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APRESENTAÇÃO

O número 101 da revista Lua Nova se inicia com um 
dossiê que marca os 100 anos da Revolução Russa de 1917 
e aborda temas como comunismo, democracia e direitos. 
Embora já tenham sido muito tratados em outros periódicos 
da área de Ciências Sociais, e já tenhamos publicado um 
dossiê sobre os 90 anos da Revolução Russa – no número 
75 de Lua Nova, resultado de um seminário internacio-
nal promovido em novembro de 2007 pelo Cedec, pela 
Universidade Federal de São Paulo e pelo Departamento de 
Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo –, o assunto está 
longe de ter sido completamente explorado.

Trazemos aqui quatro artigos que apresentam aspec-
tos e visões pouco usuais sobre o pensamento marxista e o 
impacto da Revolução Russa no debate intelectual e polí-
tico brasileiro. No primeiro deles, Petrônio Domingues 
apresenta as reviravoltas da candidatura do comunista 
Minervino de Oliveira em 1929, o primeiro negro a dispu-
tar a presidência da República. Em seguida, Marco Paulo 
de Lucca-Silveira discute os dilemas da adesão à democracia 
por intelectuais comunistas brasileiros liderados por Carlos 
Nelson Coutinho nas décadas de 1970 e 1980. Justamente o 
pensamento de um dos intelectuais desse grupo, Leandro 
Konder, é abordado no terceiro artigo, de autoria de André 
Luis de Oliveira Mendonça e Katia Reis de Souza, que des-
tacam a relevância e atualidade da concepção de dialé-
tica desse autor para compreendermos o atual avanço da 
direita no mundo. Por fim, um artigo de Alysson Leandro 
Mascaro fecha o dossiê com uma crítica marxista aos direi-
tos humanos, afirmando que, para realizar o conteúdo 
neles prescrito, a sua forma de existência jurídica teria de 
ser destruída.



No quinto artigo, Daiane Eccel explora as cartas tro-
cadas entre Hannah Arendt e Eric Voegelin e argumenta 
que são decisivas para esclarecer as posições de ambos no 
debate teórico sobre o totalitarismo. E para discorrer sobre 
os domínios da força, reunimos, em sequência, três artigos 
sobre a temática do Estado. Em “Fracasso estatal e sobera-
nia”, Cristiano Garcia Mendes e Aureo de Toledo Gomes 
discutem a construção discursiva dos Estados falidos na polí-
tica externa estadunidense. No artigo subsequente, Oscar 
Medeiros Filho discute os desafios da construção de uma 
identidade regional de defesa para a América do Sul. O ter-
ceiro artigo desta série, o oitavo deste número, de autoria 
de Mário Henrique Castro Benevides, aborda a ação discur-
siva do Estado no Brasil a partir dos conceitos de desenvol-
vimento, regionalização e poder.

Por fim, este número se encerra com uma reflexão de 
Ana Rodrigues Cavalcanti Alves e Louise Claudino Maciel 
sobre as contribuições teóricas de Georg Simmel e Norbert 
Elias para a constituição de uma sociologia do indivíduo a 
partir do conceito de individualidade.

Todos os artigos foram enviados espontaneamente por 
seus autores e avaliados por pareceristas, a quem muito 
agradecemos.

Bruno Konder Comparato
Professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 

Guarulhos, SP. Brasil. E-mail <bruno.comparato@unifesp.br>
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All Negroes are aware of the mass of lies on which the prejudice 
is built, of the propaganda which is designed to cover the naked 
economic exploitation.

James, C. L. R.

No segundo semestre de 1929 a sucessão presidencial 
foi o assunto da agenda nacional que mais despertou a aten-
ção da população brasileira. A imprensa produziu inúme-
ras matérias, reportagens e artigos para informar, debater 
e especular sobre as eleições presidenciais, marcadas para 
30 de março de 1930. O presidente da República, o repre-
sentante da oligarquia paulista Washington Luís, declinou 
do apoio ao seu sucessor “natural”, Antônio Carlos de 
Andrade, governador de Minas Gerais, preferindo indicar 
Júlio Prestes, governador de São Paulo. Washington Luís 
descumpriu a “política dos estados” – na qual as oligarquias 
dos principais estados, sobretudo de São Paulo e Minas 
Gerais, definiam o candidato presidencial a cada sucessão e 
se revezavam no poder da República –, o que parte da histo-
riografia chamou de “política do café com leite”, já que São 
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Paulo e Minas Gerais se tratavam dos maiores produtores de 
café e leite do país, respectivamente.1 Em julho de 1929, ele 
declarou que Júlio Prestes catalisaria o arco de alianças dos 
Partidos Republicanos, e não escondeu que o aparato polí-
tico do domínio oligárquico de dezessete dos vinte estados 
do Brasil seria colocado a serviço de seu candidato. O prete-
rido Antônio Carlos, jogando com a insatisfação das demais 
facções oligárquicas, articulou uma chapa de oposição, cujo 
cabeça escolhido foi Getúlio Vargas, governador do Rio 
Grande do Sul. Formou-se então a Aliança Liberal, agluti-
nando as “máquinas políticas” de três grandes oligarquias 
dissidentes (Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba), 
que recebeu ainda o apoio do Partido Democrático de São 
Paulo. O programa da Aliança Liberal não se diferenciava 
dos apresentados pelas oposições oligárquicas em disputas 
anteriores, a não ser por uma ênfase maior em reformas 
políticas e medidas de regulamentação do trabalho, almeja-
das pela classe operária há longa data.

O Partido Comunista do Brasil (PCB) não confiava 
em Júlio Prestes, candidato oficial à presidência, e estava 
certo que uma eventual vitória dele nas urnas se daria com 
o apoio do imperialismo inglês e por meio dos velhos méto-
dos políticos das oligarquias. Os comunistas também não 
depositavam esperança na Aliança Liberal e em seu can-
didato Getúlio Vargas, considerado um representante do 

1 A “política dos estados” ou do “café com leite” não deve ser vista por uma pers-
pectiva monolítica. Como Hebe Mattos argumenta, a historiografia mais recente 
sobre as sucessões presidenciais, “ainda que corroborando o funcionamento da 
política dos estados”, ressaltou um “nível maior de incerteza e um número, ainda 
que restrito, porém mais diversificado, de atores privilegiados”. Sem dúvida, o 
“caráter oligárquico do arranjo político então engendrado, fraudando e desmo-
ralizando as eleições, conforme foi amplamente denunciado na própria época, 
impôs-se como ‘regra do jogo’. Mas a unidade de objetivos entre as oligarquias de 
São Paulo e Minas Gerais, em torno dos interesses cafeeiros, era apenas relativa. 
PRP e PRM nem sempre estiveram juntos ou de acordo. Pelo menos os chamados 
estados de segunda grandeza mantiveram presença importante nas negociações 
políticas das sucessões presidenciais do período” (Mattos, 2012, p. 104). Sobre o 
assunto, ver também Viscardi (2012).
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imperialismo norte-americano. Para a libertação das “massas 
proletárias e pequeno-burguesas” – diziam as lideranças do 
PCB – era necessário um programa que incluísse dois pon-
tos essenciais: “o confisco sem indenização das terras dos 
grandes proprietários do campo, para a entrega dessas terras 
aos camponeses pobres; e a luta feroz contra o imperialismo 
internacional”. Nem o “situacionista” Júlio Prestes nem o 
“oposicionista” Getúlio Vargas – concluíam – poderiam cum-
prir um programa desta natureza, pois ambas as candidatu-
ras eram “burguesas”; avalizadas por grupos oligárquicos e 
imperialistas. Da perspectiva operária, elas nada significa-
vam, pois jamais defenderiam os interesses da classe. Até 
mesmo os pontos da plataforma da Aliança Liberal relativos 
aos direitos trabalhistas não passariam de manobra retórica, 
destinada a atrair o voto dos operários (A Significação…, 
1930; Consultando…, 1929; Realiza-se…, 1929).

A partir dessa avaliação, os comunistas decidiram indi-
car Minervino de Oliveira como candidato à presidente da 
República, pelo Bloco Operário e Camponês (BOC). Sua 
candidatura procurava, assim, expressar uma alternativa 
vinculada aos interesses da classe trabalhadora. Mas quem 
era esse sujeito? Como se deu sua iniciação, maturidade 
e ascensão nos movimentos sociais? Como transcorreu 
sua campanha político-eleitoral, em termos de programa, 
mobilização, reveses e debates – se é que houve – em torno 
da chamada “questão negra”? A finalidade deste artigo é 
apresentar breves notas acerca do referido personagem e, 
sobretudo, reconstituir aspectos de sua carreira política e 
campanha eleitoral entre o final de 1929 e o primeiro tri-
mestre de 1930.

Aderindo ao “credo vermelho”
Minervino de Oliveira nasceu no Rio de Janeiro em 

1891, três anos após a abolição da escravidão no Brasil. De 
família humilde – filho de José de Oliveira e Augusta Laura 
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de Oliveira –, pouco se conhece de seus pais.2 Sabe-se, no 
entanto, que Minervino tinha origem negra e começou 
a trabalhar cedo – aos 10 anos de idade. Foi aprendiz de 
tecelão na fábrica São João, depois, labutou no comércio 
e em fábricas de vidro e móveis. Aos catorze anos, iniciou-
-se no ofício de marmorista. Dedicou-se, ainda, a atividades 
temporárias: foi lavrador, carvoeiro e empregado da Light. 
Retornou ao ramo da marmoraria e, talvez pensando no 
futuro, resolveu fazer carreira.3

Com o tempo, indignou-se com as altas jornadas de tra-
balho, os baixos salários, os abusos das chefias, enfim, com as 
condições de trabalho adversas. Por volta de 1911, com vinte 
anos de idade, engajou-se na militância sindical, tendo em 
vista pugnar pelos direitos dos trabalhadores. Entrou para 
o Centro dos Operários Marmoristas e ocupou o cargo de 
secretário várias vezes.4 Impetuoso, participou de campa-
nhas salariais, fomentou greves e articulou diversas mobi-
lizações sindicais ao longo da década (A Gréve…, 1919; O 
“Lock-Out”…, 1918; Terminou…, 1918; Terminou…, 1919), 
o que o levou a “amargar no fundo das masmorras policiais”. 
Não sucumbiu. Tornou-se uma liderança dos trabalhadores 
conhecida e respeitada, colaborou com a imprensa operá-
ria, escrevendo para A Voz do Trabalhador (Batalha, 2015, 
p. 83), Spartacus, Voz do Povo, entre outras publicações. No 

2  O pintor modernista Di Cavalcanti relata em livro de memórias que, numa reu-
nião de célula no “Partido Comunista” em 1928, ele se deparou com Minervino de 
Oliveira e se lembrou dele e de sua mãe da época da infância: “Enquanto [Octavio] 
Brandão falava, eu fixava os olhos na figura de Minervino de Oliveira sentado à 
minha frente. Reconheci-o: era ele o moleque Minervino, filho de Sinhá Inácia, 
lavadeira de minha avó Henriqueta, companheiro de meus primos mais velhos nas 
estripulias aquáticas da Ponta do Caju, local escolhido para os banhos de mar da 
minha família. O magro, alto Minervino ali estava. Via-o com novos olhos sentindo 
uma íntima satisfação” (Di Cavalcanti, 1964, pp. 37-38).
3  Os dados biográficos de Minervino de Oliveira foram extraídos de jornais da 
época. (Minervino…, 1954; Minervino…, [192-?]; Octavio…, 1928). 
4  A primeira notícia apurada na imprensa, relacionada à militância sindical de 
Minervino de Oliveira, remonta a 1913 (Columna…, 1913).
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3º Congresso Operário Brasileiro – certame realizado no Rio 
de Janeiro em agosto de 1920, reunindo representantes sin-
dicais de várias partes do Brasil – foi um dos delegados.5 Anos 
mais tarde, filiou-se ao Partido Comunista do Brasil e passou 
a colaborar com A Classe Operária, jornal oficial do partido.

A vanguarda da revolução
O Partido Comunista do Brasil nasceu num Congresso 

iniciado no Rio de Janeiro e concluído em Niterói, entre 
25 e 27 de março de 1922. Reuniu nove delegados, repre-
sentando cerca de 130 ativistas espalhados pelas cidades de 
Porto Alegre, Recife, Juiz de Fora, Cruzeiro, Niterói, São 
Paulo, Santos e, especialmente, Rio de Janeiro. Surgiu após 
anos de discussão no seio do movimento operário brasileiro 
sobre um projeto de revolução. De acordo com seus estatu-
tos, a agremiação tinha por finalidade “promover o enten-
dimento, a ação internacional dos trabalhadores e a organi-
zação política do proletariado em partido de classe, para a 
conquista do poder e consequente transformação política 
e econômica da sociedade capitalista em sociedade comu-
nista” (Dulles, 1977, p. 147). Sua principal inspiração era a 
experiência da Rússia relacionada ao triunfo da Revolução 
Bolchevique, fato que causou grande euforia e entusiasmo 
entre os trabalhadores de várias partes do mundo. 

Em maio de 1923, o PCB contabilizava por volta de “300 
membros, conquistados em condições muitos difíceis”. Um 
ano depois, tornou-se partido-membro da Internacional 
Comunista sediada em Moscou e, a partir dali, incorpo-
rou as diretrizes da “Revolução Mundial” ao lado de outros 
Partidos Comunistas na América Latina. À luz da realidade 
brasileira, os comunistas formularam sua principal tese 

5  Sobre a história do movimento operário do período em que Minervino de 
Oliveira se transformou em liderança sindical, ver Fausto (1977), Maram (1979), 
Pinheiro e Hall (1979), Carone (1979), Batalha (2000, 2008), Mattos (2002) e 
Gomes (2005).
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política pautando-se numa concepção dualista do desen-
volvimento nacional – “agrarismo versus industrialismo”. O 
Brasil era caracterizado como um país atrasado, de “capita-
lismo agrário semicolonial”, por isso entendiam que o pro-
cesso revolucionário aqui se daria por etapas preparatórias e 
sucessivas. A transição à “ditadura do proletariado” só seria 
possível por intermédio de, inicialmente, uma revolução 
democrática “pequeno-burguesa” que, fruto da aliança dos 
trabalhadores com a “pequena burguesia”,6 impulsiona-
ria o desenvolvimento do capitalismo industrial moderno. 
Depois de vitoriosa a etapa de transformação “pequeno-bur-
guesa”, seguir-se-ia a revolução socialista, comandada pelo 
PCB (Carone, 1982; Chilcote, 1982; Del Roio, 2007; Pereira, 
1976, p. 78; Pinheiro, 1991; Rodrigues, 1981, pp. 361-443; 
Segatto, 1989, pp. 17-43; Vianna, 2007, pp. 333-335).

Na fase inicial, a agremiação realizou um trabalho de 
estruturação, oferecendo cursos de formação política e edi-
tando material informativo sobre seu papel, suas atividades 
e seus fins; mas, em virtude da eclosão da revolta dos “tenen-
tes” – a revolta do Forte de Copacabana, em 5 de julho de 
1922 –, o presidente Arthur Bernardes decretou estado 
de sítio, desencadeando uma escalada persecutória, tanto 
ao movimento tenentista quanto ao movimento operário, 
o PCB teve sua sede invadida e fechada pelos agentes da 
chamada “polícia política”, sendo colocado na ilegalidade 
meses depois de seu nascedouro. 

6  O PCB usava o termo “pequena burguesia” para se referir aos setores médios 
urbanos da população, cuja vanguarda seria representada pelos chamados “tenen-
tes” – jovens oficiais do Exército que formaram um movimento político-militar 
de oposição governo e protagonizaram a revolta do Forte de Copacabana, em 1922, 
a Revolução de 1924, em São Paulo, e a Coluna Prestes, a partir de 1925. O movi-
mento tenentista nunca teve uma unidade política nem chegou a assumir um pro-
grama definido, embora lutasse contra as oligarquias e por medidas saneadoras da 
vida pública, sem maiores transformações na estrutura socioeconômica do país. 
Postulava também uma tática de golpes militares à revelia da mobilização popular 
(Borges, 1992).
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Não é de estranhar que isso tenha acontecido, o emer-
gente movimento dos trabalhadores, as greves, as mani-
festações de rua, a Revolução Russa, o Partido Comunista, 
enfim, o espectro da “revolução” gerava um clima de medo 
e apreensão nas autoridades brasileiras. Sem postergar, estas 
instituíram novos métodos de prevenção e repressão às lutas 
sociais (Mattos et al., 2004). As démarches teriam surtido 
efeito, pelo menos é o que sugere a entrevista de Minervino 
de Oliveira ao jornal A Critica, na qual acusava o governo de 
Arthur Bernardes de quatro anos de “deportações de ope-
rários, perseguições a trabalhadores conscientes, espanca-
mentos, ‘suicídios’ nas prisões, etc.”. “Foi Bernardes”, dizia 
o líder sindical, “quem mandou para a Clevelândia cente-
nas de operários, onde encontravam a sua desgraça, mor-
rendo centenas deles em consequências dos maus tratos” 
(Bernardes…, 1928).

No que tange ao PCB, tudo se complicou naquele con-
texto de “caça às bruxas”, entretanto, o partido não desa-
pareceu nem cessou suas atividades. Foi na ilegalidade que 
Minervino de Oliveira a ele aderiu; talvez tenha se conven-
cido, a partir de sua experiência no movimento operário e 
contato com a literatura marxista-leninista, que havia dife-
renças conceituais entre sindicato e partido revolucionário. Se 
o primeiro era concebido como uma organização da classe 
trabalhadora, formada para defender seus interesses específi-
cos na luta contra a exploração patronal, o segundo também 
era considerado uma organização ligada à classe trabalha-
dora, porém criada com o fito de esposar um projeto polí-
tico revolucionário para o conjunto da população, calcado 
na luta pela tomada do poder. Enquanto os sindicatos eram 
vistos como organizações de massa, os partidos eram tidos 
como organizações de vanguarda, compostos, em geral, por 
aqueles trabalhadores que compartilhavam uma identidade 
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ideológica expressa no programa do partido.7 Minervino de 
Oliveira abraçou de “corpo e alma” o programa do PCB, em 
sua opinião, os problemas sociais da nação só seriam resolvi-
dos por uma transformação radical do regime. Tal transfor-
mação passaria primeiro pela instalação de uma “democracia 
pequeno-burguesa” e esta, numa segunda etapa, desemboca-
ria em uma “democracia proletária”.

