
ações que não parecem passar por nenhum tipo de controle 
de uso do poder, ou pelo menos nenhum controle formal31.

29 “Cheguei em Brasileia em 98. Executei um homem por ação de alimentos. A mu-
lher foi cobrar, aí vem aquela notificação: “pague 1/3 de sua pena e deixe de ser 
preso”. O homem disse [para mim]: ‘Olhe dotô, sou amigo do Hildebrando, hein? 
Cuidado’. Era assim que funcionava” (Entrevista – Defensor Público do Acre).
30 “Que, tinha informes de que existiam 20 PMs à disposição do Hildebrando Pas-
coal, via gabinete militar do Governador. Que, tem conhecimento que quatro 
soldados do COE eram ligados a Hildebrando Pascoal” (Depoimento à CPI do 
Narcotráfico – Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Acre).
31 “Na década de 1980 e início da década de 1990 meu irmão não recebia salário 
da PM. Por quê? Porque todo mês ele entregava o contracheque dele para o Coro-
nel Hildebrando [...] ou para aqueles na PM que tavam fazendo agiotagem e ele 
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O caso da motosserra, mencionado anteriormente, que 
envolveu a caçada do autor e suposto coautor do homicídio  
de Aureliano Pascoal, ilustra com muitos detalhes a pervasivi-
dade  do poder de Hildebrando. Ele teria dado ordens a auto-
ridades do Poder Judiciário para se afastarem do caso, pois ele 
mesmo, Hildebrando, cuidaria do assunto: tudo o que envol-
via o homicídio do irmão era assunto “pessoal”, de “família”. 
Nesse ponto, vemos que, motivado por interesses pessoais, Hil-
debrando influenciava diretamente as decisões tomadas pelas 
instituições estatais, em suas várias esferas e, por essa razão, 
afirmamos que se trata de um problema de rule of law.

No gabinete da Presidência do Tribunal, estavam presentes 
o presidente do Tribunal, o corregedor-geral de Justiça, o 
corregedor do Ministério Público e o comandante da Polícia 
Militar, que era Aureliano Pascoal, primo do Hildebrando. 
O presidente expõe o problema: “Olha, o... veio um 
advogado aqui, sabe onde tá a mulher e os filhos do Hugo e 
não sabe o que vai fazer, tá muito preocupado, tá com medo 
que a polícia faça uma besteira, e essa mulher não tem nada 
a ver com essa história e nem essas crianças.  
[...] 
Embora fosse um homem enrolado, ele tava preocupado 
com o destino das crianças. Chegaram à conclusão, veja, as 
maiores autoridades da Justiça e da Segurança Pública do 
Acre, reunidos no gabinete do presidente do Tribunal. [...] 
O comandante da PM disse “Opa! Isso aí é questão de família. 
Quem vai resolver isso não somos nós, quem vai resolver isso 
é Hildebrando”.  
[...] 
Dez minutos depois, Hildebrando chega na frente do 
Tribunal, uma camionete D20, lotada de policial militar 

recebia o que o Coronel determinava para sustentar a família dele” (Entrevista – 
Secretário Adjunto de Segurança Pública do Acre).
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armado até os dentes, desce da camionete, entra no 
Tribunal, põe abaixo a porta do presidente do Tribunal, 
invade o gabinete do presidente e diz assim, com dedo riste, 
segundo as testemunhas “Eu vou resolver isso. Eu vou matar 
a mulher e vou matar os meninos e vou matar quem se 
meter no meio, quem é o primeiro?  
[...] 
Ele saiu de lá, pegou a mulher, pegou os meninos, levou 
pra chácara dele, violentou a mulher, torturou os meninos, 
as crianças, a mulher, tudo... (Entrevista – Procurador de 
Justiça; grifo nosso).

Esse trecho da entrevista não nos permite dizer nada 
sobre o funcionamento em si da Justiça, mas nos permite 
dizer que, em relação às ações de Hildebrando Pascoal, o 
direito não parecia impor limites. Daí a utilidade de pensar 
o rule of law em suas duas dimensões. O que vemos aqui é o  
problema da igualdade de submissão à lei: não se pode dizer 
que no Acre todos igualmente – inclusive as autoridades 
políticas – estavam subordinados à lei oficial. As ações de 
Hildebrando estavam “acima da lei”, no sentido de que 
elas não passavam pelo seu filtro interpretativo e coercitivo. 
Consequentemente, a lei não orientava, nem constrangia  
o seu comportamento. Dizia-se, na época, que “Hildebrando 
não tem medo de nada!”. Não temos como verificar se real-
mente isso era verdade, mas podemos afirmar que da lei, ou 
do direito, ele de fato não demonstrava qualquer medo.

No entanto, é importante lembrar que o problema do 
rule of law no Acre é anterior à emergência de Hildebran-
do como liderança local. Houve muitos relatos sobre a não 
disposição de impor a “regra do direito” com a única regra 
possível para a administração de assuntos políticos, desde 
muito antes da consolidação do poder político da família 
Pascoal. O caso já mencionado, em que “a onça comia” sus-
peitos de crimes e urnas, é apenas uma ilustração da exis-
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tência recorrente de decisões políticas tomadas à revelia da 
lei e sem que isso gerasse qualquer tipo de consequência. 

A partir dos anos 1990, é possível observar uma mudan-
ça, tanto de natureza cultural como institucional. A oposição, 
representada pelo PT, assume o governo e pessoas ligadas aos 
crimes cometidos por Hildebrando Pascoal e ele mesmo res-
pondem a processos e começam a ser criminalmente puni-
dos. Acompanhando esses fatos mais pontuais, o que parece 
ter acontecido é uma gradual ressignificação das instituições, 
como as polícias e a Justiça. Tudo indicava que a fase da acei-
tação de ordens independentes de limites estava terminando. 
Isso não significou, evidentemente, que todos os problemas 
relacionados ao rule of law tenham acabado. Situações gra-
ves como compra de votos por políticos nos foram relatadas 
como problemas ainda muito frequentes32. Abusos pratica-
dos pela polícia também são aparentemente corriqueiros33. 
Nossa hipótese, no entanto, é que essas situações podem ser 
consideradas como problemas pontuais das instituições, seja 
policial, judiciária ou legislativa, ou mesmo de desvio de com-
portamento de alguns de seus membros. Mas não se trata 
mais de uma aceitação generalizada de que algumas autori-
dades estão fora da regra geral de submissão. Nesse sentido, 
afirmamos que a pretensão ao rule of law parece ter em algum 
momento, durante esse período, nascido.

32 “Agora não acontece mais isso, a gente nota que as pessoas não estão mais sob 
esse cabresto. Mas isso ainda não é 100%. Ainda tem compra de voto demais. […] 
Eu sou uma liderança lá no meu bairro da Cidade Nova, passei 32 anos no meu 
bairro periférico, todo mundo me conhece. […] Olha vou te dizer, se eu me can-
didatar lá no meu bairro, eu acredito que não ganho voto não. Porque na véspera 
eles vão votar em quem der dinheiro. Eu já trabalhei com muito deputado. [...] 
Por exemplo, o que o Jorge Viana faz, ele é o pior, porque ele quer que todo mun-
do que tem carguinho [cargo de comissão] vai pra rua levantar bandeira pra ele. 
[...] Se não for, é demitido” (Entrevista – Defensor Público do Estado do Acre). 
33 “A população ainda tem aquele temor da polícia […] Porque a polícia durante 
muito tempo agiu de forma truculenta. Tem havido campanhas do governo fede-
ral no sentido de limitar, de combater a questão da violência excessiva da polícia, 
mas mesmo assim eu acho que isso não é [suficiente]. Só o tempo irá ajudar a 
dissipar essas coisas, né?” (Entrevista – Juiz Criminal do Acre).
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SAN FRANCISCO E A NOVA ECONOMIA DO DESEJO* 
Richard Miskolci

A despeito do uso de mídias digitais ter se espalhado pelo 
globo, a nova realidade sociotécnica em que vivemos é mar-
cada por disparidades no desenvolvimento de tecnologia, 
no acesso a elas, assim como no papel que desempenham no  
cotidiano das pessoas em diferentes países. As redes hori-
zontais de comunicação criadas por essas mídias giram em 
torno dos interesses e desejos dos usuários, aspecto mais 
visível em países em que elas são mais densas e, em espe-
cial, em um de seus centros globais de disseminação: San 
Francisco, Califórnia. A cidade norte-americana da costa 
do Pacífico é um exemplo acabado do que Scott McQuire 
(2008, p. 23) chama de media city, cidades em que o “espaço 
relacional” criado pelas mídias digitais ganha corpo e cen-
tralidade na vida social.

* Este artigo apresenta resultados preliminares de investigação conduzida em San 
Francisco, Estados Unidos, entre janeiro e agosto de 2013, com bolsa de pesquisa 
no exterior (BPE). Processo no 2012/17.206-8, Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (Fapesp). Também envolve reflexões associadas à investiga-
ção desenvolvida pelo autor no contexto paulistano, com bolsa de produtividade 
em pesquisa do CNPq.
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O desenvolvimento tecnológico na região de San Fran-
cisco data de, ao menos, a Segunda Guerra Mundial, quan-
do investimentos governamentais em tecnologias de interes-
se das Forças Armadas propulsionaram esse setor (cf. Pellow 
e Park, 2002). Já na década de 1950, um parque tecnológico 
se originou em torno da Stanford University, englobando 
boa parte do Santa Clara Valley, que viria a ser conhecido, a 
partir da década de 1970, como Vale do Silício. Foi aí que se 
inventou o microchip de silicone que modificou profunda-
mente a arquitetura interna dos equipamentos eletrônicos. 
O microchip permitiu o avanço da microeletrônica, dimi-
nuindo o tamanho e peso dos equipamentos, aspecto fun-
damental para que, posteriormente, se tornassem móveis, 
gerando o contexto de conectividade perpétua em que 
muitos já vivem atualmente com seus smartphones e outros 
equipamentos móveis.