A “frente única”
Em 1926, houve eleições para presidente da 

República, o escolhido para suceder Arthur Bernardes 
foi Washington Luís, mais um representante do domínio 
oligárquico no Brasil. Quando tomou posse, o novo pre-
sidente decretou o fim do estado de sítio e restabeleceu 
a vigência das garantias constitucionais. Aproveitando a 
conjuntura de abertura democrática, o PCB conquistou 
a legalidade, valeu-se de A Nação, um jornal diário que 
levava seu programa a uma grande parcela da população 
carioca e, no início de 1927, criou o Bloco Operario, coli-
gação cujo escopo era unificar os indivíduos e organis-
mos políticos que comungavam de afinidade mínima de 
interesses, tendo em vista à disputa eleitoral. Inspirado 
na política de “frente única”, aprovada no III Congresso 
da Internacional Comunista, o Bloco Operario aglutinava 
diferentes pessoas e agrupamentos que se proclamavam 
representantes e defensores dos trabalhadores. Seu pro-
grama de treze pontos falava, entre outras coisas, em “solu-
ções imediatas dos mais graves e prementes problemas do 
proletariado”, legislação social, reconhecimento da União 
Soviética, combate ao imperialismo, liberdades políticas 
(direito à associação, à reunião, ao pensamento e à pala-
vra), novo sistema eleitoral (voto secreto e obrigatório), 

7  Sobre o conceito de sindicato e partido no pensamento marxista-leninista, ver a 
obra de referência de Lênin (1975 [1902]).
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acesso à habitação e educação, direitos dos militares de 
baixa patente, dos imigrantes, das mulheres; entretanto, 
omitia-se em relação aos direitos de outros grupos especí-
ficos, como os negros e os indígenas. 

De toda sorte, o Bloco Operario propunha um repertó-
rio de reivindicações classistas, candidaturas operárias e bus-
cava constituir na pequena burguesia uma interlocutora pri-
vilegiada (Karepovs, 2006, p. 56; Pereira, 1976, pp. 116-122; 
Zaidan Filho, 1989, p. 23). No plano sindical, os comunistas 
envidaram esforços na organização do Congresso Sindical 
Regional, ocorrido no Rio de Janeiro em abril de 1927, quando 
criaram a Federação Sindical Regional do Rio de Janeiro, da 
qual Minervino de Oliveira foi secretário-geral da Comissão 
Executiva. A política sindical do PCB começou a vicejar. Sua 
campanha pela sindicalização e a construção de uma “frente 
única proletária” contribuíram para a formação de dirigentes 
partidários organicamente ligados ao movimento dos trabalha-
dores (Batalha, 2000, p. 62; Del Roio, 2007, p. 236).

Com efeito, houve uma guinada na conjuntura polí-
tica do país. Progressivamente Washington Luís adotou 
medidas repressivas contra os movimentos sociais, sob o 
pretexto de combater os atos contrários à ordem e segu-
rança públicas, o que culminou na aprovação da “Lei 
Celerada”, em agosto de 1927. Tido como uma organiza-
ção “subversiva”, o PCB foi fechado novamente, abortando 
parte do trabalho realizado no curto período de vida legal. 
Ainda que mergulhada na clandestinidade, a organização 
procurou se rearticular e investir na política de aliança 
com a “pequena burguesia ao seu limite, o que a fez travar 
relações mais próximas com alguns setores de oposição ao 
regime e ganhar espaços de intervenção e exposição de 
suas ideias” (Karepovs, 2006, p. 76).8 O PCB decidiu então 

8   Sobre a aliança do PCB com políticos da “pequena burguesia”, com seus signifi-
cados e desdobramentos, nesse período, ver Lima (1931, p. 120).
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revitalizar o Bloco Operario, a fim de que este pudesse ser 
utilizado como frontispício para a ligação do partido com 
as massas. 

Sobrepondo a estrutura de uma entidade de caráter 
eleitoral legal à de uma organização político-partidária ile-
gal, o Bloco Operario assumiu muitas das incumbências que 
seriam próprias do PCB e, a partir daquele instante, alterou 
seu nome para Bloco Operario e Camponez (BOC), como 
maneira de ampliar seu raio de ação também abrangendo 
os trabalhadores rurais, o que nunca se concretizou. De 
todo modo, foram abertas seções em importantes centros 
urbanos, sendo os de São Paulo, Santos, Distrito Federal, 
Niterói, Petrópolis, Recife, Juiz de Fora e Ribeirão Preto os 
que mais se destacaram (Dias, 1977, p. 155; Zaidan Filho, 
1989, pp. 54-55). Nas eleições de outubro de 1928, o BOC 
lançou dois candidatos à intendente (cargo correspondente 
hoje ao de vereador) no Conselho Municipal (atual Câmara 
de Vereadores) do Distrito Federal: Octavio Brandão (pelo 
1º Distrito) e Minervino de Oliveira (pelo 2º Distrito), que, 
na época, colaborava com A Nação, era redator da Voz do 
Marmorista e dirigente da Federação Sindical Regional do 
Rio de Janeiro. 

Segundo o jornal A Classe Operaria, Minervino era “um 
dos antigos militantes do proletariado do Rio de Janeiro. 
Sempre na vanguarda, sempre na luta contra os explorado-
res! Conhecendo a fundo a vida dos trabalhadores, operário 
desde a mais tenra idade, organizador e jornalista proletá-
rio, merece a simpatia do eleitorado consciente” (Octavio…, 
1928). Era a primeira vez que os comunistas brasileiros dis-
putavam cargos eletivos do Poder Legislativo. 

A bandeira vermelha com a foice e o martelo ocupa o 
parlamento

É importante assinalar que os comunistas viam as casas 
legislativas como instituições biombos para os interesses da 
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burguesia e não acreditavam na possiblidade de chegar ao 
poder pela via eleitoral. Apesar disso, atribuíam importância 
à militância no campo político-institucional, tanto as campa-
nhas eleitorais como a atuação no legislativo deviam ocorrer 
com o intuito de mobilizar e conscientizar as massas da neces-
sidade da “revolução proletária”. Se Minervino for eleito – 
prognosticava A Classe Operaria por ocasião do lançamento da 
sua candidatura –, “saberá corresponder às expectativas dos 
trabalhadores. Será, no Conselho Municipal, uma alavanca 
da luta de classes, um organizador e um educador das massas 
laboriosas” (Octavio…, 1928). As eleições eram vistas, assim, 
como espaço para agitação e propaganda, junto às massas, do 
programa “revolucionário” (Realiza-se…, 1929). 

Os comunistas estavam dispostos a utilizar de todos os 
meios possíveis de combate para se alcançar o objetivo final 
(As eleições…, 1928). Na base de poucos recursos e muito 
voluntarismo, a campanha de Minervino de Oliveira prio-
rizou a interação direta com os trabalhadores, por meio de 
visitas à porta de fábricas, panfletagens, debates e festivais. 
Nessas ocasiões – relata Octavio Brandão – ele “mostrava 
as mãos, aquelas mãos cheias de calos, aqueles calos tre-
mendos” e dizia: “‘Eu sou operário e aqui está a prova’. 
Pronto… virava a cabeça dos operários”. Outro expediente 
de campanha bastante empregado pelos candidatos do 
BOC foi o comício:

Fizemos uma lista das grandes empresas do Rio de Janeiro. 
E, uma por uma, na hora do almoço, ou às quatro horas 
fomos para a porta, abrimos um pano, um pano vermelho 
com letras brancas: “Parai! Assisti ao comício do Bloco 
Operário”. Ele [Minervino de Oliveira] de um lado, e 
eu [Octavio Brandão] do outro. E aquela massa parava. 
Nós subíamos numa pedra, num banco, num caixão, em 
qualquer coisa. E começávamos: “pá, pá…”. Explicando. 
Fizemos cerca de sessenta comícios nas grandes empresas. 
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Imaginem vocês! Comício nas três grandes fábricas da 
Gávea. Comício nas Laranjeiras, que era uma fábrica de 
tecidos muito importante, grande… Comícios lá no Moinho 
Inglês, na Saúde. Comícios lá em Deodoro. Comícios 
no Engenho de Dentro. Nas grandes empresas. Falando 
assim diretamente, virando a cabeça dos operários. Eram 
massas completamente… que não sabiam nada de nada. E 
distribuindo o programa do Bloco Operário e Camponês e o 
manifesto especial e tudo mais. Esses comícios e manifestos 
foram decisivos (Rego, 1993).

Os candidatos do BOC enfrentaram árduos obstáculos, 
quer na campanha e apuração dos votos, quer no reconhe-
cimento pelo novo Conselho Municipal. Pudera, naquela 
época o voto não era obrigatório e o eleitorado numerica-
mente reduzido; votavam apenas os homens, brasileiros, 
maiores de 21 anos, alfabetizados e alistados como eleito-
res. Os candidatos ou chefes políticos costumavam arre-
gimentar seu próprio eleitorado por intermédio da ação 
dos chamados “cabos eleitorais”, o que propiciava fraudes 
diversas, como não havia voto secreto, os eleitores ficavam 
à mercê de todo tipo de pressão (Pereira, 1976, p. 110). 
Diante do teste das urnas, Octavio Brandão recebeu 7.650 
votos, sendo eleito em 10º lugar no 1º Distrito. Minervino 
de Oliveira recebeu 8.082 votos, ficando na 13ª colocação 
no 2º Distrito, onde se concentravam bairros habitados por 
muitos trabalhadores. Mas tal votação foi insuficiente para 
sufragá-lo em uma das doze vagas, até que uma fatalidade – 
a morte acidental de um candidato eleito – abriu uma vaga 
e Minervino de Oliveira foi diplomado intendente do BOC 
no Conselho Municipal do Distrito Federal (O reconheci-
mento…, 1928). Pela primeira vez os comunistas consegui-
ram “fazer-se representar diretamente” em uma casa de leis 
no Brasil (Karepovs, 2006, p. 92).
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Ao iniciar os trabalhos do ano legislativo, Minervino 
de Oliveira não perdeu tempo e fez uso da tribuna já nas 
primeiras sessões de junho de 1929, leu o manifesto da 
Confederação Geral do Trabalho do Brasil e convocou o 
“proletariado” a se enfronhar na luta contra a “exploração 
capitalista”. Seu primeiro pronunciamento “deixava transpa-
recer o modo como o intendente comunista pretendia agir 
no Conselho”, colocando o mandato a serviço da “solução 
proletária”, ele e Octavio Brandão buscaram inaugurar uma 
nova maneira de fazer política, na medida em que, cotidia-
namente, visitavam as fábricas e oficinas, os bairros operários 
e subúrbios pobres; organizavam novos comitês do BOC e 
auxiliavam as demandas operárias e sindicais. “Ao sair daqui 
todos os dias” – afirmou Minervino de Oliveira, em pronun-
ciamento feito numa sessão de julho de 1929 – “dirijo-me ao 
seio do proletariado, que procuro às portas das fábricas, das 
oficinas, e nas organizações operárias”. Morador há mais de 
três anos de Campo Grande – bairro com grande número 
de indústrias e operários –, Minervino de Oliveira se posi-
cionou na polêmica sobre a possível rescisão contratual da 
prefeitura com a Companhia Ferro Carril, uma empresa de 
transporte público de trem, que, ao que tudo indica, não 
estava prestando o serviço adequadamente, o que prejudi-
cava o transporte dos operários daquela região. Em pronun-
ciamento feito em outra sessão de julho, ele destacou que 
sua solidariedade não se restringia aos “proletários comunis-
tas”, mas aos “proletários em geral”.9

Alguns intendentes reconheciam a importância da pre-
sença dos comunistas no Conselho Municipal, porém discor-
davam de sua linha de atuação. Um episódio contribuiu para 
agravar essa situação: por não se “acharem de acordo com a 
proposta dos diretores da Fábrica de Tecidos e Manufatora 

9   Sobre o mandato de Minervino de Oliveira no Conselho Municipal do Distrito 
Federal, com uma análise de seus discursos e proposições, ver Silva (2013, pp. 
171-179).
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Fluminense”, em Niterói, os operários da empresa resolve-
ram paralisar suas atividades no início de outubro de 1929, o 
sindicato da categoria enviou um representante para o local, 
“para servir de orientador do movimento, ao mesmo tempo 
de intermediário entre os paredistas e os patrões”. As nego-
ciações não avançaram. Por meio de comício, “devido ao 
grande número de trabalhadores e da necessidade de todos 
eles participarem das resoluções sobre as medidas a serem 
tomadas”, a categoria decidiu continuar o movimento; uma 
nova reunião entre os “paredistas e os patrões” foi agendada 
e um novo comício da categoria convocado.

Na manhã de 7 de outubro, Minervino de Oliveira e 
Octavio Brandão foram à cidade de Niterói participar do 
comício. Diante da multidão, discursaram, manifestando 
seu apoio às reivindicações do movimento. Foram presos e, 
ao tentar resistir, “metidos num ‘tintureiro’ aos empurrões 
e pontapés”, levados para a delegacia, ficaram num “xadrez 
cheio de gente de toda espécie, com uma latrina que trans-
bordava de fezes e fedia horrivelmente, provocando dor de 
cabeça” (A Greve…, 1929d; A policia…, 1929c; A Prisão…; 
1929; A Sessão…, 1929; Ainda…, 1929; Brandão, 1978, pp. 
363-364; Presos…, 1929).

Embora a Suprema Corte do país tenha arbitrado 
que os intendentes não poderiam ser presos (Conselho…, 
1929), as autoridades policiais preferiram violar – mais de 
uma vez10 – a imunidade parlamentar de Minervino de 
Oliveira e Octavio Brandão, os quais só foram soltos cerca de 
48 horas depois. De forma crescente, os dois passaram a ser 
cerceados e acusados de promover “propaganda subversiva 
e criminosa” e desvirtuar o mandato eletivo “outorgado pelo 
povo ordeiro e laborioso do Distrito Federal”. Se isso dificul-
tou a atuação deles no Conselho Municipal, não os impediu 

10  Durante seu mandato como intendente, Minervino de Oliveira foi preso em 
outras ocasiões (As arbitrariedades…, 1929;  O governo…, 1929;  Os operários…, 
1929). 
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de usar aquele espaço para denunciar a violência policial 
nas greves, protestar contra a invasão da sede do BOC, a 
detenção de presos políticos ao lado de presos comuns, a 
apreensão do periódico A Classe Operaria e refregar pelas 
liberdades democráticas, pelo reconhecimento da União 
Soviética e pelo “internacionalismo proletário” (Brandão, 
1978, p. 361).

Para os comunistas, a ação parlamentar estava subor-
dinada à ação extraparlamentar do partido, e suas propo-
situras legislativas – em termos de discursos, requerimen-
tos, indicações, projetos e emendas – deviam ser usadas 
como instrumento de agitação e propaganda. Minervino 
de Oliveira que o diga. O ano de 1929 foi bastante movi-
mentado para ele; somente no campo sindical, acompanhou 
várias mobilizações operárias, prestou solidariedade ativa a 
diversas greves, sendo a mais notável a dos gráficos de São 
Paulo (A Gréve…, 1929a; A Gréve…, 1929b; A Gréve…, 
1929c; A Greve…, 1929e; A Greve…, 1929f;  “A Manhã”…, 
1929; Protesto…, 1929), sem considerar que articulou a 
Liga Anti-Imperialista do Brasil (Está…, 1929) e presidiu o 
Congresso Operário Nacional, conclave realizado no Rio de 
Janeiro de 26 de abril a 1º de maio e que contou com dele-
gações da Bahia, Ceará, Mato Grosso, Pernambuco, Paraíba, 
Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio 
de Janeiro e Distrito Federal. Nesse Congresso deliberou-se 
pela fundação da Confederação Geral do Trabalho do Brasil 
(CGTB), sendo Minervino de Oliveira eleito seu secretário-
-geral. Ao término do evento, houve um grande comício 
comemorativo ao dia do trabalhador, o qual foi “realmente 
bastante prestigiado”.11 

11  Os agentes secretos da polícia se infiltraram no comício e produziram o 
seguinte relatório: “Finalmente o intendente Minervino de Oliveira, encerrando 
os trabalhos, fez um apelo a todas as Associações operárias ali representadas para 
que, regressando aos seus sindicatos, fizessem a maior propaganda possível da 
Confederação Geral do Trabalho, que dali em diante, seria o grande espantalho 
da burguesia, saudando, também, as associações dos Estados e desta Capital. O 
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A vitória dos candidatos do BOC no Distrito Federal não 
só encheu de esperança a militância comunista, como ainda 
redobrou os ânimos para que o trabalho em prol do cresci-
mento da “frente única” se ampliasse pelo país. A direção do 
PCB decidiu que o BOC iria se expandir por outros estados 
e mudaria sua estrutura organizativa, tendo em vista abrir 
comitês nos locais de trabalho (Karepovs, 2006, p. 127). De 
3 a 5 de novembro de 1929 aconteceu o I Congresso do 
BOC, na cidade do Rio de Janeiro, que foi clandestino – 
num recinto “perdido entre a estação de Campo Grande 
e Guaratiba” – porque a maioria dos intendentes recusou 
disponibilizar o prédio do Conselho Municipal para a reali-
zação do evento. Ainda teriam sido procurados os diretores 
de vários teatros, clubes e cinemas, mas estes, ligados aos 
“plutocratas, negaram-se a alugar um espaço aos trabalha-
dores” (Realiza-se…, 1929). 

No Congresso se fizeram presentes mais de trinta dele-
gados, representando 44 entidades de doze estados brasilei-
ros. Afora ter alterado o nome da organização para Bloco 
Operario e Camponez do Brasil, o certame aprovou um 
novo programa que, em linhas gerais, preconizava a neces-
sidade de o proletariado (da cidade e do campo) aliar-se 
com as camadas médias da população e ambos realizarem 
uma ação conjunta contra a burguesia. Sob a hegemonia 
dos trabalhadores industriais, essa aliança tinha a tarefa de 
impulsionar uma revolução agrária e anti-imperialista, etapa 
preliminar da revolução proletária (Del Roio, 1990). 

Algumas das principais novidades do programa resi-
diam nas reivindicações ligadas à cidadania e à incorpo-
ração dos setores específicos da sociedade, procurou-se 
contemplar as questões da juventude, das mulheres, dos 

comício terminou com o cântico da ‘A Internacional’” (Confederação…, [192-?]). 
Sobre o Congresso e comício de encerramento, ver ainda “Congresso operário 
nacional” (1929), “O proletariado do Brasil, pujante, coheso e disciplinado, viveu 
hontem um dos seus dias mais gloriosos” (1929) e Gomes (2005, p. 162).
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militares, dos trabalhadores rurais e até dos índios, contudo, 
silenciou-se em relação à chamada “questão negra”. Um 
dos pontos altos do Congresso foi a discussão em torno do 
candidato da legenda ao cargo de presidente da República. 
Manteve-se a política de “candidaturas operárias”, prova 
disso foi a escolha do marmorista Minervino de Oliveira. 
Era a primeira vez na história do Brasil que um trabalhador, 
negro e comunista disputaria esse cargo. Como vice de sua 
chapa, foi indicado o ferroviário Gastão Valentim Antunes; 
já no que diz respeito aos candidatos a senador e deputado 
federal pelo Distrito Federal, aprovou-se o nome do esti-
vador Phenelon José Ribeiro para senador e os nomes do 
gráfico Mário Grazzini e do advogado Paulo Lacerda para 
deputados federais.

A sessão solene de encerramento do I Congresso do 
BOC transcorreria no dia 6 de novembro, sob o pretexto 
de que uma “reunião de comunistas não podia deixar de 
constituir uma ameaça à ordem pública”, a polícia agiu 
de forma implacável: no início da noite concentrou-se nas 
imediações da residência de Octavio Brandão – local indi-
cado para o evento – e prendeu dezenas de indivíduos 
que para lá se dirigiam, até mesmo alguns jornalistas. 
Encaminhados para a 4ª Delegacia Auxiliar,12 todos foram 
submetidos à identificação digital e postos em liberdade 
horas depois. Para o Diário Carioca, tratava-se de “mais uma 
revoltante manifestação reacionária e brutal” do governo 
Washington Luís, que “procura impedir, o operariado, 

12  A 4ª. Delegacia Auxiliar surgiu em 1922, em substituição à Inspetoria de 
Investigação e Segurança Pública. Mantinha uma das suas seções, a Seção de 
Ordem Política e Social, como órgão para vigiar e garantir a ordem social da 
República. Uma de suas prerrogativas era a de intervenção contra qualquer mani-
festação ou modalidade de “anarquismo violento”, o que podia ser interpretado 
como qualquer movimento contestatório de caráter político. Naquele momento, as 
seções da “polícia política” não só sofisticaram seus métodos de vigilância e investi-
gação, como também ampliaram a quantidade e truculência de suas ações. (Mattos 
et al., 2004). Sobre a repressão aos movimentos sociais na Primeira República, ver 
ainda Loner (2015).
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o exercício dos mais rudimentares direitos que o nosso 
regime assegura a todos os cidadãos”. O Bloco Operario 
e Camponez seria uma “organização que procura exercer, 
dentro do sistema legal vigente, a atividade política, parti-
cipar, pacificamente, como todas as expressões da opinião, 
de um pleito político” (A acção… 1929; A policia… 1929b; 
Foi…, 1929).

No dia seguinte houve um comício na Praça Marechal 
Floriano – conhecida atualmente como Cinelândia –, centro 
do Rio de Janeiro, com o objetivo de comemorar o décimo-
-segundo aniversário da Revolução Russa e apresentar publi-
camente os candidatos do BOC à presidência da República. 
Às quatro horas da tarde os “secretas” já se encontravam 
de prontidão nas adjacências. Por volta das quatro horas e 
quarenta e cinco minutos, tomou a palavra Minervino de 
Oliveira, que protestou contra a arbitrariedade policial no 
dia anterior e rendeu tributos à Revolução Russa. A cada 
pausa de seu discurso o “intendente comunista” era saudado 
por “vibrantes salvas de palmas e gritos partidários”. Ao final, 
ele anunciou os nomes dos candidatos do BOC escolhidos 
durante o I Congresso, quando ia falar Mário Grazzini – grá-
fico e candidato a deputado federal –, os agentes policiais 
agarraram-no pelo pescoço, impediram-no de discursar e o 
levaram detido.

Seus companheiros se opuseram, mas “os secretas res-
ponderam, sacando seus revólveres e alvejando os presen-
tes”. A polícia então resolveu avançar contra a multidão, 
desferir cacetadas, atirar a esmo e dissolver o comício vio-
lentamente. Instaurou-se o pânico. Os populares se disper-
saram entre correrias e atropelos, alguns dos quais invadi-
ram estabelecimentos comerciais, que cerraram as portas, 
e improvisaram refúgios nos carros das cercanias da praça. 
Como saldo final, cerca de cem pessoas presas (entre ope-
rários, transeuntes e até jornalistas) e três feridas, das quais 
duas à bala. As presas foram conduzidas à delegacia no 
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edifício da central de polícia, onde se viram identificadas 
e postas em liberdade (As violencias…, 1929a; Foi…, 1929; 
Minervino…, 1929; O comicio…, 1929b; O dia…, 1929; Os 
comunistas…, 1929).

Tanta truculência contra os “comunistas” causou indig-
nação por parte de um setor da imprensa: “o que se prati-
cou, anteontem, e ontem, foi um inútil e estúpido atentado 
à liberdade de reunião”, qualificou a reportagem d’A Manhã 
(Foi…, 1929).13 “Ação violenta e anticonstitucional da polí-
cia civil”, eis como preferiu definir O Jornal (O comício…, 
1929a). O intendente Maurício de Lacerda usou a tribuna 
do Conselho Municipal para criticar os atos “autoritários” e 
“ditatoriais” desferidos contra o BOC que, embora fosse um 
partido político “extremista” – ponderou –, tinha o “direito 
de ter o pensamento e o programa que bem entender” (As 
violencias…, 1929b).

“Votar no Bloco Operario e Camponez é votar pela 
Revolução!”

Com os nomes dos candidatos anunciados às eleições 
majoritárias e proporcionais no Distrito Federal e nos esta-
dos do Ceará, Espírito Santo, Paraíba, Pernambuco, Rio 
Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, o BOC lançou-se 
à campanha de Minervino de Oliveira, cujo slogan era “Votar 
no Bloco Operario e Camponez é votar pela Revolução!”. 

Seu programa de governo preconizava propostas avançadas 
para a época, como a nacionalização de algumas empresas 
estrangeiras, o fim das leis de exceção, a anistia aos pre-
sos políticos, o voto secreto e a criação de uma legislação 
trabalhista (com jornada de trabalho de no máximo oito 
horas diárias e 44 horas semanais, salário mínimo, contra-
tos coletivos de trabalho, seguro social etc.). No que tange 

13  Para a crítica da ação policial no comício do BOC, ver também o artigo: “O 
maior propagandista do communismo” (Nazareth, 1929). 
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às questões dos grupos específicos, o programa do BOC 
defendia alguns direitos das mulheres, dos analfabetos, dos 
militares, dos menores, dos índios; porém, mais uma vez, 
silenciava-se a respeito da “questão negra”.

Foi definida uma estratégia de campanha que previa a 
organização de comitês em algumas capitais e cidades do 
interior; a realização de visitas (às portas de fábricas, aos 
bairros operários e aos sindicatos), comícios e festivais; a 
participação em atividades, assembleias e debates políticos; 
a distribuição de material de propaganda (folhas volantes, 
cartazes, jornais e manifestos) e a confecção de cédulas elei-
torais. Previa-se ainda a convocação dos ativistas para presta-
rem serviços no dia das eleições, garantido o transporte dos 
eleitores e o deslocamento de fiscais pelas seções.

Em sua edição de 11 de dezembro, a Gazeta de Notícias 
informou que a “campanha de repressão à propaganda 
comunista”, que a polícia vinha exercendo “tenazmente”, 
experimentou no dia anterior “mais uma diligência de 
efeitos frutuosos” (Reprimindo…, 1929). Foram apreendi-
dos alguns milhares de prospectos, que eram atribuídos a 
Minervino de Oliveira, e preso o carregador José Serafim de 
Souza que, na ocasião, conduzia os prospectos do Instituto 
de Artes Gráficas, da rua dos Inválidos, 180-A, para a rua 
Paulo Frontin, 103, onde deveriam ser cortados e prepara-
dos para a distribuição. O candidato do BOC e seus correli-
gionários eram acusados de representantes da “propaganda 
subversiva de Moscou” e de patrocinar o “ataque sistemático 
às instituições atuais – à pátria, à família e às religiões, prin-
cipalmente à católica” (Em polvorosa…, 1929). O clima de 
intolerância aos comunistas recrudesceu, razão pela qual 
a campanha de Minervino de Oliveira acabou se caracteri-
zando mais como uma sucessão de desrespeito às liberda-
des públicas – perseguições, dissoluções de comícios e pri-
sões arbitrárias – que um movimento de agitação política, 
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disputa de ideias e disseminação de posicionamentos classis-
tas (Karepovs, 2006, p. 158).

No início de 1930, viajou para a cidade de Ribeirão 
Preto, no interior de São Paulo, para presidir o “Congresso 
dos colonos e trabalhadores agrícolas” e participar das ativi-
dades de campanha. A solenidade de encerramento do con-
clave ocorria no dia 12 de janeiro, um domingo, e reunia 
mais de duzentas pessoas, na maioria “colonos”, embora as 
principais lideranças comunistas da região também se fizes-
sem presentes. O candidato do BOC palestraria por volta das 
13h00, quando apresentaria seu programa de governo, mas, 
momentos antes, cerca de vinte policiais e alguns agentes 
secretos da Delegacia de Ordem Política e Social invadiram 
a sede da entidade sindical de revólveres em punho, desba-
rataram o Congresso e o prenderam, junto com os demais 
componentes da mesa diretora (O Sr. Minervino…, 1930). 
“Foi uma verdadeira balbúrdia”, resumiu a reportagem do 
Diário Nacional (Municipios, 1930). Minervino de Oliveira 
foi enviado ao “Gabinete de Investigações” da delegacia 
regional, onde permaneceu encarcerado durante vários dias 
(Protestae…, 1930).14 Para o jornal A Batalha, a prisão dele 
consistiu um total “absurdo”, que só a “mentalidade medie-
val” daqueles dias explicaria e contra a qual “nós levantamos 
o nosso protesto” (A prisão…, 1930).15

As autoridades policiais ignoravam a imunidade parla-
mentar do intendente do Distrito Federal então pleiteante 
ao cargo de presidente da República. Mais ainda: procura-
vam tolher as manifestações de sua campanha eleitoral, pro-
movidas em espaços públicos, nos limites constitucionais do 
direito de reunião. O lema era intensificar a vigilância sob 
pena de ter, mais tarde, que usar medidas extremas para 
combater os que postulavam “doutrinas políticas exóticas”. 

14  Sobre a prisão de Minervino de Oliveira no Congresso dos colonos e trabalha-
dores agrícolas, ver ainda Rosa (1997, pp. 82-83).
15  Ver também “A angustiosa situação da lavoura paulista” (1930). 
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Já para Minervino de Oliveira, o lema era fazer da campa-
nha uma arena de mobilização e difusão dos anseios e proje-
tos dos trabalhadores no campo da luta de classes, ou, antes, 
utilizá-la como meio oportuno para poder o proletariado 
se organizar e estar, então, preparado para outros emba-
tes futuros no sentido da revolução. Em mais de uma vez 
ele – que era acossado por agentes dos órgãos de repressão 
(Confederação…, [192-?])16 e por isso mesmo abandonou 
seu lar e passou a viver na clandestinidade desde o final de 
1929 – declarou à imprensa: “não reagiremos às arbitrarie-
dades da polícia, mas havemos de chegar ao grande dia e 
então, os que gostam de violências, não poderão conter as 
nossas represálias. Estou convencido que só venceremos 
pela revolução” (Foi…, 1929).17

Segunda quinzena de janeiro. A cidade de Petrópolis, 
na região serrana do Rio de Janeiro, foi alvo da ação do 
BOC, sob a influência da organização, os operários das 
fábricas de tecido da cidade paralisaram suas atividades, 
reclamando por melhores condições de trabalho e reajuste 
salarial. Também trabalhadores de outros setores, como os 
das casas comerciais e das oficinas da Leopoldina Railway, 
cruzaram os braços e se ausentaram de seus postos de traba-
lho. As autoridades locais ficaram em polvorosa e pediram 
providências ao delegado Abel Assumpção, da 1ª Delegacia 
Auxiliar do estado do Rio de Janeiro. Imediatamente, foram 

16  Em nota pública, a direção do BOC alardeou que Minervino de Oliveira 
recebia ameaças constantes, sendo “dia e noite” acuado pelos “motins policiais” 
(Protestai…, 1930). 
17  Consta que Minervino chegou a ser até alvo de emboscadas por parte do apa-
rato de repressão política. Octavio Brandão relata ao menos um episódio dessa 
natureza, no começo de 1930, o PCB havia marcado um comício em Madureira, 
os agentes de polícia tomaram posição para matar os oradores – Minervino de 
Oliveira, Paulo de Lacerda e Octavio Brandão. Foram “mesmo designados os assas-
sinos. Cada um deveria responder pelo cumprimento da ordem recebida e atirar 
para matar. Para nós, a solução foi passar ao largo da emboscada. Posteriormente, 
um agente da polícia de Washington Luís, preso pelo governo de Getúlio Vargas, 
na Casa de Detenção, contou-me detalhes a respeito dessas emboscadas” (Brandão, 
1978, pp. 377-378).
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enviados agentes policiais para garantir o funcionamento 
das fábricas, oficinas e casas comerciais. De acordo com o 
diário A Noite, o “intendente” Minervino de Oliveira era o 
“insuflador” do movimento de Petrópolis. O “edil comu-
nista” estava na cidade serrana agitando os operários, lide-
rando greves e organizando um comício de divulgação de 
sua candidatura à presidente do Brasil (A acção…, 1930a). 
A Gazeta de Notícias, que igualmente atribuía ao “edil comu-
nista” a responsabilidade pelo que vinha ocorrendo em 
Petrópolis, fazia um alerta: “Esse indivíduo, que está desa-
fiando demais o poder constituído e a ordem do país, pre-
cisa ser vigiado assiduamente, seguidos os seus passos, para 
que não mais venham a se reproduzir fatos como esses que 
causam transtornos facilmente avaliáveis, pondo em sobres-
salto o povo ordeiro do país” (Os communistas…, 1930).

Boa parte da grande imprensa não nutria simpatia pelo 
candidato do BOC. No dia 22 de janeiro, A Noite publicou um 
artigo cujo título e subtítulo remetem a isso: “Um desafio à 
lei, à sociedade e aos poderes públicos. A ação perturbadora e 
intencional dos comunistas, no Rio, em São Paulo, em Niterói 
e em Petrópolis”. Pelo julgamento do periódico, era Minervino 
de Oliveira quem, “em todos esses casos”, agia “como insufla-
dor dos vários movimentos”, fazendo a propaganda da “invasão 
da onda vermelha da Rússia”. Sua “criminosa atividade” era 
voltada para os “meios laboriosos, em que incentivava o espí-
rito de rebelião e determinava a paralisia de estabelecimentos 
industriais, pelo vicioso prazer de arrastar-nos a horas de amar-
guras, nos deveres da repressão” (Um desafio…, 1930).

11 de fevereiro. Nova privação de liberdade do candi-
dato do BOC. A Batalha noticiou que, naquela data, após a 
realização de um comício eleitoral de campanha em Bangu 
– bairro da zona Norte do Rio de Janeiro –, Minervino de 
Oliveira foi preso por investigadores de polícia ao deixar as 
“cercanias da Fábrica de Tecidos Bangu”, por volta das 17h00. 
Além dele, foram detidos o advogado Paulo de Lacerda e o 
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gráfico Mário Grazzini, candidatos do BOC à deputação fede-
ral. Conduzidos ao 25º Distrito Policial, todos dali se viram 
mais tarde transferidos em “tintureiro” para a 4ª Delegacia 
Auxiliar. Segundo a reportagem, eram 23 horas quando 
Minervino de Oliveira deixou aquela repartição policial, 
tendo lá ficado ainda seus “companheiros de propaganda” 
político-eleitoral (Foi…, 1930; Foram…, 1930). Madrugada 
de 22 de fevereiro, uma turma de agentes da 4ª Delegacia 
Auxiliar, chefiada pelo comissário Martins Vidal, prendeu 
numa velha casa da estação Bento Ribeiro onze operários 
filiados ao BOC, que ali tratavam da propaganda da candi-
datura do intendente Minervino de Oliveira à presidência 
da República. Em diligência na casa, os “secretas” encontra-
ram prospectos de propaganda e manifestos solicitando votos 
para o intendente (A prisão…, 1930b; Preparando…, 1930).

Última semana de fevereiro. Mais uma contenção do can-
didato comunista. Ao viajar para a capital paulista, seu plano 
era se deslocar até Santos para participar de um comício, 
em outro compromisso de campanha, sua chegada à cidade 
litorânea estava marcada para ocorrer no trem das 18h00. 
Compareceram à estação ferroviária muitos de seus corre-
ligionários e “vários admiradores das ideias pregadas pelo 
Bloco Operario e Camponez”. Segundo o Diário Nacional, a 
estação, não sendo privilégio dos que foram esperar o inten-
dente carioca, estava na ocasião cheia dos que embarcavam 
e desembarcavam e dos que circulavam por lá a serviço ou 
a passeio. Nada disso, porém, conteve a polícia que, rispida-
mente, investiu “contra todos sem distinção, foi efetuando 
grande número de prisões [mais de noventa], não obstante 
os protestos e as credenciais dos que não tinham cousa 
alguma que ver com o intendente carioca”. Apesar da ampla 
expectativa, Minervino de Oliveira não chegou ao litoral pau-
lista, pois a “polícia de São Paulo, naturalmente querendo 
impedir que a sua colega de Santos tivesse tantos ‘trabalhos’, 
agarrou o intendente carioca na capital. Mas, infelizmente, 
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não teve tempo de avisar à polícia a fim de evitar as desagra-
dáveis ocorrências verificadas” (Porque…, 1929).18

As autoridades ligadas aos governos estaduais dificulta-
ram ao máximo a campanha do BOC. O aparato de for-
ças policiais confiscou A Classe Operaria, jornal dedicado à 
propaganda eleitoral da agremiação, bem como impediu a 
realização de meetings em alguns bairros do Distrito Federal. 
Diversos indivíduos que distribuíam panfletos e material de 
propaganda de Minervino de Oliveira foram presos. Aliás, 
a própria detenção do intendente carioca e de seus parti-
dários tornou-se um expediente comum. Na madrugada de 
28 de fevereiro, os “secretas” do Rio de Janeiro invadiram 
altas horas da noite a residência do operário José Francisco 
da Silva, candidato pelo BOC ao Senado, removendo-o para 
a polícia central, onde continuou no “xadrez” e incomuni-
cável até o dia das eleições. Paulo de Lacerda, candidato da 
agremiação à deputação federal, foi preso quando tentou 
realizar um comício em frente a uma fábrica de tecidos da 
Gávea. A voz de prisão foi-lhe dada por um delegado cujo 
irmão também se candidatara ao Congresso. Fernando de 
Lacerda – médico e irmão de Paulo – queixou-se de amea-
ças feitas à sua vida, caso fizesse propaganda para o BOC na 
Gávea. Domingos Braz – candidato pela legenda a deputado 
no 1º Distrito do estado do Rio de Janeiro – foi preso em 
Petrópolis e remetido para a 4ª Delegacia Auxiliar. Em São 
Paulo, Aristides Lobo – também candidato a deputado – viu-
-se detido e expulso, posteriormente, da capital bandeirante. 
Centenas de operários foram encarcerados arbitrariamente 
e sofreram maus tratos nas cidades paulistas de Santos, 
Ribeirão Preto, Sertãozinho e Catanduva, assim como na 
capital do estado. Proibições de atividades de propaganda, 
perseguições, enclausuramentos forçados e agressões aos 

18   Ver também “A annunciada viagem do Sr. Minervino de Oliveira a S. Paulo” (1930), 
“Parece que o sr. Minervino de Oliveira, não tendo chegado a Santos, foi detido em S. 
Paulo” (1930) e “90 prisões em Santos” (1930).
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comícios do BOC foram igualmente registrados em Minas 
Gerais (especialmente nas cidades de Belo Horizonte e Juiz 
de Fora) e no Rio Grande do Sul. Neste último estado, Plínio 
Melo foi detido, submetido a supostas torturas e deportado 
para o Uruguai antes do dia das eleições (Protestai…, 1930).