No que se refere ao uso da tecnologia para a busca de 
relações amorosas, segundo Finkel et al. (2012, pp. 9-10), 
o primeiro registro histórico de um projeto envolven-
do o uso de computadores com intuito de formar pares 
amorosos menciona um experimento em um curso de 
matemática, em Stanford, em 1959. Mais recentemente, 
foi também no Vale do Silício que se deram outros saltos 
tecnológicos relativos a aspectos comunicacionais. Den-
tre eles, merece destaque a comercialização do primeiro 
smartphone em 2007, o Iphone, e do primeiro tablet, o 
Ipad, em 2010, equipamentos rapidamente copiados por 
empresas concorrentes e que têm modificado cada vez 
mais a forma como as pessoas se comunicam, trabalham 
e – o foco deste artigo – estabelecem relações amorosas e 
contatos sexuais.

A socióloga norte-americana Elizabeth Bernstein 
(2010), em uma pesquisa sobre sexo comercial em San 
Francisco, afirma que as recentes transformações ocorridas 
na sexualidade se relacionam diretamente com as mudan-
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ças na estrutura do trabalho e do lazer. Na Bay Area1, a 
sociedade industrial, baseada no trabalho intensivo e asso-
ciada a um estilo de vida nos subúrbios de classe média e no 
consumo de massas, tem sido superada por uma sociedade 
pós-industrial, baseada nos serviços e associada ao retorno 
das classes mais abastadas para o perímetro urbano, no qual 
exercitam novas formas de consumo segmentado. As cita-
das classes são, de forma geral, os empreendedores ligados 
à alta tecnologia, que moravam nas cidades da região do 
Vale do Silício e passaram a estabelecer moradia em San 
Francisco na virada do milênio, do ano 2000 em diante.

Esse novo modelo de ocupação urbana adquiriu ali um 
de seus pontos nodais, já que se constituiu como um dos 
centros irradiadores da nova economia, baseada em tecno-
logia, inovação e empreendedorismo. Mas San Francisco 
não é uma cidade típica, tampouco representativa dos Esta-
dos Unidos como um todo, antes uma exceção iluminadora 
sobre a chamada nova economia, já que nela as transforma-
ções de uma sociedade pós-industrial são mais condensadas 
e visíveis do que em outras partes do globo (cf. Bernstein, 
2010, p. 193). Segundo Rebbeca Solnit e Susan Schwartzen-
berg (2001), em Hollow City, a partir da década de 1990, San 
Francisco perdeu seu status urbano de refúgio de outsiders 
adquirido desde a época da contracultura, dos beats (anos 
1950), dos hippies (anos 1960) e dos gays (anos 1970), e pas-
sou ser o centro da internet e das novas tecnologias, além 
de atrair – como moradores – profissionais altamente quali-
ficados ligados a esses setores. 

Segundo Bernstein (2010, p. 16), não por acaso, a cidade 
também se tornou emblemática de uma nova economia do 
desejo não apenas em termos locais, mas também – devido ao 
seu poder e influência – para muitas outras partes do mundo. 
Notória já era a importância e influência que a cidade teve e 

1 Bay Area é a denominação popular da região metropolitana de San Francisco.
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ainda tem para as homossexualidades mundo afora. Se, nos 
Estados Unidos, a cidade é a meca da cultura gay, no exterior 
ela é percebida como tendo engendrado a forma contempo-
rânea das identidades gay e lésbica. Ainda que a socióloga 
use a expressão “nova economia do desejo”, não a desenvol-
ve para além do contexto de sua pesquisa sobre prostituição 
feminina heterossexual. Meu objetivo, no entanto, neste arti-
go, é caracterizar com mais detalhes essa nova realidade e 
associá-la às novas mídias digitais móveis.

Nesse sentido, derivada de uma pesquisa em andamen-
to no contexto paulistano desde fins de 2007, desenvolvi 
outra voltada para a realidade de San Francisco. A investiga-
ção envolveu contato com ampla bibliografia sobre o tema, 
observação da realidade local e, em especial, uma incursão 
etnográfica de sete meses, ocorrida entre janeiro e agosto 
de 2013. Busquei travar contato com homens homossexuais, 
já que eles foram os primeiros e ainda são os que mais usam 
as mídias digitais em busca de parceiros amorosos2. Assim, 
conheci, usando aplicativos para celular, mais de uma cen-
tena de homens e entrevistei ao menos uma vez 23 deles, 
em profundidade. De forma geral, a incursão etnográfica 
passou a articular a observação mediada com a face a face 
em uma dinâmica que considero ser mais bem definida – 
usando os termos da antropóloga María Elvira Díaz-Benítez 
(2010) – como “observação acompanhante”, dado o fato de 
que não “participei”, antes acompanhei a vida de meus cola-
boradores de pesquisa3 durante alguns meses.

Em termos éticos, busquei me apresentar desde o prin-
cípio como pesquisador e mantive perfis que explicitavam 

2 A despeito do foco em homens homossexuais, também tive contato com mu-
lheres e homens heterossexuais, os quais têm progressivamente adotado o uso 
de sites e aplicativos para busca de parceiros ou parceiras. A bibliografia sobre o 
tema também já cobre um amplo espectro de sexualidades e não se restringe às 
homossexualidades.
3 Prefiro o termo colaborador ao “informante”, por considerar que o convívio 
com eles foi uma contribuição para o desenvolvimento da investigação.
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minha condição de sociólogo brasileiro desenvolvendo 
investigação sobre o uso de mídias digitais móveis em San 
Francisco. Busquei encontrar-me pessoalmente com todos 
os que se disponibilizaram a dar entrevista, encontrando-os 
sempre em local público. Em grande maioria, os entrevista-
dos foram homens entre 24 e 40 anos, profissionais vincu-
lados à nova economia (não apenas às empresas de tecno-
logia, mas também aos novos ramos de non profit, serviços 
especializados etc.), com formação universitária, muitos 
deles pós-graduados vindos de diferentes partes dos Estados 
Unidos para trabalhar na Bay Area4.

As entrevistas e a observação acompanhante não focaram 
apenas a vida amorosa e sexual dos colaboradores da pesqui-
sa, mas também sua relação com as transformações no traba-
lho, no lazer e nas formas de sociabilidade. Meu foco foi o que 
compreendo como a nova economia do desejo: a forma como 
as relações entre afeto, sexo e amor passam a se dar em uma 
nova configuração econômica, de trabalho e de consumo, em 
que as relações sociais são mediadas digitalmente. Todos os 
colaboradores relataram usar sites de busca de parceiros amo-
rosos e sexuais, aplicativos para celulares e tablets e os próprios 
smartphones como plataforma de socialização cotidiana. 

Como mostrarei em mais detalhe adiante, as entrevistas 
apontaram para a consolidação da cultura do hook up, ou 
seja, o predomínio de contatos sexuais sem compromisso, 
que viabilizam uma vida sexual mais intensa, que pode levar 
ou não à criação de laços mais duradouros e estáveis (cf. 
Kimmel, 2008). Esse fenômeno histórico recente se vincula 
a uma profunda transformação não apenas no lazer, mas 
também na economia e no trabalho, os quais, por sua vez, 
têm impactado a ocupação do espaço urbano, assim como a 
transformação de seus fluxos. 

4 Neste artigo, apresento o campo de estudo de forma geral porque meu objetivo 
é mais o de mapear e analisar o contexto econômico e cultural em que meus cola-
boradores se inserem. Em futuro artigo, focarei mais nos aspectos etnográficos.
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A ocupação de áreas “degradadas” da cidade por gays 
tem sido seguida, nos últimos anos, por novos moradores 
das classes médias. Boa parte deles vinculados à citada 
nova economia, empregados nas empresas de tecnologia 
e serviços associados à emergência de toda uma nova for-
ma de consumo. Tal processo é chamado de gentrifica-
ção, termo criado, na década de 1960, pela socióloga bri-
tânica Ruth Glass, e que designa um conjunto articulado  
de transformações em áreas urbanas, as quais passam a 
ser objeto do interesse de incorporadoras e autoridades 
municipais que tendem a tomar medidas de reforma do 
aparelho urbano, encarecendo a área. Isso, em geral, 
resulta na expulsão dos moradores antigos, abrindo espa-
ço para empreendimentos imobiliários novos, atrativos 
para as classes afluentes. 

A gentrificação se associa, também, a intervenções que 
buscam eliminar as manifestações visíveis de desvio e pobre-
za nos espaços urbanos. Bernstein (2010, p. 29) sintetiza o 
fenômeno como “o policiamento da marginalidade urbana 
nas cidades pós-industriais”, algo que precisa ser associado 
à centralidade recente do comércio e dos serviços, os quais 
requerem espaços “seguros” e limpos para atrair consumi-
dores. Assim como em outros lugares do mundo, o policia-
mento passou a ser uma estratégia importante para expul-
sar membros das classes populares das áreas que voltaram a 
ser de interesse imobiliário. 

Em San Francisco, inicialmente, no processo de reade-
quação urbana do centro da cidade, houve uma migração 
de prostitutas, traficantes de drogas e moradores de rua 
para o Mission District, o distrito latino; mas, desde o final 
da década de 1990, o distrito passou por sua própria gentri-
ficação. Durante minha estada na cidade, foi meu bairro, 
onde constatei como ele está tomado por novos empreendi-
mentos imobiliários, e seus novos corredores de comércio, 
como a Valencia Street, estão sufocando o comércio da tra-
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dicional comunidade latina5. Apesar da gentrificação visí-
vel e acelerada, a incrível quantidade de moradores de rua 
permanece em boa parte dessa cidade que, historicamente, 
a despeito da afluência, sempre teve muito mais homeless 
people (sem-teto) do que a maioria das grandes cidades 
norte-americanas. 