Os atos de repressão contra os comunistas dificultaram 
o trabalho de agenciamento e propaganda do BOC, sem 
falar que prejudicaram a estrutura montada de cooptação 
de novos aderentes à campanha. O alistamento eleitoral 
viu-se inteiramente comprometido diante das constantes 
invasões realizadas pelos “secretas” nas sedes dos comitês do 
BOC, já que geralmente redundavam no confisco da docu-
mentação política ou na destruição do material de propa-
ganda, quando não tais invasões afugentavam os eleitores 
simpatizantes da agremiação, tanto pela incerteza de poder 
encontrar os comitês em funcionamento como pelo receio 
de sofrer alguma represália policial (Karepovs, 2006, p. 158).

Sábado, primeiro de março de 1930. Finalmente chegou 
o dia das eleições. Foi um pleito aguardado com expectativas 
e disputado num clima de tensão e rivalidade. Durante todo 
o dia o aparato policial ficou de plantão. Isto, contudo, não 
impediu que as oligarquias – quer as tradicionais quer as dis-
sidentes – acionassem os velhos e viciados métodos políticos 
da manipulação, corrupção e violência (O grande…, 1930). 
Assim procedendo, coibiram a possibilidade de o BOC sur-
preender. Se não bastassem suas cédulas eleitorais só terem 
sido distribuídas às vésperas das eleições, seus cartazes dei-
xarem de ser colados em vários locais e seu material de pro-
paganda ter circulado abaixo das expectativas, a agremiação 
não conseguiu designar fiscais para acompanhar o trabalho 
das seções de votação e teve sua “boca de urna” desarticu-
lada. Tais fatos retratam apenas o que ocorreu no Distrito 
Federal, onde o BOC era mais bem estruturado, não sendo 
difícil, portanto, supor o que transcorreu em outras localida-
des do vasto território nacional (Dulles, 1977, p. 344).
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O candidato situacionista Júlio Prestes saiu-se vencedor, 
à frente de Getúlio Vargas e, como de costume, a fraude 
campeou de todos os lados (A fraude…, 1930). Estima-se 
que a população brasileira em 1930 era de 40.158.925 pes-
soas, das quais 2.941.778, ou seja, 7,32%, formavam o elei-
torado. Compareceram às urnas 1.900.256 eleitores, o que 
correspondia a 64,59% do eleitorado total e 4,73% da popu-
lação brasileira. O resultado final – sancionado pela Mesa 
do Congresso Nacional em 20 de maio de 1930 – apontava 
que Júlio Prestes recebera 1.091.709 votos válidos (57,44%), 
Getúlio Vargas obtivera 742.794 (39,09%) e 65.753 (3,47%) 
haviam sido anulados. Com efeito, as fraudes tornavam esses 
números pouco confiáveis. No que tange à votação dos can-
didatos a presidente e a vice do BOC, não existem números 
precisos. Se com base nos pareceres das comissões especiais 
de apuração do Congresso Nacional, Minervino de Oliveira 
recebeu 720 votos, os documentos do PCB da época registra-
ram três ou quatro mil (Karepovs, 2006, pp. 158-161).

Júlio Prestes ganhou as eleições, porém não chegou a 
ser empossado. Getúlio Vargas e os “caciques” da Aliança 
Liberal não se conformaram com a derrota e passaram a 
conspirar um golpe de Estado. Contando com o apoio de 
grupos civis e militares, sobretudo os “tenentes”, lideraram 
um movimento armado no início de outubro que resultou 
na deposição do Presidente Washington Luís por uma junta 
militar. A Junta logo cedeu o governo a Vargas, que assumiu 
o poder em 3 de novembro. Este fato – conhecido como a 
Revolução de 1930 – marcou o fim da Primeira República e 
o início de novos tempos, naquela altura ainda nebulosos. 
Revelando sua faceta autoritária, o novo governo determi-
nou o fechamento do Congresso, dos Legislativos Estaduais 
e Municipais e dos partidos políticos. Os “tenentes” e alguns 
poucos dirigentes da Aliança Liberal passaram a ocupar os 
postos políticos de destaque. A repressão ao comunismo 
continuou com tanta ou mais intensidade do que antes. 
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Um editorial do Jornal do Brasil, intitulado “Atividade comu-
nista”, saudava a repressão e a “severa vigilância em torno 
de elementos que se mostram partidários do comunismo” 
(Ecos…, 1930). O novo chefe de polícia, o General Bertoldo 
Klinger, “em declarações pelos jornais e grandes cartazes 
grudados nas paredes, ameaçava fuzilar todos os comunistas 
e bradava como um possesso: ‘As feras serão tratadas como 
feras’” (Brandão, 1978, p. 396).

Minervino de Oliveira teve o seu mandato de inten-
dente praticamente caçado, o que reforçou nele e nos seus 
companheiros do PCB o entendimento de que a Revolução de 
1930 foi uma “quartelada pequeno-burguesa contra o povo” 
e para “evitar a revolução das massas” (Segatto, 1989, pp. 
40-41; Silva, 2002). Por ter falado num meeting de contes-
tação ao governo golpista na praça Mauá, foi preso e man-
dado para a Casa de Detenção, depois de ter passado vinte 
dias na Casa de Correção, durante o governo de Washington 
Luís (Dois…, 1930; Dulles, 1977, p. 359). Mesmo quando os 
adversários do antigo regime foram anistiados e postos em 
liberdade, Minervino de Oliveira permaneceu na masmorra. 
Era um preso político visto como perigoso. Seu filho primo-
gênito, o menor João Chrisostomo de Oliveira, fez apelos ao 
chefe de polícia do Distrito Federal para tentar libertá-lo, sob 
a alegação de que a família – que vivia numa pequena casa 
na Estrada da pedra, 44, Guaratiba – padecia em estado de 
“penúria”. Sua mãe se encontraria “gravemente enferma”, 
em consequência do parto recente, além de “abalada por 
tantos sofrimentos e com seis filhos menores e sem recursos” 
(A prisão…, 1930a).19 Em vão. Somente após quase 100 dias 
seu pai foi solto, em fevereiro de 1931(Minervino…, [192-?]; 
Uma reunião…, 1931).

19   Ver também “Os ‘saldos’ do governo Washington Luis” (1930) e “Apello ao Dr. 
Baptista Luzardo” (1930). 
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*****

A partir dali pouco se sabe da trajetória de Minervino 
de Oliveira. Talvez tenha sido expulso do PCB, como aponta 
Davino Franciso Santos em livro de memórias (Santos, 1948, 
p. 232). Ou talvez tenha se cansado de tantos reveses e se 
afastou dessa agremiação partidária, para investir em outros 
projetos na vida, embora não tenha abandonado a militân-
cia na categoria profissional que o revelou para o mundo da 
política: os marmoristas.20 Seja como for, o pioneirismo de 
Minervino de Oliveira já havia se inscrito nos anais da histó-
ria, afinal, ao lado de Octavio Brandão, foi o primeiro parla-
mentar comunista no Brasil, assim como o primeiro negro 
e operário a disputar o cargo mais importante da nação, a 
presidência da República.

Se sua candidatura, por um lado, expressou uma alterna-
tiva classista, vinculada aos interesses dos trabalhadores, por 
outro, negligenciou as questões de raça. Por que será que 
isso aconteceu? É difícil dar uma resposta segura e defini-
tiva, com efeito vale a pena tentar entender essa negligência. 
Minervino de Oliveira foi talhado pelo Partido Comunista, 
organização política “revolucionária” que, segundo Pedro 
Chadarevian, não se debruçou sobre a “questão negra” por 
cerca de uma década – da sua fundação em 1922 até o iní-
cio da década de 1930. A primeira manifestação do PCB 
sobre o assunto data de 1923. O partido foi questionado 
pela Internacional Comunista (IC, ou Comintern), sediada 
em Moscou, a respeito da formação racial brasileira, ao 
que Octavio Brandão respondeu taxativamente que havia 
negros no Brasil, mas não uma “questão negra”. No relatório 

20   Em livro de memórias, Carlos Lacerda define Minervino de Oliveira como um 
“marmorista de escol” (Lacerda, 2001, p. 141). Na imprensa regular, há menções 
à atuação do ex-intendente como orador do Comitê Democrático Progressista dos 
Marmoristas, em 1945, e como orador do Sindicato dos Marmoristas do Rio de 
Janeiro, em 1955. Ver “Patrões e operários num ambiente de cordialidade” (1945) 
e Souza (1955).
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enviado à IC por ocasião do VI Congresso (1928), o PCB 
denunciava as difíceis condições de vida dos índios, porém 
se omitia em relação aos negros. Os delegados brasileiros 
que participaram do Congresso teriam negado “categori-
camente o problema das raças” em seu país (Chadarevian, 
2012, pp. 259-260).

Em junho de 1929, realizou-se a I Conferência 
Comunista Latino-Americana em Buenos Aires. Um mês 
antes, Jules Humbert Droz – dirigente comunista enviado 
pela IC para acompanhar o evento – viajou pela América do 
Sul para conhecer in loco a conjuntura dos países da região a 
fim de melhor qualificar-se para a Conferência. “Segundo as 
informações de nossos camaradas”, registrou o líder comu-
nista suíço em sua passagem por Pernambuco, “não exis-
tem preconceitos de raça no Brasil” (Droz, 1979, p. 310). 
Durante a Conferência, os delegados brasileiros defende-
ram a tese de que a situação dos negros compatriotas não 
demandava, por parte dos comunistas, “campanhas reivindi-
cativas” específicas. Apontaram para o elevado grau de mes-
tiçagem e a tendência de branqueamento da população bra-
sileira, além de mencionarem o significativo número de não 
brancos ocupando cargos importantes nos estratos da bur-
guesia. Eis as razões pelas quais concluíram que não havia 
preconceito racial no Brasil, e que o problema do negro era 
de classe e não de raça (Chadarevian, 2012, p. 260).

A reviravolta, que viria provocar a mudança na orien-
tação do PCB em relação à “questão negra”, derivou de 
uma série de críticas efetuadas pelo comitê executivo da IC. 
Desde 1928 Moscou adotava a política do direito à autode-
terminação dos negros e indígenas. Tal política prometia 
garantir a soberania econômica, política e cultural des-
ses grupos, deixando-os constituir seus próprios Estados, 
se assim desejassem. Em outros termos, “negros e indíge-
nas foram declarados ‘nacionalidades’ raciais oprimidas, 
que mereciam o direito de se autogovernar em Estados 
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independentes” (Graham, 2014, pp. 355-356). Foi se valendo 
dessa diretriz que, em reunião extraordinária realizada em 
Moscou no início de 1930, os dirigentes da IC aprovaram 
uma resolução sobre o Brasil, com críticas contundentes ao 
PCB. Dentre as tarefas imediatas exigidas à agremiação da 
América do Sul, destacava-se a necessidade de empreender 
um trabalho “sério” e “sistemático” contra a opressão racial. 
Um ano depois, Moscou enviou à direção do PCB um ques-
tionário solicitando informações sobre a situação dos negros 
no Brasil. As questões deveriam servir de base para a formu-
lação de uma nova agenda voltada a esse segmento popu-
lacional (Chadarevian, 2012, p. 261-262).21 A partir dali o 
PCB reavaliou tanto o trabalho político quanto o tratamento 
teórico conferido à questão racial. Não havia mais lugar para 
a negação da “questão negra”.

É importante frisar que quando Minervino de Oliveira 
candidatou-se à presidência da República em 1929, o PCB 
desinteressava-se pelos problemas específicos do afro-bra-
sileiro ou mesmo subestimava a existência do racismo na 
comunidade nacional.22  Por isso não é de estranhar que 
ele – um operário militante fiel e devotado ao programa 
“revolucionário” do partido – tenha negligenciado as ques-
tões de raça durante a campanha. Sua condição de negro 
era vista como secundária em relação à sua condição de 
classe. Isso não impediu que, depois de ter caído no ostra-

21  Para uma pesquisa recente sobre a pressão realizada pelo Comintern ao PCB 
no que diz respeito à “questão negra” e a inflexão deste partido na definição dos 
contornos de uma nova política para o assunto, ver Lima (2015).
22  Entre as correntes político-ideológicas com inserção nos movimentos sociais, 
os comunistas não foram os únicos a subalternizarem a luta antirracista. Segundo 
Tiago Bernardon de Oliveira, os anarquistas também não concebiam a “questão 
negra” como específica e seus militantes viam-se como brancos. Isto significa que, 
apesar do discurso em defesa de “todas as raças”, tinham os trabalhadores brancos 
como “público prioritário a atingir”. Era “nos trabalhadores brancos, sobretudo os 
estrangeiros, que aqueles militantes depositavam a fé de poder arregimentar com 
mais facilidade forças para a cotidiana batalha revolucionária, para libertar todas 
as raças do jugo da escravidão capitalista” (Oliveira, 2009, p. 243).
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cismo, Minervino de Oliveira tenha sido revalorizado por 
uma memória negra comunista. Em 2014, um grupo de 
negros ligados ao Partido Comunista Brasileiro (PCB) fun-
dou no Rio de Janeiro o Coletivo Minervino de Oliveira. 
Este nome não foi escolhido à toa. Segundo consta na 
página do Coletivo na internet, tratou-se de uma homenagem 
àquele que “se destacou na história do movimento negro 
brasileiro, sendo o primeiro negro candidato à presidência 
da República do Brasil, pelo Partido Comunista Brasileiro 
(PCB) em 1928, denunciando o mito da democracia racial 
e apontando os limites da sociedade capitalista e a necessi-
dade de superá-la” (Coletivo…, [20--?]).Eis uma narrativa 
típica da politização da memória, facilitada graças às ideali-
zações e reinterpretações dos fatos da história. De símbolo 
operário e comunista, Minervino de Oliveira passa agora a 
ser apropriado e celebrado como ícone negro, uma espécie 
de herói da luta antirracista. Mas é bom lembrar: heróis são 
invenções poderosas, nortes de referências e identificação 
coletiva, encarnações de ideias e aspirações que permitem 
fazer a cabeça e tocar o coração das pessoas em vista da legi-
timação de projetos políticos (Carvalho, 1990, p. 55).

Petrônio Domingues
é doutor em História pela Universidade de São Paulo e pro-
fessor da Universidade Federal de Sergipe (UFS).
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Grande parte dos direitos civis e políticos foi signifi-
cativamente limitada devido à ordem política autoritária 
cristalizada pelo regime militar implantado em 1964 e sus-
tentado por mais de duas décadas no Brasil. Essa ordem 
política autoritária ocasionou, no país, uma reavaliação da 
importância dos direitos civis e políticos. As reivindicações 
pela defesa de liberdades individuais e políticas ganharam 
particular força ao longo das décadas de 1970 e 1980. Nessas 
circunstâncias, o conceito de democracia emergiu como cate-
goria-síntese, dotada de uma pluralidade de significações, 
de um elevado número de aspirações expressas em diversas 
manifestações que se opunham às práticas realizadas pelo 
regime autoritário. Dessa forma, as demandas de variados 

1  Este artigo apresenta parte dos resultados da minha pesquisa de mestrado, 
realizada no Programa de Pós-Graduação de Ciência Política da Universidade 
de São Paulo (DCP, FFLCH-USP), da época em que fui bolsista de mestrado da 
Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), sob 
orientação do professor Bernardo Ricupero. Além deste professor, gostaria de 
agradecer também aos professores Gildo Marçal Brandão (in memoriam), Cícero 
Araújo, Milton Lahuerta, além dos pesquisadores do Projeto Temático “Linhagens 
do pensamento político e social brasileiro” (Fapesp, #2007/52480-5).
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atores políticos e grupos sociais assumiram, de modo cres-
cente ao longo dos anos pós-1964 – com especial ênfase nos 
anos da transição política –, a luta pela democracia como 
uma questão fundamental no (e para o) Brasil.

Imerso nessa conjuntura político-social, um grupo de 
intelectuais comunistas destacou-se entre outros atores polí-
ticos. Oriundos, sobretudo, do Partido Comunista Brasileiro 
(PCB), tais intelectuais – entre os quais: Carlos Nelson 
Coutinho, David Capistrano Filho, Ivan de Otero Ribeiro, 
Leandro Konder, Luiz Werneck Vianna e Marco Aurélio 
Nogueira – desenvolveram a temática da questão democrá-
tica tanto no debate interno ao partido, quanto no campo 
mais amplo da esquerda política brasileira, sobretudo de 
orientação teórica marxista. Manifestando suas opiniões em 
semanários, revistas e jornais, vinculados (direta ou indire-
tamente) ao PCB, tais intelectuais apresentaram inovações 
teórico-políticas, sem buscar apresentar, ao menos intencio-
nalmente, clara ruptura com a tradição mais influente na 
esquerda política brasileira.

Historicamente, a temática da democracia, assim como 
outras temáticas abrangentes, como a agrária e da autono-
mia nacional, foi apresentada como questão na produção da 
esquerda política brasileira. Ou seja, tais temáticas ganharam 
relevância e centralidade no interior da produção e ação polí-
ticas, tornando-se questões fundamentais a serem analisadas 
e solucionadas politicamente. Como questão, exigia uma 
resposta, a qual era quase sempre necessária e urgente no 
cenário político-social em que se encontrava. Contudo, pre-
cipitada seria a afirmação da existência de um consenso na 
adesão à democracia e suas instituições nos debates e posicio-
namentos políticos marxistas de matriz comunista da época.

Nesse cenário político mais amplo, no qual se iniciava 
a efervescência de manifestações pró-democracia, e espe-
cificamente nas arenas políticas de esquerda (comunista) 
brasileira, a produção dos intelectuais anteriormente 
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citados apresenta um claro posicionamento político empí-
rico (enquanto ação política a ser seguida) e teórico: a ade-
são à democracia política e a suas instituições é defendida 
de modo explícito e irredutível. 

A democracia é, assim, apresentada por esses intelectuais não 
só como questão teórica, mas também como a melhor solução 
para os problemas que o país enfrentava. Consequentemente, 
a produção associada a esse grupo de intelectuais assumiu par-
ticular posição teórico-política dentro de parte do marxismo 
brasileiro, especialmente de matriz comunista.

Neste artigo, buscar-se-á apresentar e examinar o movi-
mento teórico realizado por esse grupo de intelectuais 
comunistas brasileiros que aderiu política e conceitualmente 
à democracia. Inicialmente, apresentar-se-á a hipótese his-
tórica de que a publicação realizada por Carlos Nelson 
Coutinho do ensaio “A democracia como valor universal”, 
em 1979, é o momento decisivo em torno da adesão à demo-
cracia por intelectuais marxistas, particularmente vinculados 
ao comunismo, no Brasil. Examinar-se-á, posteriormente, a 
argumentação apresentada pelo autor nesse ensaio, assim 
como as principais críticas a tal argumentação expostas na 
época. Em sequência, será apresentada uma interpretação 
a partir da qual se buscará evidenciar o original movimento 
teórico-conceitual realizado por Carlos Nelson Coutinho, 
assim como pelos outros intelectuais comunistas que ade-
riram à democracia no período. Conceitos como revolução 
passiva, via prussiana de modernização, revolução-restauração 
e modernização conservadora passam a ser constantemente uti-
lizados pelos intelectuais em suas interpretações da histó-
ria e da conjuntura política brasileira, as quais justificam (e 
potencializam para a esfera nacional2) a adesão à democra-
cia. Por fim, serão apresentadas breves considerações finais.

2  Embora de caráter contraditório, ao menos se observado de modo rápido, 
na defesa da democracia como valor universal realizada pelos intelectuais aqui 
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Uma hipótese
A publicação, em março de 1979, do ensaio “A demo-

cracia como valor universal” de Carlos Nelson Coutinho, na 
revista Encontros com a Civilização Brasileira, pode ser consi-
derada, a nosso ver, momento decisivo em torno da questão 
democrática no campo da esquerda brasileira – sobretudo, 
marxista de matriz comunista.

É reconhecido que, ao longo de sua longa história, o PCB 
manteve uma relação ambígua com a democracia política, 
apresentando em variados momentos um descompasso entre 
teoria(s) e prática(s) políticas sobre a democracia. Em diver-
sos períodos, o partido assumiu uma postura teórica revolu-
cionária não democrática, ao mesmo tempo em que parte de 
seus quadros defendia e praticava uma ação política demo-
crática. Essa pode ser considerada uma das expressões de des-
compasso entre ação e discurso, entre prática e teoria, que 
marcaria grande parte da história do PCB (Brandão, 1997).

Ainda na década de 1950, nos anos posteriores ao suicí-
dio de Vargas (1954) – e em especial após os debates sobre 
o stalinismo de 1956-19573 –, é possível observar uma espé-
cie de “praticismo ilustrado” em que a valorização da ação 
política democrática assume certa centralidade na prática 
do partido.

É também de notável destaque a posição assumida pelo 
partido nos anos pós-1964, direcionada, em parte, para a 
defesa da centralidade das liberdades democráticas e luta 
pela democracia política. Parte significativa desses esforços 
pró-democracia pode ser observada nos diversos periódicos 
ligados ao partido, assim como nos esforços editoriais de 
Ênio Silveira. A defesa da importância de eleições e a aposta 

analisados, há uma nítida ênfase da “especial validade” da tese para o caso brasi-
leiro (devido à característica prussiana, particular da história brasileira).
3  Ressalta-se o impacto do XX Congresso do Partido Comunista da União Soviética 
(PCUS), realizado em fevereiro de 1956, sobre as posições assumidas pelos comu-
nistas brasileiros.
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na democratização política do país, assim como a luta pela 
constituição de uma frente única democrática – que resultará 
na participação dos comunistas no Movimento Democrático 
Brasileiro (MDB) –, são feições da experiência política pró-
-democrática na qual grande parte dos comunistas brasileiros 
(e o próprio PCB) assumiu posição de destaque.

Ao direcionarmos a análise a aspectos de cunho teó-
rico é possível identificar a presença de movimentos que se 
dirigem a certa postura democrática, com certa preocupação 
democrática, em mais de um documento do PCB da década 
de 1950. Entre esses, destaca-se a “Declaração de março de 
1958”, na qual – a partir de um léxico teórico interno ao 
marxismo-leninismo4 – é apresentada uma visão distinta da 
situação do Brasil, que possibilita uma ressignificação do 
papel disponível à democracia no interior das ações políti-
cas dos comunistas brasileiros. Entretanto, a questão demo-
crática aparece na declaração como temática secundária à 
questão nacional e à luta contra o imperialismo.

Uma distinta visão do “capitalismo brasileiro” – em que 
soluções positivas, tais como “reformas de caráter nacionalista 
e democrático” (ou seja, “anti-imperialistas”) oriundas da 
união pluriclassista são defendidas – que rompe com o usual 
“estagnocismo” comunista do período, em que o país era 
visto como “formação estagnada”, é também apresentada de 
modo inacabado na “Declaração de março”.5

Essas novas possibilidades da democracia no Brasil, no inte-
rior das teses comunistas, continuaram, em parte, a ser mani-
festadas nas teses do V Congresso do PCB (1960). Em algumas 
publicações desse período, mesmo que as referências centrais 
continuem a respeito da ordem econômica (e não política), 

4 Com certo grau de maoísmo, tal como pode ser observado nos usos da categoria 
contradição principal, nacional (Segatto e Santos, 2007, p. 24)
5 Como Segatto e Santos ressaltam, não é possível se observar uma completa teori-
zação sobre o Brasil (urbanizado e moderno da década de 1950) nessa Declaração 
(Segatto e Santos, 2007, p. 19).
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assim como a principal temática (a defesa da luta contra o 
imperialismo e à favor da modernização) continuasse outra, 
é possível verificar certa “tendência democratizante” (Segatto 
e Santos, 2007, p. 25). Marco Aurélio Nogueira, por exemplo, 
reconhece que, de modo até surpreendente, dadas estrutura 
e organização teórica marxista-leninista assumidas pelo par-
tido, desenvolveu-se em seu interior, “a partir de 1958, uma 
formulação política engenhosa, sensível à concreta realidade 
brasileira, favorável à elaboração de programas democráti-
cos amplos e unitários, aberta aos temas institucionais e de 
governo, ao pluralismo e aos direitos básicos da cidadania” 
(Nogueira, 1988 [1985], pp. 143-144).

Contudo, os movimentos teóricos do comunismo bra-
sileiro não se caracterizam por uma linearidade pró-demo-
cracia; ou seja, eventuais retrocessos frente à valorização da 
democracia política podem ser verificados. Ao longo desses 
anos e seguintes, grande parte dos comunistas brasileiros 
continuava a defender e propagar uma visão na qual a demo-
cracia era considerada instrumento das classes dominantes. 
E, mais do que isso, seria equivocado dar plena centralidade 
à questão democrática nos desenvolvimentos teóricos e nas 
mobilizações realizados pelos comunistas ao longo da histó-
ria. Como nos afirma Toledo, de modo abrangente:

Até meados dos anos 60, a esquerda brasileira, até então 
hegemonizada pelo PCB, estava mobilizada em torno das 
reformas sociais, das campanhas nacionalistas e da defesa 
do desenvolvimento econômico. A questão democrática, 
até recentemente, aparecia ora subordinada, ora com 
uma importância secundária na reflexão teórica e na luta 
ideológica. Não se deixava de afirmar a necessidade da 
defesa da legalidade democrática diante da permanente 
ameaça golpista da direita, mas nos anos 50 e 60 – a 
questão nacional – como afirmavam os isebianos, a luta 
pela constituição da Nação – tinha inteira primazia. […] 
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Enquanto o desenvolvimento econômico e as reformas 
estruturais não se efetivassem, a democracia política não 
deixaria de ser “formal” ou “abstrata” para o conjunto dos 
trabalhadores e das massas populares (Toledo, 1994, p. 114). 

Dessa forma, podemos indicar um movimento das ideias 
ao longo da história do pensamento político de esquerda no 
país: inicialmente há uma centralidade da questão do desen-
volvimento em relação à questão democrática, ocorrendo pos-
teriormente uma inversão, a partir da qual a democracia ganha 
centralidade. No mais, conjuntamente a essas duas questões (do 
desenvolvimento econômico e da democracia), destacam-se a 
questão nacional e a questão agrária como preocupações tam-
bém presentes no interior do pensamento político brasileiro, 
em especial de esquerda. Nas formulações políticas associadas 
ao PCB, essas questões – sobretudo a questão nacional – divi-
diam centralidade, e, até mesmo, se confundiam com a temá-
tica do desenvolvimento em variados momentos históricos. E, 
mais do que isso, a importância das questões agrária e nacio-
nal – em especial da primeira – será preservada mesmo após o 
deslocamento do centro temático para a questão democrática.

Assim, propomos que as questões desenvolvidas no 
artigo de Coutinho, “A democracia como valor universal”, 
não são uma espécie de “raio em céu azul” no comunismo 
brasileiro, ou ainda, mera importação das ideias do euroco-
munismo – como parte da bibliografia sobre o tema afirma 
(ver, por exemplo, Magane, 2007). Se há importantes inova-
ções, assim como referências e inspirações nos partidos polí-
ticos e teóricos marxistas europeus (em especial italianos), 
essas refletem, em parte significativa, um debate já existente 
no interior do comunismo brasileiro.6

6 A questão da democracia já está presente no interior do pensamento comunista 
brasileiro, de modo explícito desde, ao menos, as publicações de Elias Chaves Neto 
na Revista Brasiliense, da qual foi editor. Esses artigos encontram-se reunidos no 
livro Sentido dinâmico da democracia (Chaves Neto, 1982).
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Como delineado previamente, desde, ao menos, mea-
dos da década de 1950, a temática da democracia já era 
apresentada no interior dos desenvolvimentos teóricos mar-
xistas no país, e a valorização da ação política democrática 
era realizada por parte dos comunistas brasileiros. Porém, 
a nosso ver, o momento fundamental em que a questão 
democrática deixa de ser temática secundária ou derivada 
de outras questões – tais como a questão nacional, a ques-
tão agrária, o anti-imperialismo – para se tornar central se 
realiza de modo inovador no ensaio de Coutinho. Ou seja, 
mais do que uma inovação do tema, o que se verifica é uma 
realocação das questões abordadas, deslocando-se a centra-
lidade para a democracia, a qual deixa de ser subjacente.

E, mais do que isso, propõe-se que, sobretudo a par-
tir dos desenvolvimentos teóricos presentes no ensaio de 
Coutinho, a teoria marxista (comunista) brasileira e a prá-
tica política de certa vertente frente à democracia tendem 
a se conciliar. Ou ainda, o descompasso característico entre 
ação e discurso, prática e teoria, presente no interior da 
linguagem comunista sobre a questão democrática começa 
a ser solucionado no Brasil. Mesmo que de modo difícil, 
a conciliação entre essas duas esferas – sobre a democra-
cia – passa a ser proposta no interior de uma linguagem 
comunista.

A tese de Coutinho
Partindo do possível vínculo entre socialismo e demo-

cracia, o qual estaria, segundo Coutinho, presente no 
processo de formação do pensamento marxista, o autor 
defende explicitamente a tese de que a democracia possui 
valor estratégico e universal, não possuindo, portanto, valor 
apenas instrumental e tático aos socialistas.

Segundo o marxista brasileiro, a questão do valor 
universal da democracia é o eixo motriz de diversas con-
trovérsias no interior do marxismo, estando na base da 



Marcos Paulo de Lucca-Silveira   

Lua Nova, São Paulo, 101: 53-87, 2017

61

controvérsia entre “revisionistas” e “ortodoxos”, assim como 
reaparecendo nos debates pós-Revolução de Outubro. No 
mais, ressalta Coutinho que a rejeição da universalidade do 
“modelo soviético” também seria oriunda do enfrentamento 
da questão democrática.

Realizando apropriação de uma formulação de 
Berlinguer,7 Carlos Nelson Coutinho enfatiza a relação de não 
ruptura entre socialismo e democracia, defendendo a univer-
salidade, em termos práticos e geográficos, da democracia. Ou 
seja, opondo-se às correntes teóricas que afirmam que a demo-
cracia política – por sua própria natureza – seria uma forma de 
dominação da classe dominante (burguesia), Coutinho dis-
serta que há um vínculo intrínseco entre socialismo e demo-
cracia e, mais do que isso, tal vínculo possuiria especial signifi-
cação para o caso brasileiro. Nas palavras do autor:

Em primeiro lugar, tentaremos indicar como o vínculo 
socialismo-democracia é parte integrante do patrimônio 
categorial do marxismo; e, em segundo, mostraremos 
como a renovação democrática do conjunto da vida 
social – enquanto elemento indispensável para a criação 
dos pressupostos do socialismo – não pode ser encarada 
apenas como objetivo tático imediato, mas aparece como o 
conteúdo estratégico da etapa atual da revolução brasileira 
(Coutinho, 1979, p. 35).

Se a demonstração de um vínculo entre democracia 
política e socialismo já não é tarefa de fácil realização ao se 
levar em consideração a teoria marxista reinante no inte-
rior da esquerda comunista da época, soma-se ainda maior 

7 O discurso de Berlinguer, citado parcialmente por Coutinho, foi pronunciado 
em Moscou em 1977, por ocasião do 60º aniversário da Revolução de Outubro. A 
passagem presente no artigo de Coutinho é: “A democracia é hoje não apenas o 
terreno no qual o adversário de classe é obrigado a retroceder, mas é também o 
valor historicamente universal sobre o qual fundar uma original sociedade socia-
lista” (apud Radice, 1979, p. 128).
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dificuldade ao trabalho de Coutinho, dada a particular 
vertente do pensamento marxista em que o autor buscará 
demonstrar a centralidade e universalidade do valor da 
democracia: o pensamento marxista oriundo de Lenin.

Para o marxista brasileiro, Lenin – em polêmica com 
Kautsky – não negou a existência do valor universal da 
democracia, mas buscou ressaltar que o substantivo demo-
cracia sempre, na dimensão do real, aparece adjetivado, visto 
que regimes estatais sempre possuem conteúdo de classe 
determinado (salvo mínimas exceções temporais). Ainda, 
segundo Coutinho, a autonomia relativa das superestruturas 
no seio da totalidade social não é negada por Lenin, dado 
que valoriza a práxis política. Se, para a perspectiva marxista, 
é inegável que as liberdades democráticas – em sua forma 
moderna – tenham sua gênese histórica nas revoluções burgue-
sas, o movimento teórico que Coutinho busca questionar, 
para assim validar a democracia como valor permanente, é 
a identidade mecânica entre gênese e validade no interior do 
materialismo histórico (Coutinho, 1979, p. 35-36).8

O respeito a pluralidade e a autonomia deve permane-
cer vigente no socialismo, para que os interesses divergen-
tes se manifestem na sociedade socialista. Mas enfim, o que 
seria essa democracia socialista? Mera extensão da demo-
cracia liberal? De modo sintético, Coutinho responde que 
não. Não é mera continuidade ou progresso da democracia 
liberal, o movimento se caracteriza pela superação dialética 
(Aufhebung). A democracia socialista eliminaria, conservaria 

8 Lincoln Secco, ao se referir ao artigo de Coutinho, afirma: “Apesar do pequeno 
tamanho do artigo “A democracia como valor universal”, Coutinho demonstrou 
que o fato da democracia liberal ter uma origem burguesa, localizada nos movi-
mentos revolucionários que levaram a burguesia ao poder, não impede que cer-
tos institutos da democracia política tenham validade permanente. Não há no 
marxismo coincidência absoluta entre gênese e validade, pois o fato de a arte de 
Homero ser a expressão do mundo grego antigo, há muito desaparecido, não 
impede que seu encantamento seja eterno, como dizia Marx.” (Secco, 2006, pp. 
139-140). Esse ponto da tese de Carlos Nelson, como desenvolverei a seguir, é criti-
cado por Márcio Naves (1981), que nega a validade da tese de Coutinho. 
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e elevaria a nível superior as conquistas da democracia libe-
ral (Coutinho, 1979, p. 40).

Portanto, a democracia socialista não se caracteriza-
ria somente por uma continuidade da democracia liberal, 
visto que “a democracia política no socialismo pressupõe 
a criação (e/ou a mudança de função) de novos institutos 
políticos que não existem, ou existem apenas embrionaria-
mente, na democracia liberal clássica” (Coutinho, 1979, p. 
37). Em seu entender, a democracia socialista combinaria os 
mecanismos de representação indireta com mecanismos de 
representação direta, nos quais sujeitos políticos coletivos 
atuariam, visto que o socialismo, para Coutinho, se realiza 
a partir da socialização dos meios de produção assim como 
dos meios de governar. Como descreve:

Em outras palavras: o socialismo não elimina apenas a 
apropriação privada dos frutos do trabalho coletivo; elimina 
também – ou deve eliminar – a apropriação privada dos 
mecanismos de dominação e de direção da sociedade 
como um todo. A superação da alienação econômica é 
condição necessária mas não suficiente para a realização 
do humanismo socialista: essa realização implica também a 
superação da alienação política (Coutinho, 1979, p. 38).

No mais, uma diferença fundamental se apresenta no con-
ceito gramsciano de hegemonia, a qual seria exercida pelo con-
junto dos trabalhadores representados através da pluralidade 
dos seus organismos. Novamente, nas palavras de Coutinho:

Se o liberalismo afirma teoricamente o pluralismo e 
mistifica/oculta a hegemonia, se o totalitarismo absolutiza a 
dominação e reprime o pluralismo, a democracia de massas 
funda sua especificidade na articulação do pluralismo com a 
hegemonia, na luta pela unidade na diversidade dos sujeitos 
políticos coletivos autônomos (Coutinho, 1979, p. 40).