O processo de gentrificação vincula-se à chegada de 
profissionais da nova economia, uma nova burguesia ascen-
dente ligada justamente às novas formas de produção e 
consumo, que permitem jornadas de trabalho mais flexíveis 
e uma ética cotidiana mais recreativa. Durante o dia, essa 
classe enche os inúmeros cafés, onde trabalham, encontram 
vizinhos, amigos e, à noite, lotam os restaurantes e, especial-
mente, os bares de rua, em particular os da Valencia Street. 
Muitos dos meus colaboradores que trabalham em empre-
sas de tecnologia, desde startups até a poderosa Apple, rela-
tam ter dias em que são dispensados de ir até a sede para 
trabalhar. Outros, inclusive, quando profissionais indepen-
dentes, trabalham apenas em casa ou nos cafés. 

É tênue a linha divisória entre trabalho e lazer na vida des-
ses profissionais, o que considero ter impulsionado algumas 
invenções como o computador portátil e, sobretudo, o smar-
tphone. O aparelho que permite contato com a sede da com-
panhia passou a ser um minicomputador ou estação de traba-
lho móvel. Esse mesmo processo tem consequências também 
na forma como as pessoas se socializam e criam laços amorosos 
e sexuais. Bernstein (2010, p. 83), com base em Pierre Bour-
dieu, contrasta a antiga “pequena burguesia” – no caso, as clas-
ses médias altas norte-americanas –, baseada em uma ética do 
trabalho, do ascetismo e da “virtude”, com a agora visível às 
margens do Pacífico: “a nova pequena burguesia vê a diversão, 

5 No início de 2014, segundo jornais da comunidade, o tradicional bar drag latino 
Esta Noche fechará suas portas para dar lugar a um clube voltado para o público 
heterossexual e hipster (jovens trabalhadores bem-sucedidos).
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a sexualidade, o prazer e a liberdade como ideais éticos, os 
quais vale a pena buscar”.

Essa realidade só pode ser compreendida quando se 
percebe o individualismo no qual se baseia essa nova for-
ma de produzir, consumir e viver, e cuja expressão mais 
clara é a noção de empreendedorismo, uma espécie de 
fundamentação ideológica que reatualiza versões anterio-
res do liberalismo econômico, para o que afirmam ser a 
era da “inovação” e da criatividade. Uma de suas expres-
sões culturais mais visíveis são os hipsters, jovens de clas-
se média alta que trabalham em setores vinculados à nova 
economia e moram nas regiões recentemente gentrifica-
das. Eles vestem-se de forma mais ousada do que os anti-
gos business men da velha economia, assim como ironizam 
seus valores. Segundo David M. Halperin (2012, p. 395), 
inspirando-se em culturas urbanas marginais do presente 
e do passado, os hipsters as incorporam de forma despoli-
tizada e consumista, transformando símbolos de protesto 
ou dissidência em artefatos vendáveis. 

Os novos empreendimentos imobiliários miram essa 
nova classe ascendente, e mesmo os antigos imóveis dispo-
níveis para alugar a preços estratosféricos só são acessíveis 
a eles. Bernstein (2010) afirma que são em sua maioria 
homens, já que a nova economia se baseia em profissões 
ou formações em que há forte concentração masculina. 
Vivendo em bairros gentrificados ou de elite e trabalhan-
do no Vale do Silício ou no Soma (South of the Market)6, 
nos cafés e até em casa, esses jovens “empreendedores” cir-
culam nos fins de semana pelos parques da cidade, fazem 
compras nas muitas pequenas, sofisticadas e caras grocery 
stores (espécie de armazéns), frequentam os melhores cafés, 

6 Soma é a denominação da região ao sul da principal avenida da cidade, a Market 
Street. Ela tem se transformado de uma região pobre em um bairro gentrificado, 
ocupado por empreendimentos comerciais associados à alta tecnologia e residen-
ciais voltados para os novos profissionais.

135-295_13092-LuaNova91_af4.indd   276 4/25/14   10:18 AM



277

Richard Miskolci

Lua Nova, São Paulo, 91: 269-295, 2014

bares e restaurantes dos corredores comerciais da cidade e, 
quando gays, também a região do Castro.

Segundo o geógrafo urbano Neil Smith (citado em 
Bernstein, p. 34), tais transformações se explicam pela infle-
xão no modelo de urbanização que prevaleceu nos Estados 
Unidos após a Segunda Guerra Mundial, marcado pela 
expansão da classe média para os subúrbios, relegando os 
centros urbanos aos pobres e despossuídos. A mudança da 
economia para serviços, recreação e consumo tornou nova-
mente atraente esses espaços centrais, tanto para o comér-
cio como para a moradia dos jovens vinculados à nova eco-
nomia. Emergiu, portanto, uma nova geografia da centra-
lidade e da marginalidade, em que a classe média branca 
retorna à cidade, e o proletariado urbano, muito menor 
que no passado, é empurrado para a periferia. 

Saber selecionar e consumir de forma “consciente”, 
reflexiva e criativa é uma das principais formas de diferen-
ciação da nova classe ascendente em relação à antiga classe 
média. O aspecto “criativo” a torna mais aberta e até mes-
mo interessada em conviver e incorporar aspectos do estilo 
de vida gay, por exemplo. O fenômeno hipster exemplifica 
como parte emergente dos norte-americanos não vive mais 
em torno dos valores e do estilo de vida de uma sociedade 
de massas, em que o consumo padronizado era a palavra-
-chave, um modelo econômico estreitamente vinculado a 
outra ética social e política, que se baseava mais em valores 
familistas e nacionais inflexíveis. 

A cultura de massas se assentava em um modelo hete-
rossexual e reprodutivo, branco, de classe média e protes-
tante (Wasp, sigla de White, anglo-saxon and protestant), 
de sociedade fundada em famílias nucleares vivendo nos 
subúrbios e buscando distanciar-se/distinguir-se das mas-
sas pobres, não brancas, imigrantes e despossuídas, que 
viviam nos decadentes centros das cidades. A cultura atual, 
pós-industrial e moldada pelas mídias digitais, se baseia em 
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uma concepção multicultural mais individualista, que flexi-
biliza os modelos relacionais para além da heterossexualida-
de reprodutiva da família nuclear tradicional, mas mantém 
valores brancos, elitistas e heterossexistas como definidores 
dos novos estilos de vida possíveis. 

Contrastar as duas formas econômicas, de consumo 
e sua moldura de valores e ideais, é um empreendimento 
necessário, porém arriscado, sobretudo pela tentação de 
recusar o que se passa como superficial em uma nostálgica 
revalorização do antigo modelo. A antiga sociedade indus-
trial e de comunicação de massas mantém uma aura de res-
peitabilidade moral devido à sua dependência da formação 
e manutenção de famílias, esmagadoramente heterosse-
xuais e reprodutivas, assentadas sob o controle masculino. 
Não se trata de julgar qual sociedade ou modelo econômi-
co é melhor, mas sim de compreender como cada um cria 
enquadramentos diferentes para a vida das pessoas, seus 
valores e desejos. 

O contexto de aparente riqueza em San Francisco, e difí-
cil de encontrar em outras partes do mundo, mal encobre 
grande desigualdade social com tons racializantes. Os mora-
dores/consumidores dessas áreas afluentes tendem a ser pre-
dominantemente brancos, enquanto os serviços empregam 
larga maioria de latinos, asiáticos e negros, estes últimos mui-
to menos numerosos ou visíveis do que em outros locais dos 
Estados Unidos. Boa parte da população que não é vinculada 
à nova economia mora na região metropolitana. 

A segregação social é espacialmente reconhecível pelo 
local de moradia, mas não tanto na circulação urbana. San 
Francisco é uma exceção no país por possuir bom sistema 
de transporte público, com dois tipos de metrô (BART e 
Muni), bondes e ônibus, o que torna a cidade quase com-
pletamente acessível a todos. Daí, por exemplo, no bairro 
gay do Castro circularem pessoas muito diversas e de toda 
região da Bay Area. 
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O acesso aos bares e boates gays também é maior do que 
nas grandes cidades brasileiras, já que a maioria não cobra 
entrada ou cobra apenas um valor simbólico de poucos dóla-
res. É visível a mistura social nos locais comerciais, tanto de clas-
se social como de raça, gênero e faixa etária. A classe afluente 
jovem dos Estados Unidos encontra meios sofisticados de dis-
tinção social que prescindem do “fechamento” de seus espaços 
de socialização. Em parte, os meios digitais podem servir para 
isso, já que segmentam a busca sexual e amorosa de forma 
apenas aparentemente ligada a interesses eróticos, os quais, 
muito mais frequentemente do que parecem, se vinculam a 
pertencimento de classe e/ou étnico-racial. 

A segmentação culturaliza/racializa marcadores que, 
aos olhares treinados na cultura brasileira e em nossas ciên-
cias sociais, parecem mais ligados à classe social do que assu-
mem os norte-americanos. A sociedade norte-americana é 
desigual, porém menos hierárquica do que a brasileira, e o 
consumo tem um potencial nivelador que transparece na 
própria incorporação generalizada das novas mídias no con-
texto estadudinense. A razão básica é econômica, já que os 
aparelhos e os serviços de telefonia, internet e tevê custam 
muito menos do que em nosso país. Os melhores smartpho-
nes custam, com assinatura de contrato com a operadora de 
telefonia, menos de um terço do valor cobrado no Brasil. Um 
plano de celular com ótimo acesso à internet, ligações nacio-
nais ilimitadas e internacionais para qualquer telefone fixo 
do mundo sai pelo preço de um plano básico em nosso país, 
com apenas acesso a internet e cerca de 100 minutos livres 
para falar com celulares e/ou fixos de outras operadoras.

Além desse aspecto econômico, o uso das mídias se dá 
em outro contexto cultural e moral. Diferentemente do 
Brasil, nos Estados Unidos abundam anúncios de sites de 
busca de parceiros amorosos no horário nobre da maioria 
dos canais televisivos. São fatos como esse que mostram 
como o uso de mídias digitais em busca de parceiros amo-
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rosos se tornou normalizado e mainstream. Assim como sua 
expansão se dá de forma cada vez mais segmentada, com 
sites e aplicativos voltados para nichos específicos.