Intelectuais comunistas e a questão da democracia no Brasil

Lua Nova, São Paulo, 101: 53-87, 2017

64

Ocorrendo, segundo o marxista, em longo prazo, a 
absorção do Estado pelos organismos autogeridos da socie-
dade civil. Além do mais, a tese do valor da democracia polí-
tica ganha, segundo Coutinho, uma dimensão ainda mais 
concreta no caso brasileiro. As vicissitudes da história bra-
sileira transformaram a questão da democracia em uma 
tarefa urgente, prioritária e decisiva. Devido à tendência 
dominante na história brasileira de ser portadora de cará-
ter elitista e autoritário, na qual movimentos de conciliação 
são praticados, assim como medidas de “cima para baixo”, 
a renovação democrática assumiria função-chave, pois se 
caracterizaria como alternativa histórica à via prussiana que 
marca grande parte da história brasileira e é radicalizada até 
seu ponto mais alto no regime militar pós-1964.

Caberia, portanto, à oposição ao regime militar conce-
ber a unidade como valor estratégico, constituindo, assim, 
um bloco democrático a partir do qual se praticaria a guerra 
de posições frente às tentativas de golpismo (internas à pró-
pria oposição ou ao regime militar), alcançando um consenso 
majoritário com a incorporação permanente – e antiprussiana 
– de novos sujeitos políticos individuais e coletivos. Desse 
modo, caberia à oposição lutar pela renovação democrática 
no Brasil, a qual se desdobraria em dois planos principais:

Em primeiro lugar, lógica e cronologicamente, trata-se de 
primeiro conquistar e depois consolidar um regime de 
liberdades fundamentais, para o que se torna necessária 
uma unidade com todas as forças interessadas nessa 
conquista e na permanência das “regras do jogo” a serem 
implantadas por uma Assembléia Constituinte dotada de 
legitimidade. E, em segundo lugar, trata-se de constituir 
as alianças necessárias para aprofundar a democracia no 
sentido de uma democracia organizada de massas, com 
crescente participação popular; e a busca da unidade, nesse 
nível, terá como meta a conquista do consenso necessário 
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para empreender medidas de caráter antimonopolista e 
antiimperialista e, numa etapa posterior, para a construção 
em nosso País de uma sociedade socialista fundada na 
democracia política (Coutinho, 1979, p.45-46).9

As críticas
As proposições apresentadas por Carlos Nelson 

Coutinho no ensaio “A democracia como valor universal” 
receberam críticas formuladas por autores dos mais distin-
tos espectros políticos. Se, por um lado, José Guilherme 
Merquior questionou o problema da compatibilidade do 
leninismo com a democracia, criticando o excessivo leni-
nismo – ou, ao menos, a constante referência ao autor – no 
interior da proposta de Coutinho,10 de outro lado, Adelmo 
Genro Filho e Márcio Naves questionaram a validade da tese 
do “valor universal da democracia” para o marxismo.

De modo claro, Merquior ressalta as qualidades da opo-
sição realizada por Coutinho frente à concepção instrumen-
talista da democracia; contudo, ao mesmo tempo, o autor 
realiza fortes críticas ao marxismo-leninismo presente no 
ensaio do comunista brasileiro. Em suas palavras:

Carlos Nelson denuncia, constante e louvavelmente, a 
concepção tática, instrumentalista, de democracia, esposada 
pelos marxistas que não reconhecem o perene valor 
humano e social das liberdades democráticas e as reduzem 

9 A frase citada possui ligeira alteração quando publicada em livro, A democracia 
como valor universal e outros ensaios (Coutinho, 1984). A passagem “lógica e crono-
logicamente” é abandonada. A crítica de Genro Filho realizada diretamente a esse 
ponto, acusando-o de “não dialético” pode ter refletido nessa alteração realizada 
por Coutinho. Outras mudanças e acréscimos no ensaio de Coutinho podem ser 
observados ao realizarmos uma leitura comparada do seu artigo originalmente 
publicado em Encontros com a Civilização Brasileira e a versão em livro.
10 Anos mais tarde, Coutinho reconhecerá tal questão como um “problema” 
optando por não republicar seu ensaio. Optamos por privilegiar a exposição das 
críticas realizadas por Merquior e Genro Filho, dentre outras, seguindo a indicação 
de Carlos Nelson a respeito da relevância dessas (Coutinho, 2008, p.13). 
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a simples instrumento da revolução. Contudo, o Lenin 
democrata invocado em seu livro [A democracia como valor 
universal] é exatamente o tático de O Estado e a Revolução 
(1917) ou o líder do comunismo de guerra, dos anos da luta 
pela sobrevivência do regime, quando o apoio das massas 
proletárias e camponesas era simplesmente vital (Merquior, 
1981, p. 233).

E, de modo ainda mais direto, afirma o crítico que “a 
questão, nítida e factual, é saber se esse mesmo antidemo-
cratismo refletia ou não o cerne da política de Lenin. E a 
resposta é uma só: refletia” (Merquior, 1981, p. 235). Assim, 
Merquior afirma a incompatibilidade entre leninismo e 
democracia, ou ainda, a incompatibilidade entre a “política 
do partido”, tal como defendida por Lenin, e as liberdades 
democráticas.

De certo modo, a crítica de Adelmo Genro Filho 
pode ser considerada a outra face da crítica de Merquior. 
Fundamentalmente, o argumento é o mesmo, mas com 
apelo normativo inverso. Se, por um lado, José Guilherme 
Merquior busca explicitar a incompatibilidade – prática e, 
mesmo, teórica – entre leninismo e os valores democráticos 
para, desse modo, defender um abandono do primeiro em 
defesa das liberdades e conquistas democráticas, de outro 
lado, Genro Filho realiza o mesmo movimento de explici-
tação da incompatibilidade, mas para declarar a adesão à 
teoria revolucionária leninista.

Afirmando que “a abordagem simplista de Coutinho 
torna-se, na prática, reformista”, e que o equívoco desse 
comunista “tem sua síntese mais perfeita no próprio título 
[de seu ensaio]: ‘A democracia como valor universal’”, 
Genro Filho (1979) busca contrastar sua tese já pelo título, 
considerado uma resposta a Coutinho, “A democracia como 
valor operário e popular”. A seu entender, ao contrário das 
proposições de Coutinho:
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A teoria leninista do Estado como “comitê executivo da 
burguesia” e da revolução como ruptura forjada por um contra-
poder que destrói o aparelho estatal é, ainda, o cerne racional 
do marxismo revolucionário (Genro Filho, 1979, p. 199).

Não deveria, portanto, o marxismo, devido aos erros 
do stalinismo, “tomar emprestado o espelho da democracia 
burguesa para mirar-se nele” (Genro Filho, 1979, p. 201). E, 
mais do que isso, por causa da inexistência da democracia 
em geral, o único valor a ser defendido é “a mobilização 
constante da classe operária e demais camadas populares no 
exercício direto do poder” (Genro Filho, 1979, p. 202), visto 
que o socialismo implicaria uma ruptura fundamental com os 
valores capitalistas e liberais.

Dessa forma, as tarefas da esquerda brasileira não se 
caracterizavam pela busca das liberdades e valores demo-
cráticos, tal como defende Carlos Nelson Coutinho. Para 
Genro Filho, seria um equívoco se preocupar com a univer-
salidade do valor da democracia política:

A revolução burguesa já ocorreu no Brasil de 
forma completa, paralela mesmo ao processo de 
internacionalização da economia. Não podemos, portanto, 
nos limitar as tarefas da luta operária pelos critérios do 
liberalismo emedebista: Estado de Direito, eleições livres, 
liberdades sindicais e Assembleia Constituinte (Genro Filho, 
1979, p. 200).

Substancialmente, essa crítica também é realizada por 
Naves a partir de um desenvolvimento teórico distinto. 
Como nos afirma esse crítico, se a questão do projeto revo-
lucionário surge como questão da democracia, há um pro-
blema, pois a última imprime uma lógica não condizente 
com a verdadeira luta de classes. Verificar-se-ia, assim, um 
equívoco teórico na transformação de anseios de liberdade 
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em uma forma jurídica apropriada. Equívoco explicitado 
nas propostas eurocomunistas, as quais redimidas dos peca-
dos do golpismo, da ortodoxia e do sectarismo, proporiam a 
comunhão da democracia e do pluralismo (Naves, 1981, pp. 
111-112). Figuras da ideologia jurídica burguesa – tais como 
Estado de direito, sufrágio universal e legalidade – propicia-
riam a ocultação ou a dissimulação da luta de classes. Nas 
palavras de Naves (1981, p. 113): “A ‘Democracia’ faz silên-
cio sobre a luta de classes, dissolve o caráter de classe do 
Estado; torna impensável a ruptura revolucionária e supe-
rado o conceito de ditadura do proletariado”. 

Ou seja, a proposta de Coutinho de transformar a 
democracia em “protagonista exclusiva” da política era 
equivocada, pois, efetivamente, equivaleria à “recuperação” 
da democracia burguesa. Se alguma democracia deveria 
ser valorizada, seria somente a da classe proletária, ou para 
usarmos termos mais precisos, a ditadura do proletariado. 
Ainda, segundo o autor:

A ausência de distinção entre o conteúdo de classe da 
democracia burguesa e da democracia operária (ditatura do 
proletariado), e a recusa em perceber o vínculo necessário 
entre democracia e reprodução das condições econômicas, 
políticas e ideológicas para a acumulação do capital, 
permitem a Coutinho pensar a democracia como uma 
eterna continuidade que se vai aperfeiçoando na história 
(Naves, 1981, p. 113).

Esse procedimento equivocado realizado por Coutinho 
propiciava o entendimento que a democracia poderia ser 
desvinculada de sua gênese (histórica) e adquirir valor uni-
versal. Em razão dessa universalidade, a democracia deveria 
ser conservada tanto na luta pelo socialismo como no pró-
prio socialismo – outros dois equívocos sequenciais, segundo 
Naves. Pois, a tese da não identidade entre gênese e validade 



Marcos Paulo de Lucca-Silveira   

Lua Nova, São Paulo, 101: 53-87, 2017

69

era uma generalização equivocada, a nível metodológico, 
de um desenvolvimento específico de Marx referente à arte 
grega, não possuindo validade geral; e além do mais, a pro-
posta de universalidade do valor democrático era derivada 
da utilização equivocada do conceito de “superação dialé-
tica” (Aufhebung) no interior da teoria marxista.

Ao invés de avaliarmos a correção dessa crítica epis-
temológica, o que gostaríamos de ressaltar aqui é como a 
crítica realizada por Naves busca explicitar que a escolha 
por uma “via democrática” frente a uma “via autoritária” ou 
“golpista” seria equivocada, visto que esse problema “seria 
exterior ao campo da luta de classes e à sua história”, ou 
ainda, uma aplicação reducionista fruto de se “subordinar o 
marxismo revolucionário às categorias abstratas da ‘ciência 
política’ burguesa” (Naves, 1981, p. 118). Assim, segundo 
o crítico, a democracia adquire uma função mágica (que 
autoriza sua associação com o projeto socialista) na proposta 
de Coutinho. Obscurece-se, desse modo, a relação existente 
entre a democracia e o capital, entre os valores democráticos 
e as condições da produção capitalista.

Contudo, o que merece destaque é que tanto as críticas 
à tese do valor universal da democracia quanto os desen-
volvimentos apresentados por Coutinho realizam-se em 
torno da utilização de usos conceituais particulares. Se, por 
um lado, usos conceituais inovadores oriundos, sobretudo, 
das obras de Lukács e de Gramsci, caracterizam a proposta 
democrática de Coutinho, por outro lado, é justamente a 
recusa da legitimidade dessa inovação (e justificação) teó-
rico-conceitual dentro de uma linguagem marxista, a tarefa 
que os principais críticos buscam demonstrar, argumen-
tando como o marxismo-leninismo não possibilitaria tais 
conclusões democráticas. São esses usos conceituais de cate-
gorias oriundas, sobretudo, das obras de Gramsci e Lukács – 
os quais marcam a tese da “democracia como valor univer-
sal” – que pretendemos abordar abaixo.
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Usos conceituais: uma interpretação
Sincronicamente à opção política pela democracia, 

verifica-se a utilização de novos conceitos e referenciais 
teóricos, assim como um movimento de redescoberta de 
teóricos já centrais para os comunistas brasileiros. Carlos 
Nelson Coutinho utiliza esse novo repertório conceitual ao 
apresentar a proposta democrática que apresentamos como 
momento decisivo na história da esquerda política brasi-
leira. Entretanto, esse movimento de renovação do reper-
tório conceitual marxista também pode ser observado nos 
demais autores comunistas que constituem o que nomea-
mos anteriormente de “grupo” que aderiu à democracia.

Conceitos oriundos das obras de Gramsci, Lukács e Lenin 
são apresentados e utilizados de modo inovador também nas 
publicações de Luiz Werneck Vianna, Leandro Konder, Ivan 
de Otero Ribeiro, Marco Aurélio Nogueira, entre outros. 
Muitas dessas publicações encontram-se em Presença – Revista 
de Política e Cultura, periódico que foi publicado durante 
quase dez anos – de novembro de 1983 até julho de 1992 – e 
pode ser considerado o principal veículo da posição política 
radicalmente democrática manifesta por essa vertente de 
intelectuais marxistas-comunistas brasileiros no período da 
transição política no país. Presentes tanto em manifestos, aná-
lises conjunturais do período (nas quais constantemente a 
importância da luta pela democracia é reafirmada), como em 
trabalhos de caráter acadêmico, esses conceitos se aglutinam 
num arcabouço conceitual renovado que é parte estruturante 
da compreensão teórica da história, como também da con-
juntura político-social, defendida pelo grupo. Destaca-se, em 
especial, o conceito de via prussiana, o qual pode ser consi-
derado o conceito-núcleo da argumentação apresentada por 
esses intelectuais. Tal categoria (via prussiana) foi original-
mente utilizada nos estudos agrários realizados por Lenin, 
em contraste com a via norte-americana. Como nos afirma 
Werneck Vianna, referindo-se à tese de Lenin:
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Os tipos básicos de transformação do mundo agrário, sob 
hegemonia da burguesia, consistiriam no que se chama de 
modelo prussiano e no seu oposto, o norte-americano. O 
primeiro corresponde à situação em que a modernização 
e o capitalismo transformam a economia feudal – e se 
poderia dizer de forma mais geral, as relações sociais 
agrárias – tendo como agente decisivo a grande propriedade 
de renda da terra. A liquidação das antigas relações de 
propriedade no campo não se faz num só processo, mas por 
uma adaptação progressiva, mais lenta nuns casos do que 
noutros, ao capitalismo. O tipo norte-americano depende 
de uma articulação diversa, em que a pequena propriedade 
camponesa joga um peso considerável, acabando por 
eliminar revolucionariamente a excrescência do latifúndio 
feudal do organismo social, desenvolvendo-se, a partir, daí em 
direção a economia capitalista (Vianna, 1999, p. 163-164).

Alocado de modo particular na reconstituição da histó-
ria brasileira, o conceito de via prussiana de modernização, 
conjuntamente com as categorias revolução passiva, revolução-
-restauração e modernização conservadora, constituiu o eixo da 
nova compreensão histórica e conjuntural do país.11

Como hipótese analítica de interpretação desse fenô-
meno, apresentamos o Fluxograma 1. A nosso ver, associa-
damente ao movimento de valorização da democracia (1), 
podemos observar uma renovação teórico-conceitual (2). 
Estes movimentos se retroalimentam de forma particular, 
mas, sobretudo, de modo indireto. Há um terceiro movi-
mento – uma nova interpretação da história e conjuntura 
brasileira (3) – presente na teoria dos intelectuais comunis-
tas que aderiram à democracia, esse sim, é em grande parte 
decorrente do movimento de renovação teórico-conceitual. 

11  O uso conceitual de via prussiana também foi realizado por José Chasin, em O 
integralismo de Plínio Salgado (Chasin, 1978). Contudo, não analisamos tal obra no 
presente trabalho devido a suas posições políticas e teóricas distintas. 
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O movimento (3) pode ser subdividido em uma nova inter-
pretação da história brasileira (3*) (de modo amplo), o qual 
possibilita a nova interpretação da conjuntura político-social 
brasileira (3**). Esse movimento geral (3) justifica e valida o 
movimento (1), de adesão à democracia.12 De modo gráfico:

Fluxograma 1:

Ou seja, o que estamos buscando explicitar é como esse 
grupo de comunistas brasileiros apresenta uma renovada 
intepretação da história brasileira a partir de usos concei-
tuais inéditos, e, mais do que isso, deriva-se dessa nova inte-
pretação da história uma renovada intepretação da conjun-
tura política nacional, a qual legitima a adesão à democracia. 
Compreendendo, de modo geral, a história brasileira a partir 
das categorias de via prussiana de modernização, revolução-res-
tauração, modernização conservadora e revolução passiva, tais inte-
lectuais deslocam a situação do Brasil perante a teoria marxista 

12 Como pode ser observado, no fluxograma a partir das setas (quanto mais grossa 
a seta, mais evidente/explícito é o movimento). Acreditamos que a adesão à demo-
cracia, no interior das teses dos marxistas brasileiros, é justificada, sobretudo, a 
partir do movimento (3**) de compreensão da conjuntura política brasileira.



Marcos Paulo de Lucca-Silveira   

Lua Nova, São Paulo, 101: 53-87, 2017

73

da história, ressignificando o valor da democracia. O Brasil 
é, fundamentalmente, visto nesta nova interpretação como 
um país capitalista moderno, caracterizado por uma história 
repleta de elos de continuidade com o seu passado. As mudan-
ças históricas seriam realizadas pelo alto, centralmente pelo 
Estado, ocorrendo a manutenção das elites e a exclusão das 
classes populares ao longo da história do país. Como afirma 
Leandro Konder:

Na evolução da sociedade brasileira, as transformações não 
resultam de revoluções, não foram a conseqüência direta de 
movimentos populares. […]

As mudanças eram realizadas mediante acordo entre os 
grupos economicamente dominantes. Ao Estado cumpria 
ensejar tais acordos e manter as massas afastadas da vida 
política (para isso, eram constantemente fortalecidos os 
aparelhos burocráticos de dominação direta).
Quando era necessário, produzia-se entre nós uma 
“modernização conservadora”. Esse caminho foi chamado 
por Lenin de “caminho prussiano” (ou “via prussiana”, 
como se prefere dizer agora); a partir do exame da 
evolução da economia agrária alemã, Lenin descobriu a 
universalidade dessa “via”, sua função de evitar a revolução. 
Lukács analisou os efeitos da “via prussiana” sobre a supra-
estrutura política e cultural da Alemanha e da Hungria. 
Nestes últimos anos, diversos pesquisadores vêm observando 
as formas assumidas pela “via prussiana” no Brasil. […]
Tanto em decorrência da fraqueza da sociedade civil como 
por força da sua função de legitimação da “via prussiana”, a 
ideologia dominante (que, como notaram Marx e Engels, é 
sempre a ideologia das classes dominantes) difundia, entre 
nós, de maneira sistemática, preconceitos antidemocráticos; 
e culpava o povo por ter sido este marginalizado (Konder, 
1980, p. 17-21).
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Essa leitura do país, sintetizada por Konder, abre cami-
nho para a adesão à democracia. Aderir à democracia, 
segundo esses intelectuais, significa uma forma de ruptura 
com o decorrer da história brasileira (com a via prussiana), a 
qual manteve marginalizado o povo, e assumiu seu ápice no 
regime militar pós-1964 brasileiro. E, mais do que isso, signi-
fica romper com os “preconceitos antidemocráticos” presen-
tes na ideologia local propiciando nítidos ganhos materiais 
às classes subalternas.

Com essa tese tais intelectuais se distinguem dos diag-
nósticos e programas políticos dominantes na esquerda 
política brasileira até o período, os quais privilegiavam as 
questões relativas à justiça social e à soberania nacional, con-
siderando a democracia uma consequência dessas questões 
primeiras (Reis, 2006, p. 13). E, mais do que isso, a tese for-
mulada por Coutinho e demais intelectuais do grupo aqui 
analisado realiza uma completa inversão causal do “modelo 
clássico” das formulações das esquerdas brasileiras – entre 
as quais, as realizadas pelo próprio PCB – sem romper, con-
tudo, com um tipo de linguagem e desenvolvimento argu-
mentativo-conceitual marxista do período. Se anteriormente 
existia uma análise causal que afirmava a necessidade de “jus-
tiça social” e “independência nacional” para a ocorrência 
de uma democracia não-burguesa, a nova formulação, pro-
posta por Coutinho e demais intelectuais, vê na democracia 
o ponto de ruptura que levará à justiça social.

Ressalta-se, contudo, que as temáticas expostas nas 
publicações comunistas anteriores ao período continuam 
presentes nessa nova interpretação, porém com significação 
e hierarquias argumentativas diferenciadas. A questão agrá-
ria, por exemplo, é ressignificada na questão da “urgente” 
reforma agrária, enquanto a questão nacional torna-se um 
pressuposto argumentativo (presente na reformulada pro-
posição da especificidade da história brasileira, isso é, na 
via prussiana de transição ao capitalismo). Já o enfoque 
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na questão nacional/independência frente ao imperia-
lismo perde centralidade enquanto questão a ser resolvida 
de modo independente. Ou seja, na nova argumentação 
apresentada, a democracia política se tornou centro argu-
mentativo, ocorrendo clara inversão de causalidade: se, 
anteriormente, a verdadeira democracia era vista como con-
sequência, agora passa a ser considerada causa primordial 
no caminho ao socialismo.

É verdade que, nos trabalhos da época realizados por 
Coutinho e grupo de intelectuais, a passagem da democra-
cia para o socialismo não está desenvolvida por completo. 
Além disso, podemos observar em tais a ocorrência remi-
tente de uma clara associação entre democracia política e 
justiça social, porém com inversão de vetores – se compa-
rada com a literatura comunista anterior. De acordo com a 
nova interpretação proposta, a luta pela democracia política 
direcionaria a sociedade à justiça social, ao caminho ade-
quado ao socialismo.

Ao retornarmos novamente às críticas realizadas por 
teóricos marxistas às teses desse grupo de intelectuais, 
pode-se explicitar a inovação realizada por Coutinho e 
demais intelectuais. Como afirmado, na nova formulação 
proposta, a conquista política da democracia se realizaria 
como ruptura frente à história prussiana de marginalização 
das classes populares.

É justamente essa proposição da aquisição da democra-
cia, em si, como ruptura positiva frente à história brasileira 
que é negligenciada por críticos, tais como Naves. Para o 
autor, verifica-se justamente o inverso, o problema da pro-
posta marxista pró-democracia seria a ausência de uma rup-
tura essencial. Aos olhos de Naves, “o discurso de Coutinho 
não é capaz de produzir a noção de ruptura” (Naves, 1981, 
p. 122), o que impossibilitaria uma estratégia revolucioná-
ria, liberta do domínio da ideologia burguesa. E, de tais 
equívocos, “decorre a concepção de que a democracia se 
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constitui em um objeto estratégico, […] e que traduz, antes de 
mais nada, uma grave confusão entre poder de Estado e forma 
de Estado, pois o objetivo perseguido pela classe operária na 
luta de classes, a sua meta estratégica é a conquista do poder 
político (poder do Estado), e não uma das formas pelas quais 
esse poder é exercido (formas de Estado)” (Naves, 1981, p. 122).

Ou seja, o que Naves diagnostica é a determinação do 
conteúdo a partir da forma; isto é, a forma de Estado (demo-
cracia) em Coutinho teria anterioridade em relação ao 
poder de Estado, determinando a priori a conquista e o fun-
cionamento do poder. Em outras palavras, “a Democracia 
surge como elemento fundante do Estado proletário” (Naves, 
1981, p. 122), desaparecendo o papel da luta de classes.

Contudo, o que Naves não reconhece é o deslocamento 
da noção de ruptura no interior da teoria de Coutinho se 
comparada com as teses marxistas-leninistas tradicionais. 
Como mostramos, Naves – assim como Genro Filho – enfa-
tiza a incapacidade da tese de Coutinho produzir (e/ou 
levar em consideração) uma ruptura fundamental entre o 
socialismo e os valores capitalistas presentes na democracia 
burguesa. Porém, o que tais marxistas não levam em con-
sideração é que tal ruptura está deslocada na proposta de 
Coutinho. Se, de fato, não se verifica uma distinção nítida – 
mas, sim um processo de superação dialética – entre demo-
cracia (não adjetivada) e socialismo na proposta de Carlos 
Nelson Coutinho, a ruptura se daria entre uma nova situa-
ção democrática e a história e conjuntura política de cará-
ter prussiano em que se encontrava o Brasil – ápice de um 
amplo movimento de revolução passiva, com componentes 
de transformismo, no qual um Estado ampliado buscava 
sufocar, o quanto possível, a emergente sociedade civil.

Portanto, enfatiza-se que é a partir desse movimento 
de interpretação da história brasileira (e, também, da con-
juntura política do período) que a adesão à democracia 
é justificada. Desse modo, realizando uma reinterpretação 
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histórica do país, o grupo de comunistas apresentou par-
ticular conciliação do relacionamento (tenso, ao menos, 
até esse momento) entre marxismo e democracia política 
no Brasil. Além do mais, não há, consequentemente, alte-
ração no núcleo da teoria marxista para realização desse 
movimento conciliatório. De modo distinto a outros grupos 
de intelectuais marxistas que também aderiram aos valo-
res democráticos, os comunistas brasileiros não realizaram 
uma mudança fundamental no núcleo conceitual da lin-
guagem marxista, mas, sim, realizam usos de acréscimos 
conceituais, os quais foram utilizados em compreensões da 
história e da conjuntura política do Brasil que legitimam o 
movimento democrático.

Ao contrário do que em um primeiro momento 
pode-se pensar, essa contribuição teórica dos comunistas 
brasileiros não é inferior a dos demais intelectuais que 
aderem aos valores democráticos realizando alterações 
fundamentais na linguagem marxista. Pelo contrário, 
se entendermos o comunismo como opção que abrange 
todas as esferas da vida – uma ética da convicção que 
abrange a totalidade da existência (Hobsbawm, 2003) –, 
a qual o indivíduo carrega ao longo de todo o seu viver, 
tal como os próprios comunistas gostavam de enfatizar, 
as realizações dos intelectuais brasileiros ganham impor-
tância ainda maior. Sem abandonar o materialismo his-
tórico – continuando a alocar um rígido conceito de ver-
dade na História –, o grupo comunista brasileiro valida 
teoricamente, no interior do marxismo (não distante do 
clássico),13 a adesão à democracia política, a suas insti-
tuições e, até mesmo, a valores liberais. Se ler Gramsci 
– ou mesmo Lukács e, sobretudo, Lenin – não determina 
obrigatoriamente, nem de modo direto ou imediato, a 

13 Ou seja, não abandonando o materialismo histórico, a teoria do valor trabalho, 
entre outras características centrais da obra de Marx. 
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conversão de um comunista a democrata, os intelectuais 
aqui analisados produziram uma significativa contribui-
ção teórica. Tal contribuição ocorreu por meio da apro-
priação desses autores e da realização de usos conceituais 
a partir das referências teóricas para, do interior de um 
repertório marxista, validarem a adesão à democracia 
política. A ocorrência na Europa, em especial na Itália 
(com o Partido Comunista Italiano (PCI)), de um movi-
mento teórico-político semelhante, não reduz a inovação 
política e conceitual dos intelectuais brasileiros.

No plano conceitual, por exemplo, observa-se que a 
utilização combinada dos conceitos de revolução passiva e 
de via prussiana (com demais categorias agregadas) permi-
tiu aos intelectuais brasileiros superarem as limitações do 
uso restrito da noção de “via prussiana”. Dado que o con-
ceito de Lenin concentra-se nos aspectos infraestruturais, 
ele impossibilita a compreensão plena dos eventos, pois as 
características supraestruturais que acompanham, podendo 
até determinar, essa modalidade de transição não podem ser 
analisadas – por isso a utilização conjunta da terminologia 
de Lenin com a noção gramsciana de revolução passiva. A uti-
lização dessa última, que se concentra nos aspectos supraes-
truturais (em especial políticos), potencializou a análise dos 
comunistas brasileiros. No mais, o inverso também é válido: 
o uso articulado dessas categorias também favorece o enten-
dimento, se comparado apenas com o uso da terminologia 
gramsciana, pois essa não pode ser lida de modo positivo, 
mas apenas como “critério de interpretação”. Soma-se ainda 
a incorporação de um tratamento mais ampliado da catego-
ria de “via prussiana”, tal como apresentado por Lukács, não 
limitando assim a categoria ao modo como a questão agrária 
seria resolvida em sentido estrito (como a propriedade da 
terra seria incorporada aos padrões capitalistas), mas envol-
vendo também o desenvolvimento da forma capitalista em 
sentido amplo – englobando, por exemplo, sua dimensão 
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cultural – e a superestrutura política das sociedades burgue-
sas (Nogueira, 2013, p. 16).

Além do mais, há elevada complexidade em torno dos 
usos conceituais realizados pelos intelectuais analisados 
neste estudo que invalida as teses que defendem que os inte-
lectuais comunistas brasileiros que aderiram à democracia a 
partir dos anos 1970 realizam apropriação das teorias do cha-
mado “eurocomunismo”. Sem dúvidas, podemos observar 
o uso de determinada linguagem conceitual comum entre 
os variados intelectuais brasileiros e seus referenciais teóri-
cos, tais como Gramsci e Lukács, a qual também pode ser 
encontrada em parte das obras “eurocomunistas”, sobretudo 
ligadas ao PCI. Contudo, a verificação de uma semelhança 
de linguagem não nos autoriza validar uma identidade 
completa entre as ideias apresentadas por Carlos Nelson 
Coutinho, por exemplo, com as de um intelectual “euro-
comunista”. Ainda, a hipótese de apropriação enquanto 
importação conceitual carece de sentido ao notarmos que 
os conceitos políticos, ao menos os utilizados por Coutinho 
e demais intelectuais, são categorias interpretativas. A cada 
uso conceitual referido a uma circunstância empírica deter-
minada, há um movimento de recriação/redefinição do 
conceito. Dessa forma, legitima-se a afirmação de Marco 
Aurélio Nogueira (1988 [1985], p. 139): “O eurocomunismo 
não foi imitado ou grosseiramente copiado, mas tratado 
como elemento de vanguarda da moderna teoria socialista, 
uma espécie de ponte que permitiu saltar as armadilhas do 
‘marxismo-leninismo’”.

Como buscamos apresentar, é justamente um movi-
mento de enquadramento histórico do Brasil em uma via 
prussiana (obviamente, ausente na obra de intelectuais vin-
culados ao PCI, por exemplo) que valida e justifica a adesão 
política à democracia nas teses dos comunistas brasileiros. 
Ou seja, ao realizar um novo uso dos conceitos-chave, como 
também de modo geral das ideias, cada um dos intelectuais 
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brasileiros realiza uma reconstrução particular da teoria, a 
partir de um uso particular das referências teóricas, as quais 
também são realocadas e reconstruídas constantemente. Os 
usos de Gramsci no debate brasileiro são distintos dos pre-
sentes no debate argentino, ou mesmo italiano, por exem-
plo.14 Como Benedetto Fontana observou, “parece haver 
tantos pontos de vista sobre Gramsci quantos são seus intér-
pretes” (apud Germino, 2003, p. 127).

A verificação de um mesmo núcleo conceitual não 
nos autoriza a validar uma identidade nos usos conceituais 
nem dos próprios intelectuais comunistas brasileiros. Se, de 
modo mais abrangente, podemos validar a hipótese de que 
há um movimento comum nos usos conceituais a partir do 
qual os comunistas brasileiros justificam a adesão à demo-
cracia, o que merece ser destacado aqui é como uma análise 
conceitual detalhada revela os usos distintos (não antagôni-
cos) dos conceitos.

Ao voltarmos o enfoque ao ensaio “A democracia como 
valor universal”, podemos observar, sobretudo em “O caso 
brasileiro: a renovação democrática como alternativa à ‘via 
prussiana’” (parte final desse ensaio), como as proposições 
de Coutinho em grande parte se enquadram no movimento 
que estamos buscando demonstrar. Como já afirmamos, 
enfatizando a característica “prussiana”, de conciliação da 
história brasileira, o autor busca explicitar que a tarefa prio-
ritária aos brasileiros é a de renovação democrática, a qual 
seria uma alternativa histórica à “via prussiana”.

Utilizando-se de ampla gama de conceitos gramscia-
nos e lukacsianos, Coutinho evidencia o crescimento da 
“sociedade civil” que abriria possibilidades concretas de 

14  Além disso, deve-se considerar que as leituras de uma determinada referência teórica 
variam de um intelectual para outro. Em relação aos usos distintos do pensamento de 
Gramsci estamos nos baseando, sobretudo, nas obras de Portantiero (1977) e Aricó (1988). 
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intensificar a luta pelo aprofundamento da democracia 
política,15 a qual deveria se caracterizar pela hegemonia dos 
trabalhadores das classes populares. Contudo, a nosso ver, o 
que pode particularizar os usos conceituais do autor perante 
os demais intelectuais brasileiros é sua proximidade teórica 
a certo pensamento de cunho republicano, em especial, 
Rousseau. Associando a categoria de hegemonia (Gramsci) ao 
uso conceitual de vontade geral de Rousseau, Coutinho busca 
solucionar problemas centrais à teoria marxista (Coutinho, 
2008 [1994]; 2008). Por exemplo: como conciliar interesses 
conflitantes no socialismo? Caberia ao parlamento realizar 
uma “síntese política”, porém os demais sujeitos coletivos 
possuiriam importância na construção do “consenso” demo-
crático.16 Ressalta-se o movimento entre os conceitos: demo-
cracia política → hegemonia dos trabalhadores → consenso. 
Porém, antes de realizarmos apressadas conclusões que leva-
riam a demonstrar uma teoria com possível cunho totalitá-
rio, explicita-se que na tese de Coutinho há evidente huma-
nismo socialista.

Já nas demais obras e artigos de Coutinho, assim como 
em grande parte das obras e artigos de Leandro Konder, os 
usos conceituais oriundos de Gramsci e Lukács ganham uma 
inclinação para o campo estético e simbólico, em especial 
literário, assim como estão focalizados na questão do papel 
dos intelectuais na sociedade.

15 No artigo “Alternativas da transição”, publicado em Presença, nº 3 (maio de 1984), 
Coutinho realiza um melhor desenvolvimento dessa questão recusando a nomeação 
teórica do regime instaurado no Brasil pós-1964 de “fascista”. Segundo o autor, 
exatamente ao contrário do desenvolvimento de um regime fascista – que busca 
conquistar setores da sociedade civil existente, para posteriormente se realizar a 
tomado do poder do Estado –, o qual depende de um partido de massas ativo e alta-
mente mobilizador, no Brasil o sucesso do regime instaurado pós-1964 foi a debili-
dade da sociedade civil da época, que com o passar dos anos vem se fortalecendo. 
16 A questão da relação entre democracia e consenso se torna evidente na crí-
tica, realizada em nota presente somente na primeira publicação do ensaio, que 
Coutinho realiza a Fernando Henrique Cardoso, dado que para o último caberia 
à democracia o reconhecimento da legitimidade do conflito, pois quem buscaria 
consenso é um regime autoritário.
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Esses usos conceituais podem ser contrastados com os 
realizados por Luiz Werneck Vianna, em Liberalismo e sin-
dicado no Brasil, originalmente tese de doutorado defen-
dida em 1976 na Universidade de São Paulo.17 Todavia, ao 
contrário do que em primeiro momento pode-se imaginar, 
tal trabalho de Werneck Vianna, mais do que uma tese 
acadêmica ou monografia especializada, pode ser conside-
rado – utilizando-se das palavras do próprio autor – “um 
ato de resistência”, “um documento político em forma 
de tese” (Vianna, 1999). Se de modo amplo a tese apre-
sentada nessa obra é, novamente, similar ao movimento 
conceitual mais geral que apresentamos aqui, os desen-
volvimentos internos são distintos. Fortemente inspirado 
pela obra de Lenin, Werneck Vianna busca apresentar 
uma compreensão distinta da Revolução de 1930 presente 
na bibliografia histórica brasileira. Concordando com a 
hipótese formulada por Lenin, que “o caráter específico 
de uma formação social do modo de produção capitalista 
depende de como a burguesia encaminha a resolução da 
questão agrária e das vicissitudes da realização desse enca-
minhamento” (Vianna, 1978, p. 128), Werneck Vianna 
busca em seu trabalho explicar como no Brasil o capita-
lismo se desenvolveu de modo particular. Segundo sua 
tese, sob a égide do Estado corporativo de 1930, ocorreu 
no Brasil uma “revolução sem revolução”, que possibilitou 
a modernização capitalista brasileira.