O princípio da segmentação se vale de valores con-
solidados como afiliação religiosa, cultura étnico-racial 
e variação etária, mas, ao contrário do que possa parecer, 
há evidências de que não se originou apenas por questões 
econômico-mercadológicas. Segundo o estudo de Finkel et 
al. (2012, p. 44), a segmentação dos sites foi propulsiona-
da pelo trabalho de sociólogos, antropólogos e psicólogos 
que fazem parte de suas equipes de criação e que buscaram 
desenvolver ferramentas que apontassem para a formação 
de casais estáveis. Assim, segundo os autores, esses profissio-
nais decidiram dirigir os sites para a segmentação porque 
as pesquisas sociais e psicológicas apontavam maior sucesso 
nas relações fundadas em estilos de vida e valores comuns.

A nova economia do desejo – ao menos em San Francis-
co – já não é mais novidade e sim um fenômeno em plena 
consolidação. Minha incursão etnográfica me levou a reco-
nhecer que razões econômicas não são o único e talvez nem 
mesmo o principal motor dessa economia desejante. As 
novas tecnologias e serviços não surgem em um vácuo, mas 
respondem a (e, em parte, também criam) novas demandas 
das pessoas que se tornaram seus usuários. 

Tentando compreender o aspecto mais obscuro des-
sa economia, ou seja, seu motor desejante, é que precisei 
entrar em campo etnograficamente. Somente conhecendo 
os usuários, mas – sobretudo – encarando-os como pesso-
as que vivenciam suas expectativas amorosas e sexuais em 
um novo cenário histórico e social, é que se tornou possí-
vel começar a compreender o combustível das buscas que 
incentiva a invenção de novas tecnologias, dá tanto lucro 
aos sites e aplicativos, mas cujas origens e consequências 
vão muito além do meramente comercial e econômico 
compreen dido apenas em termos monetários. 
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A prática do hook up: quando tecnologia e sexualidade se 
encontram
A invenção dos aplicativos de busca de parceiros começou 
com o lançamento do Grindr, em 2009, um “programa” de 
busca de parceiros amorosos/sexuais voltado para homens 
gays e que roda em equipamentos móveis como smartpho-
nes e tablets. Por ser geolocalizado, permite ao usuário 
saber a que distância está dos parceiros potenciais, assim 
como comunicar-se com eles por meio de mensagens pri-
vadas e troca de fotos. Desde então, multiplicaram-se esses 
aplicativos para dispositivos móveis que a grande maioria 
dos entrevistados definiu como mecanismos facilitadores 
do hook up, uma expressão norte-americana para definir 
encontros sexuais eventuais e sem compromisso, marcados 
pela efemeridade e rapidez7.

O hook up pode ser compreendido como a versão con-
temporânea da antiga prática gay do cruising, termo mais 
popular há algumas décadas para definir o flerte e os conta-
tos sexuais anônimos, empreendidos por homens em busca 
de outros homens em espaços públicos como ruas, banhei-
ros, cinemas, praças, parques e estacionamentos. Mas, ao 
criar um espaço de paquera centralizado on-line, acessível 
inclusive a partir da casa, do trabalho ou da universidade, 
os aplicativos higienizaram o cruising, incentivaram formas 
de segmentação, seleção de parceiros e até mesmo graus 
diversos de “envolvimento” em um espectro que engloba o 
sexo anônimo e sem compromisso (no string attacheds, a 
sigla NSA) do antigo cruising, a busca de fuck buddies (ami-
gos para transar, algo similar ao PA no Brasil, “pau amigo”, 
expressão que designa alguém com quem se pode ter sexo, 
mas com quem raramente desenvolveria uma amizade ou 

7 No Brasil, o termo mais usado para definir esse tipo de relação é fast foda, que 
associa sexo com refeição rápida (fast food). No entanto, hook up tende a ser 
usado de forma neutra, enquanto fast foda – ao menos no contexto paulistano – 
evidencia o julgamento moral negativo acerca do sexo sem compromisso. 
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relação), friends with benefits (amigos com benefícios, espé-
cie de amizade que inclui sexo ocasional)8, dates (encon-
tros românticos) ou LTR (sigla de long term relationship, 
“relacionamento sério”).

No caso desta pesquisa, focada em homens que se rela-
cionam sexual e afetivamente com outros homens, a prática 
do hook up deve ser também associada às históricas barreiras 
e restrições sociais que ainda moldam suas experiências amo-
rosas. A demanda de ser discreto ou parecer heterossexual 
na maior parte dos contextos que envolvem trabalho, família 
e espaços de educação torna a condição de solteiro/sem par 
atraente e até premiada. A incerteza ou a suspeita de homos-
sexualidade ainda pode ser menos problemática do que a 
certeza e a comprovação que um parceiro tornaria inevitável. 
Em suma, homens gays ainda tendem a ser incentivados a 
manter presumida heterossexualidade para ter melhor acei-
tação em certos espaços, o que é viabilizado pela manuten-
ção de casos eventuais e sem compromisso. 

As novas mídias permitem reconhecer a emergência 
de um cenário sociotécnico em que a ausência ou a insu-
ficiência de condições efetivas de pleno reconhecimento e 
aceitação social é enfrentada por meios comunicacionais. 
Assim, restrições culturais e políticas às homossexualidades 
são provisoriamente enfrentadas por meios técnicos, enge-
nhosos, mas que ainda as mantêm em uma espécie de lim-
bo entre a marginalidade e a inclusão, em especial no que 
toca à forma predominante de criar contatos sexuais. 

Do antigo cruising ao hook up, o processo de seleção 
de parceiros vai além da higienização, podendo ser, inclu-
sive, bastante rigoroso. Esse processo começou em meio ao 
auge da epidemia de aids, quando o pânico de se contami-
nar levou homens gays a buscar parceiros “fora do meio”, 

8  No Brasil, a figura do “amigo ou amiga com benefícios” é mais associada à do 
ex-companheiro ou companheira, ou seja, da antiga parceria amorosa.
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pois – supunha-se –, se não frequentassem os ambientes 
gays, teriam menores chances de contaminação com o vírus 
HIV. Essa busca foi propulsionada com o advento da inter-
net comercial e a chegada dos sites de busca de parceiros 
(cf. Miskolci, 2013). 

A partir da segunda metade da década de 1990, a rede 
internacional de computadores modificou profundamente 
a sociabilidade homossexual e sua forma de paquerar. Os 
chatrooms (salas de bate-papo) e sites foram apenas as pla-
taformas que “ensinaram” essa nova forma de buscar par-
ceiros, mas fazem parte da era em que os computadores 
permitiam pouca mobilidade. O advento de equipamentos 
móveis geolocalizados, smartphones e tablets, entre 2009 
e 2010, tornaram possível a existência de aplicativos que 
superaram as plataformas antigas por serem mais práticos e 
simples de usar. É essa a linha evolutiva – ao mesmo tempo 
social e tecnológica – que levou o cruising ao hook up, prá-
tica mais disseminada, acessível, higienizada e normalizada 
do que a anterior.  

Uma das provas da normalização do hook up está no 
fato de que ele não se restringe aos homossexuais, tampou-
co responde apenas aos constrangimentos culturais que 
ainda enfrentam mesmo em uma cidade como San Francis-
co. Em outras palavras, a prática também é incentivada de 
forma geral como meio de lidar com demandas sociais do 
presente que atingem a todos. No contexto de meus cola-
boradores, a maioria em processo de consolidação profis-
sional, verifiquei algo similar ao observado recentemente 
em contextos heterossexuais por Michael Kimmel (2008) 
e Eva Illouz (2012), ou seja, os norte-americanos parecem 
estar adiando indefinidamente relações mais longas e/ou 
estáveis. 

Há, de fato, visível mudança nos padrões relacionais na 
esfera amorosa e sexual dos assentados em relacionamentos 
estáveis e longos para os mais imediatos e de curta duração. De 
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certa maneira, algo que se pode sintetizar, no contexto norte-
-americano, como uma passagem da prática do dating (namo-
ro) para a do hook up (sexo sem compromisso). A ideia de 
que isso demonstraria a emergência de uma ética sexual recre-
ativa, inicialmente levantada pelo sociólogo Edward Laumann 
e sua equipe (2000 [1994]), não pode ser evocada para expli-
car completamente o fenômeno, vinculado também a muitos 
outros fatores como maior instabilidade profissional das novas 
gerações, assim como sua maior mobilidade. 

A incursão etnográfica permite apontar a consolidação 
da cultura do hook up entre homossexuais na sociedade nor-
te-americana contemporânea e fontes bibliográficas sobre o 
fenômeno já o apontam como comum também entre jovens 
heterossexuais. Os aplicativos geolocalizados para dispositi-
vos móveis surgiram e se disseminaram porque são facilitado-
res do hook up. Enquanto em contextos heterossexuais – até 
por volta da década de 1960 – era necessário namorar, noivar 
e, comumente, casar para poder ter intimidade e fazer sexo, 
no presente – ao menos nos contextos metropolitanos oci-
dentais –, as relações começam exatamente a partir da inti-
midade sexual. Não é raro encontrar perfis de usuários que 
se afirmam old fashioned porque procuram dates (encontros 
românticos, que costumam ser a prospecção de um namoro) 
ou outros que perguntam: “Do people still date?” (Há gente 
que ainda namora?). 

Segundo Kimmel, a diminuição dos encontros e dos 
namoros tem a ver com o ritmo e as demandas da vida da 
maioria dos norte-americanos. Nas palavras de um de seus 
entrevistados, um jovem heterossexual recém-graduado: 

Namorar é um desperdício de energia e intelecto, e nós 
estamos cheios de trabalho, com a agenda cheia e com 
muitos compromissos apenas tentando entrar na pós-
graduação. Pense apenas em casar-se, é raro que alguém 
colocaria... queira colocar relacionamentos à frente da vida 
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acadêmica e do futuro. Nem sei se relacionamentos são 
vistos como parte dessa ideia toda de “futuro” (Kimmel, 
2008, p. 201; tradução minha).

Reflexão similar ouvi de muitos de meus colaboradores 
em San Francisco. Mesmo os com pós-graduação e emprega-
dos por companhias poderosas afirmam viver sob a tensão e 
incerteza de continuidade de seu trabalho. Outros comen-
tam a alta rotatividade na cidade, para a qual migram muitos 
profissionais altamente qualificados, assim como boa parte 
deles termina descartada e/ou se muda para outras cidades. 
A instabilidade profissional e a incerteza sobre o futuro soma-
das à sempre renovada leva de pessoas tendem a fazer com 
que esses sujeitos priorizem as relações sem compromisso.

Na era das mídias digitais, a antiga corte romântica que 
costumava se dar por meio do “encontro” (date) tornou-
-se algo mais objetivo e instantâneo. Assim como não exige 
mais a exposição no espaço público, aplicativos e programas 
de videoconferência permitem-na privativa, mais individua-
lizada e íntima. Não raro, os usuários usam o computador 
portátil ou tablet no próprio quarto e até na própria cama, 
forma possível de apresentar-se pela primeira vez a um par-
ceiro em potencial já na intimidade. 

De todo modo, o uso de sites ou aplicativos não equi-
vale a um encontro garantido, muito menos um relaciona-
mento. A começar pelo fato de que os usuários tendem a 
buscar pessoas “melhores” do que elas (cf. Illouz, 2006), ou 
seja, parceiros socialmente mais reconhecidos como boni-
tos, além de outros aspectos individualmente utilizados na 
seleção de parceiros potenciais, como raça/etnia, faixa etá-
ria, tipo físico, forma de erotismo etc. 

O advento dos aplicativos geolocalizados também pas-
sou a modificar as buscas, incentivando a priorização dos 
que estão por perto, quer morem ou circulem pela região 
ou bairro em que se vive. Uma das consequências visíveis 
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da geolocalização é que ela incentiva a escolha do próxi-
mo, mas também a da circulação em busca do maior e mais 
amplo conjunto de parceiros em potencial visíveis. De for-
ma geral, o objetivo é aumentar o espectro de parceiros, o 
que – ao menos potencialmente – aumentaria as chances de 
encontrar o melhor entre os disponíveis.

Mas, afinal, qual o desejo que rege a busca de parceiros 
por meios digitais? Na incursão etnográfica em San Francisco 
– e similarmente na cidade de São Paulo –, encontrei elemen-
tos para afirmar que o desejo que rege a busca não é apenas 
sexual, o que também está longe de associá-lo à esfera dos afe-
tos compreendida como dessexualizada. Em outros termos, o 
motor desejante por trás da busca envolve também aspectos 
menos óbvios, mas talvez até mais poderosos do que o sexo: 
como o anseio de aceitação/inserção social. É esse anseio que 
rege a busca e define os critérios de seleção de parceiros.

Constatei que a busca em si mesma já é bastante valo-
rizada, visto a persistência e investimento que nela fazem. 
Vale lembrar que “caçar” parceiros sexuais é uma experiên-
cia virilizante, já que a predação sexual costuma ser um dos 
atributos masculinos mais apreciados. No caso de homens 
homossexuais, buscar parceiros os “viriliza”, atitude que os 
contrapõe ao estigma histórico do “efeminamento”, cultu-
ralmente associado a eles.

Também considero que a busca – e não necessariamente 
o encontro – é o aspecto central do uso dessas mídias porque, 
para grupos como os homossexuais e as mulheres, paquerar 
com liberdade e segundo seus próprios critérios é uma expe-
riência que lhes foi historicamente negada e, agora, por meio 
da tecnologia, lhes é disponibilizada, criando um sentimen-
to de “agência” (cf. Weeks, 2007, pp. XI-XII). Buscar alguém 
– mesmo sem encontrar – traz uma forma de satisfação de 
anseios e a sensação de controle sobre a vida amorosa, agora 
reconhecida como marcada pela capacidade de escolha em 
um horizonte visualizável de parceiros em potencial. 
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Os sites e aplicativos parecem funcionar melhor em San 
Francisco e as opiniões que colhi sobre eles lá foram mais 
positivas do que no contexto paulistano. Há várias razões 
para isso, como a de que lá os homossexuais encontram 
condições mais seguras e democráticas para se socializarem 
do que em São Paulo. A tecnologia é a mesma, mas em San 
Francisco ela é mais barata, mais bem disseminada e encon-
tra um terreno mais propício para “funcionar”. Terreno 
que envolve tanto um perímetro urbano mais afeito à mobi-
lidade, com bom transporte público, assim como mais segu-
ro. Além desse contexto urbano acessível e menos marcado 
pela violência urbana, no caso a paulistana, é fundamental 
ter em mente a relativa aceitação das homossexualidades 
nos espaços públicos de San Francisco. 

A maior satisfação com os aplicativos também se deve 
ao fato de que, para um perfil de usuário de classe média, 
há um número muito maior de pessoas que atendem a cri-
térios comumente valorizados em buscas por parceiros. Em 
comparação com outras cidades, San Francisco provê aos 
aplicativos amostras significativamente maiores de pessoas 
com perfil “desejável”, ou seja, com características como 
nível universitário e economicamente independentes, já 
que critérios socioeconômicos são mais acionados nas bus-
cas do que possa parecer à primeira vista e definem forte-
mente outros mais lembrados ou trazidos ao discurso, como 
o “sex appeal”9. 

Por fim, entre os fatores que permitem aos aplicativos 
proverem minimamente o que prometem, deve-se mencio-
nar o contexto cultural norte-americano, marcado por cul-
to ao indivíduo e respeito às escolhas individuais. No caso 
delimitado pelos usuários relativamente assumidos (out of 

9 Na pesquisa no contexto paulistano, constatei que os usuários classificam como “in-
teressantes” pessoas com nível socioeconômico e cultural similar ao seu. A própria 
“beleza” ou “sex appeal” atribuídos a certos perfis estão diretamente associados a ca-
racterísticas de classe, que tornam atraente o que é familiar e, portanto, desejável.
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the closet, “fora do armário”) com os quais convivi, ainda 
que valorizem seu trabalho e mantenham relações diplomá-
ticas com suas famílias, há clara priorização da vida pessoal, 
em que as relações amorosas e, cada vez mais, as sexuais 
ganham foco. Isso em um contexto não apenas estrutural-
mente mais seguro, mas também culturalmente mais liberal 
no que toca à prática do hook up, a qual incentiva e “nor-
maliza” a experimentação sexual. Em suma, a efetividade 
dos aplicativos se deve mais a fatores externos às platafor-
mas do que a eles mesmos.

A nova economia do desejo
Os sites de busca de parceiros, mas principalmente os aplica-
tivos para os dispositivos móveis, surgiram em uma nova era 
de ocupação e circulação urbanas, ligadas à reorganização 
econômica, do trabalho, do lazer e do espaço e ao formato 
que as relações amorosas/sexuais vem tomando nesse con-
texto. Nas últimas décadas, há evidências históricas e socioló-
gicas de que a vida sexual se tornou mais intensa e, aos olhos 
de gerações marcadas pelos imperativos do casamento e da 
constituição de família, assinalada pelo que definem como 
uma “ética sexual recreativa” (Laumann et al., 2000).

O que pesquisas de sociólogos e sociólogas como Lau-
mann et al. (2000), Bernstein (2010), Kimmel (2008) e Illouz 
(2012) consideram ser uma nova ética sexual recreativa pode 
ser mais bem compreendido como a forma como o erotismo 
e/ou as relações sexuais ganharam centralidade na vida das 
pessoas, sem necessariamente resultarem em compromisso 
e/ou no roteiro namoro-noivado-casamento. O que torna 
factível a hipótese de que, ao menos para parte das classes 
médias e altas dos países ricos, a sexualidade tem passado dos 
objetivos compulsórios da monogamia e da reprodução para 
outros objetivos mais flexíveis, transitórios e afeitos ao pra-
zer. Transição que se deu em decorrência, entre outras, de 
mudanças de ordem econômica e tecnológica.
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De qualquer forma, a denominação “sexualidade recre-
ativa” não dá conta desse novo contexto histórico e social e 
é questionável por, ao menos, duas razões. Além de desqua-
lificar/inferiorizar essa nova forma de lidar com a sexuali-
dade, mantendo a anterior mais próxima da moralmente 
respeitável esfera do trabalho, ela enfatiza excessivamente 
a agência dos sujeitos em uma esfera da vida social forte-
mente delimitada por restrições morais e até econômicas. 
Considero melhor aventar denominações alternativas para 
essa nova sexualidade que, em vez de julgá-la ou vinculá-la 
aos indivíduos, a defina de forma mais factual e ligada às 
transformações estruturais das quais faz parte, daí pensar 
na denominação “nova economia do desejo”.

Segundo minhas leituras, observação e incursão etno-
gráfica em San Francisco, o cenário é complexo e, muitas 
vezes, contraditório. Na nova estrutura e critérios definido-
res das relações emergentes, há perdas e ganhos conforme 
as condições em que se insere nessa arena sexual, onde 
competição e segmentação se associam10. A despeito de 
ter buscado apresentar o que há de mais geral nessa nova 
economia do desejo, é fundamental sublinhar que nela as 
vantagens e desvantagens diferem de acordo com a classe 
social, faixa etária, tipo étnico-racial, gênero e, principal-
mente, se hetero ou homossexual. A tecnologia não supera 
as desigualdades preexistentes, mas as transfere e modifica 
para o contexto das relações mediadas. Também cria deslo-
camentos e instabilidades nas fronteiras assumidas entre os 
gêneros e as sexualidades, como constatei, pela forma como 
o anonimato permitido pelos aplicativos atrai homens que 
se definem como on the down low11 e mesmo de “curiosos” 

10 Eva Illouz (2012) define e analisa alguns dos processos envolvidos nessa transfor-
mação no epílogo de seu livro Why love hurts: a sociological explanation.
11 On the down low poderia – por aproximação – ser traduzido como “na encolha” 
ou “em sigilo”, designando as relações sexuais eventuais que homens com vida so-
cial hetero têm com outros homens em segredo. Nos Estados Unidos, o down low 
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em busca de relações com outros homens, oferecendo evi-
dência empírica de que as fronteiras entre homo e heteros-
sexualidade são mais porosas do que se pensou no passado, 
ou assim se tornaram.

Em termos técnicos, constatei que, em relação ao final 
da década de 1990, há visível decadência e quase abandono 
das salas de bate-papo como plataforma de socialização e 
manutenção dos sites de busca de parceiros graças à vanta-
gem de seus mecanismos de busca e sua associação recente 
com aplicativos para celular e, por fim, a clara e incontes-
tável preponderância do uso dos aplicativos para dispositi-
vos móveis. Trata-se de uma espécie de linha evolutiva das 
plataformas voltadas para a busca de parceiros amorosos e 
sexuais, que se associa a mudanças nas prioridades dos usu-
ários. Se, no começo da internet comercial, fazer contato 
era um atrativo em si, hoje em dia o contato on-line atrai 
apenas se puder resultar em algo off-line no curto prazo. Os 
usuários amadureceram, cresceu seu conhecimento das pla-
taformas, dos códigos de socialização mediada, assim como 
sua expectativa de fazer uso do on-line na vida cotidiana.

Em termos espaciais, os aplicativos incentivam a mobili-
dade dos que não moram nos bairros mais agitados até eles, 
e favorece quem vive neles. Há priorização dos moradores 
por vizinhos (não muito próximos)12 e exceções se abrem 
apenas segundo o capital físico e de outras ordens dos que 
“passam” por ali. Nos bairros e cidades vizinhas, criam-se 
redes de contatos e até relações de maneira que, para esses 
usuários, a desterritorialização e os fluxos comunicacionais 

ganhou visibilidade a partir da epidemia de aids, quando se percebeu que muitos 
homens heterossexuais também faziam sexo com outros homens e tal prática passou 
a ser temida como possível via de contaminação de suas esposas pelo vírus HIV, o 
que estudos recentes na área de saúde pública negam (cf. Bond et al., 2009).
12 Nos EUA, em menor grau, mas em São Paulo de forma mais forte, há essa prio-
rização dos contatos com parceiros em potencial que estejam a uma distância “se-
gura”, leia-se próximos o suficiente para o encontro, mas longe o suficiente para 
manter a independência e/ou anonimato. 
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talvez sejam até mais “impactantes” na forma como os colo-
ca em contato sem exigir necessariamente deslocamentos, 
assim como o fato de se expor de forma reflexiva e contro-
lada. 

Como já observado, as novas tecnologias, especialmen-
te as móveis, ampliam a socialização e os contatos, o que 
não equivale necessariamente a prover relações e relacio-
namentos, os quais continuam a exigir o contato face a face 
contínuo, maior troca de informações e envolvimento emo-
cional. Além disso, ao menos entre meus colaboradores no 
contexto de San Francisco, a nova economia do desejo se 
associa à maior importância atribuída ao trabalho e à car-
reira do que à própria vida amorosa ou sexual. Portanto, é 
muito menos “recreativa” do que parece e está associada a 
uma experiência de classes médias ascendentes, cuja estabi-
lidade profissional e/ou econômica é muito menor do que 
a das gerações passadas. 

Trata-se de uma ética sexual flexibilizada por um 
enquadramento em que mais oportunidades e seleção de 
parceiros se tornaram possíveis, assim como se reduziram 
as condições para comprometimentos, os quais não ape-
nas diminuem as oportunidades amorosas e sexuais, como 
também interferem no foco trabalho/carreira. A nova eco-
nomia do desejo revela, assim, suas afinidades com o que 
Luc Boltanski e Ève Chiapello (1999) chamaram de “novo 
espírito do capitalismo”, no qual trabalhadores são incita-
dos a adaptar-se a um contexto de incerteza constante, sem 
estabilidade profissional, adaptando-se cada vez mais às situ-
ações inesperadas, de forma a manter sua empregabilidade, 
o que – espero ter demonstrado – chega a afetar até mesmo 
seu horizonte relacional na esfera amorosa.

Boa parte de meus colaboradores homossexuais rela-
tam ter vindo a San Francisco em busca de trabalho e de 
uma vida amorosa melhor, o que frequentemente equivale 
a estar livre do controle familiar. Tal independência não foi 
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acompanhada da mesma forma em relação às esferas que 
provêm e permitem tal autonomia, no caso, a econômica. 
Assim, na vida amorosa, em vez de uma moralidade fami-
liar, toma lugar uma moralidade mais despersonalizada, 
porém não menos poderosa, vinculada às expectativas ou 
demandas envolvidas na esfera profissional. 

A importância dada à carreira e à vida profissional, cen-
tral em suas vidas, ajuda a compreender os critérios de esco-
lha de parceiros, inclusive das características compreendi-
das como eróticas, as quais apontam para homens muito 
mais parecidos com os do próprio círculo de convivência do 
usuário das mídias digitais, a despeito do amplo espectro de 
tipos e oportunidades nelas encontrados.

Nesse campo delimitado de pesquisa, é possível dizer 
que o similar/próximo para esses homens é erótico13, cons-
tatação que auxilia a repensar o que ainda se compreende 
– ou se pressupõe – como regime erótico. Em vez de um 
sistema dado, ou natural, que vincula indivíduos a partir de 
interesses particulares ou íntimos, sugiro que regimes eróti-
cos são históricos, variam culturalmente e se assentam pre-
dominantemente em valores coletivos, no caso, socioeco-
nomicamente moldados. As redes criadas por meus colabo-
radores em suas buscas amorosas digitais terminam sendo 
redes de classe, educação, raça, que, ao invés de ampliarem, 
parecem diminuir o espectro de escolha, apontando para o 
mais “familiar” entre o que há disponível, um familiar regi-
do pela máxima de alcançar ou manter ajustamento social. 

Como apontado por vários pesquisadores e pesquisadoras 
(Baym, 2010; Castells, 2011; Nicolaci-da-Costa, 2002), há evi-
dências históricas de que transformações tecnológicas surgem 
para atender às demandas existentes, mas essas mesmas tecno-
logias passam a transformar a vida social e a própria maneira 

13 O que ajuda a compreende a frequência com que usuários definem quem bus-
cam – em seus perfis – como “procurando similar”.
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de subjetivar de quem as usa. Illouz (2006, 2012) destaca a for-
ma como os meios digitais “intelectualizam” a busca amorosa, 
mesmo porque são criados por equipes de profissionais não 
apenas da área de informática, mas envolvem também outros 
como psicólogos sociais e sociólogos. Aspecto esse, da intelec-
tualização, que se torna mais claro nos sites e aplicativos que 
utilizam algoritmos para indicar parceiros com os quais o usu-
ário teria mais afinidade ou compatibilidade. Não por acaso, o 
uso de algoritmos é mais comum em sites e aplicativos voltados 
para heterossexuais e que se vendem como capazes de criar 
relacionamentos estáveis14.

De forma geral, a nova economia do desejo emergiu em 
meio às transformações econômicas associadas às relações 
entre sociabilidade e tecnologia comunicacional. Nessa 
nova economia, ao mesmo tempo que há maior individuali-
zação da busca amorosa e sexual, em especial para homos-
sexuais e mulheres heterossexuais, passam a preponderar 
critérios de escolha mais racionalizados. Além dessa racio-
nalização da seleção, há um último elemento a se destacar 
no uso dessas mídias: elas parecem permitir maior modula-
ção do grau de envolvimento entre os parceiros. 

O controle sobre o grau de envolvimento é algo particu-
larmente precioso para a maioria dos usuários que conheci 
em San Francisco, os quais valorizam sua independência, 
frequentemente conquistada às duras penas em processos 
dolorosos de assumir-se e/ou distanciar-se de suas famílias. 
Sua independência econômica os constitui como seres dese-
jantes, aptos a viver sua vida sexual15, daí não ser estranho 

14 Entre os sites desse tipo, destaca-se o pioneiro Match.com; no Brasil, funciona 
como Par Perfeito. Sobre esse site, consulte Beleli (2012). Entre os aplicativos, o 
mais popular atualmente é o Tinder, que recolhe informações do perfil do Face-
book do usuário e, a partir de suas características e interesses, lhe sugere possíveis 
parceiros ou parceiras.
15 Como apontado desde a obra pioneira de John D’Emilio (1983), a homosse-
xualidade como hoje a compreendemos é indissociável do desenvolvimento do 
mercado de trabalho individualizado.  
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que busquem exercê-la evitando o risco de perdê-la. Um ris-
co ainda mais presente e tensionador para a maioria daque-
les que trabalham em contextos heterossexistas, o que tor-
na o uso das mídias digitais uma solução técnica – apesar 
de provisória e imperfeita – para lidar com as expectativas 
sociais que ainda restringem seu horizonte amoroso. 

Richard Miskolci
é professor do Departamento e do Programa de Pós-Gradu-
ação em Sociologia da Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar) e Pesquisador do CNPq.
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REVISITANDO AS ELEIÇÕES DO SEGUNDO REINADO: 
MANIPULAÇÃO, FRAUDE E VIOLÊNCIA

FERNANDO LIMONGI

Resumo: As eleições ao longo do Império tendem a ser des-
qualificadas pelos cientistas sociais. A presença indiscrimi-
nada e constante de altas doses de manipulação, violência 
e fraude comprovariam a impossibilidade da implantação 
do governo representativo no Brasil oitocentista. O texto 
procura redefinir os termos desse debate discutindo os 
efeitos da legislação eleitoral sobre as práticas eleitorais 
no Brasil imperial. Mais especificamente, trato das Ins-
truções de 1824, do Decreto de 1842 e da Lei de 1846 e 
suas implicações para o recurso à manipulação, à fraude 
e à violência nessas eleições. Mostro como a combinação 
entre esses elementos varia diretamente em função da 
alteração institucional. O principal problema enfrentado, 
a manipulação partidária da composição do corpo eleito-
ral, não comporta solução simples. A Lei de 1846 adota 
um modelo sofisticado e avançado para processar o pro-
blema. O insucesso do modelo, porém, aponta os limites 
de tais soluções institucionais.

Palavras-chave: Eleições; Governo Representativo; Leis Eleito-
rais; Manipulação; Fraude; Violência.

REVISITING THE BRAZILIAN 2ND REIGN ELECTIONS: 
MANIPULATION, FRAUD AND VIOLENCE
Abstract: Social scientists are prone to disqualify the elections held 
during the Brazilian Empire. Elections would be marked by the 
indiscriminate and constant presence of manipulation, fraud 
and violence. This characterization is offered as proving that 
the representative government could not work on Brazil. This 
paper is an attempt to question this view. The paper deals with 
the effect of electoral laws over the electoral practices during the 
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Brazilian Empire. More specifically, I discuss the effects of the 
1824 Instructions, the 1842 Decree, and the 1846 Law over the 
use of manipulation, fraud and violence on elections. I show how 
the combination among these three resources varies as a function 
of the legislation. The main problem, the partisan manipulation 
of the composition of the constituency, has no easy institutional 
solution. The model tried by the 1846 Law is sophisticated and 
advanced. Its failure shows the limits of institutional solutions to 
deal with party competition.

Keywords: Elections; Representative Government; Electoral Laws; 
Manipulation; Fraud; Violence.

AMIZADE E MEMÓRIA: MARIA ISAURA PEREIRA DE QUEIROZ E 
ROGER BASTIDE

GLAUCIA VILLAS BÔAS

Resumo: O artigo examina os motivos que levaram Maria 
Isaura Pereira de Queiroz a envolver-se com um projeto de 
memória, voltado para a preservação e publicação das obras 
completas de seu mestre e amigo Roger Bastide, professor 
da Universidade de São Paulo entre 1938 e 1954, morto em 
1974. A correspondência de Maria Isaura à viúva e à filha 
de Bastide, datada de 1975 a 1989, evidencia os esforços 
empreendidos pela socióloga, assim como as adversidades 
políticas e financeiras que enfrentou para a realização do 
projeto que não logrou concluir.

Palavras-chave: Memória; Ciências Sociais; Maria Isaura Perei-
ra de Queiroz; Roger Bastide. 

FRIENDSHIP AND MEMORY: MARIA ISAURA PEREIRA DE 
QUEIROZ AND ROGER BASTIDE
Abstract: The article examines the reasons that motivated Maria 
Isaura Pereira de Queiroz to become involved with the memory project 
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aimed at the preservation and publication of the complete works of 
her master and friend Roger Bastide, professor at the University of 
São Paulo from 1938 to 1954, who died in 1974. Maria Isaura’s 
letters to Bastide’s widow and daughter written from 1975 to 1989 
reveal the efforts undertaken by her as well as the difficulties she 
faced carrying out a project that remained unfinished.  

Keywords: Memory; Social Sciences; Maria Isaura Pereira de 
Queiroz; Roger Bastide.

O CONCEITO DE RESPONSABILIDADE EM IRIS YOUNG

CÉLI REGINA JARDIM PINTO

Resumo: Iris Young, em trabalho publicado postumamente, 
trouxe importante contribuição para a teoria da justiça 
social a partir do conceito de responsabilidade e do que 
chamou de “modelo de conexão social”, onde recupera 
o indivíduo e sua responsabilidade diante da injustiça ao 
analisar as diversas formas de relação do indivíduo com a 
estrutura social. O artigo em questão examinará os princi-
pais construtos teóricos de Iris Young, analisará as relações 
que a autora propõe entre sujeito e estrutura, o valor heurís-
tico de suas teses e os limites por ela apresentados. Em seu 
decorrer, o artigo mostrará a distinção entre culpa e respon-
sabilidade, discutirá a noção de responsabilidade vis-à-vis a 
estrutura social e descreverá o modelo de conexão social 
proposto por Iris Young. 

Palavras-chave: Iris Young; Teoria Social; Responsabilidade; 
Justiça; Indivíduo.

ON IRIS YOUNG’S CONCEPT OF RESPONSIBILITY
Abstract: Iris Young, in a work published posthumously gave an 
important contribution to the theory of social justice based on the 
concept of responsibility and of what she called “model of social 
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connection”, which retrieves the individual and their responsibility 
as far as injustice is concerned, in order to analyze the various 
forms of the individual relationship to the social structure. The 
article in question will examine the main theoretical constructs of 
Iris Young, it will analyze the relationships that the author proposes 
between subject and structure, the heuristic value of their theses 
and their limits. The article initially show the distinction between 
guilt and responsibility, will pass to the discussion of the concept of 
responsibility vis-à-vis the social structure, and describe the social 
connection model proposed by Iris Young.

Keywords: Iris Young; Social Theory; Responsability; Justice; 
Individual.

OS PRIMEIROS ANOS DA “ESCOLA DE FRANKFURT” NO 
BRASIL

SÍLVIO CAMARGO

Resumo: Nosso objetivo neste artigo é mostrar o que consi-
deramos ser a primeira fase do processo de recepção da 
Escola de Frankfurt no Brasil, com ênfase na produção de 
alguns intelectuais brasileiros, pioneiros nesse processo 
não apenas como tradutores e divulgadores da teoria crí-
tica, mas também como intérpretes da realidade nacional. 
Esse período histórico foi marcado ao mesmo tempo pela 
repressão do regime militar, pela consolidação da indús-
tria cultural e pelo crescimento das ciências sociais no 
país. Apontamos para a importância de intelectuais como 
José G. Merquior, Roberto Schwarz, Gabriel Cohn e Flá-
vio Kothe, que, em diferenciadas nuances teóricas, inicia-
ram a recepção das ideias frankfurtianas no Brasil e sua 
imersão em nosso contexto intelectual. Apontamos ainda 
as dificuldades de compreensão de um modelo de pensa-
mento bastante complexo. 
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Palavras-chave: Escola de Frankfurt; Intelectuais brasileiros; 
Cultura; Ciências Sociais.

THE FIRST YEARS OF THE FRANKFURT SCHOOL IN  
BRAZIL
Abstract: Our purpose in this article is to show what we consider 
to be the first phase of the reception of the Frankfurt School in 
Brazil with emphasis on the production of some Brazilian scholars 
who were the pioneers in this process, not only as translators 
and publishers of the critical theory, but also as interpreters of 
the national reality. This period of history, was marked by the 
repression of the military regime, by the consolidation of the 
culture industry and at the same time the increase of the Social 
Sciences in the country. We point out the importance of scholars 
such as José Guilherme Merquior, Roberto Schwarz, Gabriel Cohn 
and Flávio Kothe, who in different theoretical nuances began to 
receive frankfurter ideas in Brazil and began its immersion in 
our intellectual context. We also point out yet the difficulties in 
understanding a very complex thought model. 

Keywords: Frankfurt School; Brazilian Scholars; Culture; Social 
Sciences.

O LIMITE DA NORMATIVIDADE NA TEORIA POLÍTICA DE 
ERNESTO LACLAU

DANIEL DE MENDONÇA

Resumo: O presente trabalho consiste num esforço analítico  
que pretende refletir sobre o terreno da normatividade 
em teoria política baseada na ontologia política presente 
na teoria do discurso de Ernesto Laclau. Nesse sentido, 
nosso objetivo principal é discutir criticamente as pos-
sibilidades normativas para a teoria política em geral a 
partir de uma teoria política pós-fundacional específica. 
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Partimos da discussão que estabelece que o pensamento 
político de Laclau deve ser tomado de um ponto de vista 
teórico e não como uma abordagem de filosofia políti-
ca. Isso supõe uma aplicabilidade analítica, baseada em 
práticas políticas reais, que pode ser útil (com todas as 
limitações existentes como iremos explorar neste texto) 
para pensar sobre normatividade na política. Explora-
mos, a seguir, as noções de Laclau de ideologia e dis-
curso, antagonismo e deslocamento. A partir da análise 
desses conceitos, estabelecemos os limites para se pensar 
a normatividade na teoria política de acordo com a teo-
ria do autor.

Palavras-chave: Pós-Estruturalismo; Pós-Fundacionalismo; 
Teoria do Discurso; Normatividade; Ernesto Laclau.

THE LIMIT OF NORMATIVITY IN ERNESTO LACLAU’S 
POLITICAL THEORY
Abstract: The present work consists in an analytical effort in 
order to reflect on the normativity terrain in political theory 
from the political ontology presents in Ernesto Laclau’s discourse 
theory. In this sense, our main purpose is to critically discuss 
the normative possibilities for the political theory in general 
from a specific post-foundational political theory. We depart 
from a discussion, which establishes that Laclau’s political 
thought should be seen from a theoretical point of view and not 
as political philosophy enterprise. This supposes an analytical 
applicability based on actual political practices that can be useful 
(with all limitations as we shall explore in this text) to think 
about normativity in politics. The next steps toward our main 
purpose are to explore Laclau’s notions of ideology and discourse, 
antagonism and dislocation. Thereafter exploring these concepts 
we are able to establish the limits to think normativity in political 
theory according to the author’s theory.

Keywords: Post-Structuralism; Post-Foundationalism; Discourse 
Theory; Normativity; Ernesto Laclau.
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SENTIDOS DA CRISE: LITERATURA E PROCESSOS SOCIAIS EM 
FOGO MORTO E CIDADE DE DEUS

MARIANA MIGGIOLARO CHAGURI

MÁRIO AUGUSTO MEDEIROS DA SILVA

Resumo: Este artigo aproxima os romances Fogo morto (de 
1943), de José Lins do Rego, e Cidade de Deus (de 1997), 
de Paulo Lins, explorando a hipótese de que, ao figurarem 
aspectos de processos de crise social, as narrativas acionem 
a violência como mediação privilegiada das relações entre 
os indivíduos e destes com o Estado. Nesses termos, os con-
flitos em torno da autoridade e do poder estabelecem os 
nexos entre forma literária e processo social, possibilitando 
uma análise dos limites à efetivação dos direitos sociais e, 
consequentemente, da afirmação da igualdade como prin-
cípio regulador da vida republicana brasileira.

Palavras-chave: Direitos e Cidadania; Sociologia da Literatura; 
José Lins do Rego; Paulo Lins.

MEANINGS OF THE CRISIS: LITERATURE AND SOCIAL 
PROCESS IN TWO BRAZILIANS NOVELS, FOGO MORTO AND 
CIDADE DE DEUS
Abstract: This paper approaches the novels Fogo morto (1943) by José 
Lins do Rego and Cidade de Deus (1997): a novel by Paulo Lins to 
explore the hypothesis that the narratives deals with aspects of processes 
of social crisis and, by doing so, trigger violence as privileged mediation 
of relations between these individuals and the state. Accordingly, the 
conflicts over authority and power establish the connections between 
literary form and social process, enabling to analyze the boundaries 
to the effectiveness of social rights and, consequently, the statement of 
equality as a regulatory principle of the Brazilian republican life.

Keywords: Rights and Citizenship; Sociology of Literature; José Lins 
do Rego; Paulo Lins.
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MARX E OS OUTROS

JEAN TIBLE

Resumo: Como Marx e Engels apreendem as outras formas 
de organização política e social? Eram os autores eurocên-
tricos? Para abordar tais críticas e eventuais insuficiências, 
faz-se necessário um estudo dos textos de Marx e Engels, 
cujos temas vão além da Europa Ocidental. Escritos bastan-
te numerosos e diversos, tendo sido questões pensadas ao 
longo de suas vidas, desde a investigação sobre as formas 
sociais pré-capitalistas e os fatores da evolução social já em 
A ideologia alemã, em 1845-1846, aos Cadernos etnológicos de 
Marx, de 1880-1882, passando pelos inúmeros artigos, car-
tas e comentários, nos quais Marx e Engels analisam situa-
ções concretas acerca da Índia, Irlanda, China, Estados Uni-
dos, América Latina, entre outras.

Palavras-chave: Karl Marx; Eurocentrismo; América Latina; 
Alteridade; Colonialismo.

MARX AND THE OTHERS 
Abstract: How did Marx and Engels apprehend others forms of social 
and political organization? Were the authors Eurocentric? To work 
those critics and eventual insufficiencies, a study of the Marx and 
Engels’ texts about non-European themes is made necessary. Varied 
and numerous writings, those questions being thought during all 
life, from the investigation about the pre-capitalists social forms and 
the factors of the social evolution in The German ideology in 1845-
1846 to the Ethnological notebooks of Marx in 1880-1882, passing 
by the in-countless letters, commentaries and articles on which 
Marx and Engels analyze concrete situations about India, Ireland, 
China, United States, among others.

Keywords: Karl Marx; Eurocentrism; Latin America; Alterity; 
Colonialism.
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“A ONÇA COMEU O SUSPEITO”: REFLEXÕES SOBRE O RULE 
OF LAW NO ACRE ENTRE OS ANOS 1980 E 2000

MARIANA THORSTENSEN POSSAS

THIAGO THADEU DA ROCHA

Resumo: Este artigo propõe uma reflexão sobre uma caracte-
rística central do Estado moderno e da democracia contem-
porânea: o Estado de Direito – ou rule of law –, considerando 
elementos empíricos do contexto social e político do estado 
do Acre. De modo mais específico, indicamos e analisamos 
situações ocorridas nesse estado, durante as décadas de 1980, 
1990 e 2000, para compreender como dimensões do rule of 
law podem ser descritas e observadas na realidade empírica. A 
hipótese com a qual trabalhamos neste artigo é a de que ape-
nas a partir do final da década de 1990 surge no Acre a “pre-
tensão ao rule of law”, que indica uma disposição geral para 
implantar a “regra do direito” como regra política universal. 

Palavras-chave: Estado de Direito; Rule of Law; Violência; Cri-
me Organizado.

“THE JAGUAR ATE THE SUSPECT”: ON THE RULE OF LAW IN 
THE BRAZILIAN STATE OF ACRE (1980s-2000s) 
Abstract: This paper proposes a reflection on a central characteristic 
of modern State and modern democracy: the Estado de Direito – 
or rule of law – considering empirical elements of the social and 
political context of the state of Acre. More specifically, we indicate 
and analyze several situations that occurred in this state, during the 
1980s, 1990s and 2000s, in order to understand how dimensions 
of the rule of law could be described and observed in the empirical 
reality. The hypothesis which we work with is that only at the end of 
the 1990’s a “pretension to the rule of law” emerges in Acre, what 
indicates a general disposition to implement the “rule of law” as a 
universal political rule. 
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Keywords: Estado de Direito; Rule of Law; Violence; Organized 
Crime.

SAN FRANCISCO E A NOVA ECONOMIA DO DESEJO

RICHARD MISKOLCI

Resumo: Este artigo apresenta reflexões preliminares de uma 
pesquisa desenvolvida durante sete meses em San Francis-
co, Estados Unidos, a qual se associa a outra em andamen-
to na capital paulista desde 2007. Busca sintetizar como o 
uso de sites e aplicativos em busca de parceiros amorosos e 
sexuais constitui um fenômeno de transformação tecnológi-
ca e comportamental que se relaciona com profundas trans-
formações econômicas no trabalho e na organização do 
espaço urbano. Assim reconstitui historicamente e analisa 
em termos sociológicos essas conexões em uma das cidades 
em que elas são mais visíveis. O objetivo é trazer elementos 
históricos, etnográficos, teóricos e conceituais para compre-
ender a nova realidade sociotecnológica em que vivemos, 
que tem transformado o erotismo, a sexualidade e a moral 
a ela relacionada.

Palavras-chave: San Francisco; Economia; Desejo; Tecnologia; 
Sexualidade; Hook up.

SAN FRANCISCO AND THE NEW ECONOMY OF DESIRE
Abstract: This paper presents preliminary reflections about a research 
conduced during seven months in San Francisco, USA, which 
is also associated to one developed in São Paulo, Brazil, since 
2007. It aims to synthetize how the use of sites and apps in the 
search for love and sexual partners constitutes a technological and 
comportamental phenomenon associated with deep economic, work 
and urban transformations. Therefore, it reconstitutes historically 
these connections and analyses them sociologically in one of the 
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cities where they are more visible. The objective is to bring historical, 
ethnographic, theoretical and conceptual elements to understand 
the new socio-technical reality, in which we live, the same that has 
transformed the sphere of eroticism, of sexuality and of the morality 
related to them.

Keywords: San Francisco; Economy; Desire; Technology; Sexuality; 
Hook up. 
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se necessário.
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7) Não usamos destaques subli-
nhados ou em negrito. E o itálico 
é reservado principalmente para 
palavras estrangeiras. Usá-lo com 
parcimônia em outras situações. 
As aspas são para conceitos, cita-
ções, ironias, suposições.

8) Mas instituições estrangeiras 
são grafadas em letra normal, não 
em itálico, acompanhada de sua 
tradução em português se não for 
de conhecimento comum.

9) Evitar repetições de palavras 
e vícios de linguagem, como “por 
meio de”; “crucial” etc.

10) Atentar para a Nova Ortogra-
fia; se possível, concluído o artigo, 
passar corretor ortográfico do pro-
grama Word no comando Revisão 
/ ABC ortografia e gramática. E aten-
tar principalmente para a ortogra-
fia e digitação correta de palavras 
estrangeiras, em especial nomes 
de autores ou obras.

11) As fontes de citações ou remis-
sões a obras feitas no texto seguem 
o sistema autor/data – o nome do 
autor só com a primeira letra em 
maiúscula. Exemplos: “[...] confor-
me Romano (1996)”; “<citação ou 
texto que remete ao autor/obra>” 
(Gurgel, 1997, p. 17) ou (Vieira e 
Lopes, 1994), se dois autores (note 
que não se usa “e” comercial: &), 
ou ainda (Barbosa Ribeiro, Gomes 
e Moreira Jr., 2011). Se houver 
mais de uma obra de mesmo autor 
e data, são identificadas tanto no 
texto como na bibliografia com o 
acréscimo de letras minúsculas. 
Exemplo: (Said, 2007a) ou (Said, 
2007b, p. 35). E, na bibliografia:

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

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

12) A indicação da data de um 
texto original ou da 1ª edição não 
é obrigatória, apenas se convier 
à clareza do texto ou se fizer um 
levantamento bibliográfico. E, na 
bibliografia, primeiras edições 
“comuns” não são anotadas. 

Assim, ele assegurava, “cabe 
ao legislador [i.e. à multidão] 
corrigir governos ou mudá-los 
completamente, assim como para 
estabelecê-los” (Marsílio de Pádua, 
1956 [1324], p. 87; grifos meus). 
Marsílio, de fato, transformou o 
ato de nomeação em um ato de 
fundação, introduzindo assim 
a ideia de soberania em termos 
de uma multidão produtiva, 
“uma casualidade ativa universal” 
que “forma” “estabelece” e 
“diferencia” as partes do Estado 
(Marsílio de Pádua, 1956 [1324], 
pp. 26, 63-4).

13) Exemplos de normas e nota-
ções bibliográficas:

Livro de um autor:
GOMES, L. G. F. F. 1998. Novela e socie-

dade no Brasil. 3. ed. Niterói: Cortez.
STRAUSS, L. 1954. Droit naturel et histo-

rie. Paris: Plon.

Livro de dois autores:
COSTA, P.; ZOLO, D. (orgs.). 2006. O 

estado de direito: história, teoria, críti-
ca. São Paulo: Martins Fontes.

Livro com mais de três autores:
BOURDIEU, P. et al. 1999. The weight of 

the world. Cambridge: Polity Press. 
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