Preocupação também semelhante, mas de ordem dife-
rente, está presente nos artigos de Ivan de Otero Ribeiro. 
Utilizando-se, sobretudo, do conceito de via prussiana, 
Ribeiro apresenta um nítido posicionamento no debate 
em torno da questão da terra, da propriedade agrícola e 

17 Outro autor que também se utiliza de conceitos gramscianos de modo pioneiro 
no Brasil é Marco Aurélio Nogueira, em Joaquim Nabuco e as desventuras do libera-
lismo no Brasil (originalmente, também tese de doutorado defendida em 1983 na 
Universidade de São Paulo).
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da reforma agrária. Sempre ressaltando a urgência e a 
centralidade da reforma agrária para a transição e conso-
lidação da democracia no Brasil, Ivan Ribeiro dialoga, em 
especial, com a literatura de enfoque econômico e histórico 
(Ribeiro, 1988). Entre essa bibliografia, destaque merece ser 
dado ao debate em torno da transição do feudalismo para 
o capitalismo travado entre Dobb e Sweezy, mas envolvendo 
também Polanyi, Takahashi, Hilton, Lefebvre, Hobsbawm, 
entre outros. Se, como o último autor busca ressaltar, não há 
obviedade na aceitação, caracterização e generalização de 
um modo de produção, é interessante observar como entre 
variados estágios de desenvolvimento histórico, relaciona-
dos por Marx, “o feudal e o capitalista foram aceitos sem 
problemas sérios” (Hobsbawm, 2004, p. 201). Porém, “por 
outro lado, o problema da transição do feudalismo para o 
capitalismo provavelmente deu origem a discussões marxis-
tas mais numerosas do que qualquer outro relacionamento 
com a periodização da história mundial” (Hobsbawm, 2004, 
p. 201). E é justamente esse debate que, a nosso ver, inter-
fere indiretamente em todo o grupo de intelectuais comu-
nistas analisados, mas, em especial, nas teses de Ivan Ribeiro 
(Ribeiro, 1988).

Por fim, ainda a respeito de usos conceituais, o que 
merece ser ressaltado é como, conjuntamente a essas reno-
vações conceituais apresentadas no interior da compreensão 
da história e da conjuntura política brasileira, ocorreu uma 
ressignificação da importância da política (do fazer política, 
para utilizarmos a expressão que se tornou usual na lingua-
gem comunista do período). Se na experiência teórica mar-
xista, a esfera econômica é usualmente mais valorizada, des-
tacando as relações entre sociedade e economia, cabendo à 
política um enfoque, de certo modo, secundário; na teoria 
apresentada pelos intelectuais brasileiros a esfera política 
ganhou centralidade, dado que a democracia política seria a 
ruptura fundamental a ser realizada. Ou seja, a partir da 
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política se conquistariam vitórias nas diversas esferas sociais 
e econômicas, uma inversão do entendimento mais corri-
queiro em teorias marxistas das relações entre economia e 
política. E, mais do que isso, é esse “marxismo político” – 
uma das características particulares da “alma positiva” do 
comunismo brasileiro, a qual se manifestou em parte dos 
quadros internos do PCB ao longo de sua história – que 
esse grupo de intelectuais buscou reavivar e explicitar, bus-
cando uma conciliação (a nosso ver, inovadora) entre prá-
tica democrática e teoria política marxista, no interior do 
comunismo brasileiro.18

Desse modo, podemos propor que tais intelectuais 
buscam (e, até mesmo, conseguem) romper com a clássica 
dicotomia entre reforma e revolução presente no pensamento 
de esquerda. O que seria, aos olhos de alguns marxistas, 
“reformismo democrático”; no caso brasileiro, adquiriria 
um caráter revolucionário frente à história de especificidade 
prussiana característica do país, se a hipótese que formula-
mos aqui for válida. Ou seja, ao levarmos em consideração 
a análise apresentada pelo grupo de intelectuais comunistas 
brasileiros que aderiram à democracia, a questão da simples 
dicotomia reforma/revolução se desfaz e, mais do que isso, 
as próprias categorias são completamente ressignificadas, 
fazendo que os significados usuais das duas categorias care-
çam de sentido (ou se tornem completamente externos) se 
aplicados às teses formuladas pelos integrantes de tal grupo 
aqui analisado.

18 Como nos afirma Maria Alice Rezende de Carvalho – em importante análise 
sobre a temática aqui analisada – os intelectuais comunistas agrupados em Presença, 
adotavam a perspectiva “da refundação democrática da história brasileira, a partir 
do seu momento mais plural e agudo, como foi o da derrota do regime militar” 
(Carvalho, 2007, p. 279). Assim buscavam realizar uma reinterpretação da tradição 
brasileira, de modo distinto, por exemplo, de uma nova perspectiva de esquerda 
em crescimento, associada ao Partido dos Trabalhadores, que defendia um de 
um novo sistema de valores, de uma nova cultura vinculada à “sociedade civil” 
(Carvalho, 2007).
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Considerações Finais
Neste artigo, buscou-se apresentar uma interpretação 

do movimento de adesão à democracia política realizado 
por um grupo de comunistas brasileiros ao longo das déca-
das de 1970 e 1980. Buscou-se validar a hipótese de que a 
publicação, realizada por Carlos Nelson Coutinho, do ensaio 
“A democracia como valor universal” pode ser considerada 
momento decisivo dessa adesão à democracia do interior de 
uma linguagem marxista-comunista.

Contudo, ao contrário do que em primeiro momento pode 
se supor, afirmou-se que em tal ensaio verifica-se uma realoca-
ção dos temas já desenvolvidos anteriormente no interior de 
publicações comunistas. A questão da democracia já estava pre-
sente em parte da produção e dos debates internos ao comu-
nismo brasileiro desde meados da década de 1950. Todavia, 
essa questão era apresentada quase sempre de modo secundá-
rio, subordinada a outras, tais como a questão do desenvolvi-
mento econômico, a questão agrária, do imperialismo.

Segundo nossa análise, foi, sobretudo, a partir de uma 
reinterpretação da história brasileira – e então da conjun-
tura política do período – com usos conceituais de Gramsci, 
de Lukács e de Lenin, que a adesão à democracia foi justifi-
cada e validada com base em uma linguagem marxista não 
distante da tradicional. A ressignificação do local do Brasil 
na história mundial legitimou a defesa política da democra-
cia – a qual passou a ser considerada uma forma de ruptura 
positiva frente às características prussianas que marcavam a 
história brasileira – no interior do marxismo-comunismo, 
possibilitando uma (proposta de) superação, ao menos para 
o caso brasileiro, da dicotomia reforma-revolução presente 
no interior do pensamento político de esquerda.

Marcos Paulo de Lucca-Silveira
é doutorando e mestre em Ciência Política pela Universidade 
de São Paulo e bacharel em Ciências Sociais pela mesma 
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Contudo, valeu a pena ter brigado por coisas nas quais eu 
acreditava, mesmo que o preço fosse o fracasso. A ética me 
consolou nas derrotas. E eu sempre me lembrava de que, afinal 
(mal comparando), Antonio Gramsci e Walter Benjamim 
também foram losers. 

LeandRo KondeR

Leandro Konder foi, ao lado de Carlos Nelson Coutinho, 
Michael Löwy (radicado na França desde 1969) e Marilena 
Chaui, entre outros intelectuais de esquerda com inclinação 
mais filosófica, um dos maiores estudiosos do marxismo no 
Brasil. Foi professor, filósofo, jornalista, advogado, escritor 
e até poeta. Consoante Secco (2002, p. 103), Konder foi um 
intelectual no sentido pleno da palavra: “um apaixonado 
pelas ideias”. Além disso, ele foi, ousemos dizer, um intelec-
tual orgânico na acepção de Gramsci: seu comportamento 
pessoal, notavelmente amável e gentil, não o impediu 
de travar a batalha das ideias nos mais diversos campos e 
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temáticas, sendo sempre, porém, incisivo e aguerrido, con-
tra a dominação, a opressão e a repressão, como bem cabe 
a um intelectual comunista do seu porte. Tanto assim que 
a obra coletiva Leandro Konder: a revanche da dialética, que 
consiste em um consistente perfil intelectual do nosso autor, 
resultante da “VI Jornada de Estudos das Ciências Sociais”, 
deslinda o fato de a obra de Konder ter mostrado, entre 
outras coisas, a grandeza, a atualidade e a dimensão huma-
nizadora do marxismo, tal como explicita na apresentação 
Maria Orlanda Pinassi, organizadora do livro (2002).

As primeiras produções bibliográficas de Leandro 
Konder foram divulgadas no início dos anos 1960. Dentre 
elas, as mais significativas foram publicadas na revista Estudos 
Sociais, editada por um grupo de intelectuais de esquerda. 
De acordo com Coutinho (2002), deve-se a Konder o 
ingresso no Brasil de autores do campo do marxismo oci-
dental, como Gramsci. É digna de menção a importante 
participação de Konder – juntamente com Carlos Nelson 
Coutinho – na publicação de Concepção dialética da história 
(Gramsci, 1986), além de ter exercido protagonismo na 
recepção e divulgação das ideias gramscianas no Brasil. A 
propósito, logo na abertura da “Nota sobre Gramsci” de 
apresentação ao referido livro, seus autores – Carlos Nelson 
e Konder – afirmam que “Este é o primeiro livro de Antonio 
Gramsci publicado no Brasil”; ou seja, aqui, a publicação dos 
Cadernos (Gramsci, 2000) começou a sair após duas décadas 
de seu aparecimento na Itália levada a termo por Palmiro 
Togliatti, então um dos dirigentes do Partido Comunista 
Italiano, graças ao pioneirismo protagonizado por Konder.

Convém observar que, até o início dos anos 1960, era 
quase inexistente o tratamento teórico-filosófico do mar-
xismo por autores brasileiros (Coutinho, 2002). Konder 
publicou, em 1965, o livro intitulado Marxismo e alienação, 
que, para Coutinho, introduz um tema filosófico até então 
completamente ignorado no Brasil pelo pensamento de 
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esquerda: o conceito de alienação em Marx, como o pró-
prio título já sugere. Infelizmente, esse e outros livros de 
Konder estão esgotados e não foram reeditados. De todo 
modo, por certo, sua produção se afirma como sendo um 
marco de inflexão na história do marxismo no Brasil, tal 
como reconhece Secco (2002). Constata-se nas suas obras 
forte empenho em interpretar as categorias teóricas marxis-
tas a partir da análise da realidade e dos fatos ocorridos na 
nossa história. Nas palavras do próprio Konder, suas obras 
tiveram como objetivo precípuo reconstituir e atualizar “a 
fisionomia intelectual do filósofo Karl Marx” (Konder, 1984, 
p. 139).

Impõe-se a ressalva de que, embora as obras de Konder 
tratem, invariavelmente, do materialismo histórico e seus 
defensores, não se considera que seus textos sejam sim-
ples comentários acerca dessa corrente libertária de pen-
samento. Defende-se, aqui, a proposição de que ele desen-
volveu um modo peculiar de apreensão das ideias e ideais 
concernentes a essa tradição filosófica, tarefa que realizou 
livre de academicismos e de hermetismo.

Conquanto Konder tenha abordado praticamente 
todas as temáticas e conceitos relativos à tradição marxista, 
observa-se em suas publicações a preocupação central com 
a questão da dialética, ou melhor, com o “método” do mate-
rialismo histórico e dialético. Konder (1988) advoga a tese 
de que ocorreu certo menosprezo atinente ao emprego da 
dialética como método no materialismo histórico latino-a-
mericano em geral e brasileiro em particular, tanto no modo 
de pensar a realidade quanto na forma de intervir sobre ela, 
o que levou a perdas significativas no campo da reflexão 
filosófica e na concretude dos eventos históricos; ecoando, 
desse modo, a tese defendida por Lukács (2012), um dos 
marxistas que mais o influenciou, no seu clássico História e 
consciência de classe. Com efeito, logo no primeiro capítulo, 
como seu próprio título “O que é marxismo ortodoxo?” 
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indica, Lukács (2012) advoga a tese de que, se há uma orto-
doxia no marxismo, esta tem a ver com o método dialético. 
Dialogando criticamente com os chamados revisionistas, 
Lukács desenvolve o argumento segundo o qual dois são 
os pontos nevrálgicos do materialismo histórico-dialético: 
um é o da totalidade concreta da realidade em oposição 
ao reducionismo economicista, o outro é o da ação revo-
lucionária contrária ao etapismo ou determinismo histó-
rico. Vindo a se tornar uma das obras mais influentes da 
história do marxismo, História e consciência de classe não foi 
bem recebida pelo Partido Comunista da URSS de então, 
muito provavelmente por ser incompatível com o “semipo-
sitivismo” reinante entre os líderes do Comintern; por inter-
médio do conceito de consciência de classe, Lukács atribuiu 
papel decisivo à dimensão subjetiva do proletariado, frente 
às ditas “condições objetivas”, no processo revolucionário. 
Tendo respondido aos seus críticos logo em seguida, o fato 
é que a réplica de Lukács só veio a lume no ano de 1996, 
em Budapeste (traduzido aqui, em 2015, como Reboquismo e 
dialética, o livro conta com uma contextualização assaz elu-
cidativa de Michael Löwy acerca da sua não publicação ante-
rior e com um posfácio de Nicolas Tertulian).

Cabe-nos ainda, inicialmente, uma rápida observação 
relativa ao ponto de vista do autor em tela a respeito dos ins-
trumentos conceituais do marxismo. Konder enfatiza que as 
categorias de análise do materialismo dialético estão dema-
siadamente ligadas às circunstâncias da sociedade em que 
vivia o autor de O capital. Trata-se de construções teóricas 
com características que somente podem ser adequadamente 
compreendidas em conexão com seu tempo. Em que pese o 
caráter universal do modo de produção capitalista, o fato é 
que a capacidade de compreender os problemas em profun-
didade depende, decerto, do nível de amadurecimento que 
os problemas alcançam na realidade e das lentes de que se 
lança mão para o seu exame. O legado filosófico marxista, 
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conforme assevera Konder (1992), contribui com catego-
rias analíticas essenciais para a interpretação dos problemas, 
necessitando ser reexaminado e redimensionado no tempo 
presente: “não podemos ler Marx nos transportando artifi-
cialmente para o tempo dele. Vivemos uma história que ele 
não viveu, vimos coisas que ele não viu, temos preocupações 
que ele não tinha” (Konder, 1992, p.  56).

Nosso foco pretende lançar luz acerca do conceito de 
dialética, mais precisamente à tese konderiana cujo conteúdo 
essencial é o de que a dialética fora derrotada devido à falta 
de pendor para a reflexão teórica genuína e de capacidade 
de autocrítica e autotransformação por parte de segmentos 
de esquerda, bem como pelo abandono da práxis revolucio-
nária. No que se segue, discorremos sobre a dialética como 
diálogo e autocrítica; na sequência, tratamos da ideia de 
transformação a partir das categorias de práxis e história; e 
por fim, defendemos a pertinência de buscar inspiração na 
obra de Konder, de modo a pensar sobre a conjuntura atual.

O que é a dialética, afinal? Diálogo, autocrítica e 
transformação

Na tradição plural e dinâmica do materialismo histó-
rico, existem várias concepções distintas, e até mesmo con-
correntes, acerca do sentido e significado da dialética; acep-
ções que são, elas mesmas, fruto de um processo dialético. 
Nesse sentido, nós fazemos a aposta de que a questão central 
reside na rediscussão do método dialético em perspectiva 
histórica, tomando a própria dialética como princípio inspi-
rador da nossa abordagem; ou seja, precisamos lançar mão 
da dialética para examinar criticamente a própria dialética. 
Ou ainda, em uma palavra, devemos caminhar em direção 
a uma espécie de “dialética da dialética”, tal como, à sua 
maneira, fez o próprio Konder.

A perspectiva filosófica de Leandro Konder confere 
atualidade ao “método” do materialismo dialético. Em A 
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derrota da dialética (1988), conforme já destacado, Konder 
apresenta um ângulo de compreensão assaz original que 
coloca em relevo fatores ligados à história do socialismo no 
cenário mundial, em conjugação com aspectos caracterís-
ticos da vida social e cultural do nosso país. A tese defen-
dida por Konder, na referida obra, põe em evidência o fato 
de que o pensamento de Marx – tal como foi trazido para 
o Brasil e assimilado pelo nascente marxismo brasileiro – 
“sofreu a perda de sua dimensão dialética” (Konder, 1988, 
p. 52). Dimensão essa que exige que sejam observados os 
desdobramentos práticos e as implicações políticas de sua 
filosofia. O argumento levado a efeito por Konder diz res-
peito, sobretudo, ao fato de que as concepções de Marx 
pressupunham certo nível de experiência política e certo 
nível de organização do movimento operário, como aque-
les encontrados nos países industrializados da Europa, à 
época de Marx.

O ponto que chama atenção, na explanação formulada 
por Konder, é a afirmação de que o aporte teórico marxista 
teria sido pensado em função de determinadas condições 
materiais da história concreta e se reportava a pessoas que 
sentiam e vivenciavam os problemas a elas relacionados, 
sobretudo a classe operária. Na sua perspectiva, o proleta-
riado é reconhecidamente a classe protagonista das mudan-
ças sociais; portanto, caberia a ele uma atuação política cen-
tral na história. Desse modo, Konder manifesta desconforto 
em fazer uso das concepções de Marx de forma meramente 
“escolástica” ou retórico-especulativa, estranha às preocupa-
ções teóricas centrais em que foram engendradas (Konder, 
1988, p. 53).

Não obstante os diferentes caminhos e configurações 
que o marxismo assumiu no Brasil e na América Latina, 
o fato é que, para Konder, o método dialético – a seu ver 
essencial à perspectiva filosófica de Marx – foi se ofuscando 
e, ao deixar de fazer parte do seu aporte filosófico, essa 
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corrente de pensamento (o marxismo) perdeu a capaci-
dade de enxergar, com maior nitidez, as contradições que 
constituem o tecido social da realidade. Ao final da “Nota 
preliminar sobre a dialética”, Konder expõe o problema que 
será investigado por ele: 

 Essa característica da perspectiva de Marx (genuína prática 
teórica e ‘fluidificação’ dos conceitos, tendo em vista a 
luta revolucionária) tornava-a apta para despertar um 
forte interesse e uma imensa simpatia nos espíritos mais 
agudamente rebeldes, no mundo inteiro: tais espíritos se 
aproximavam do pensamento de Marx na expectativa de 
o utilizarem, em seus esforços para uma concretização 
revolucionária eficaz no ímpeto rebelde. Contudo, na 
medida em que tal perspectiva permanecia vaga e se apoiava 
em ideias insuficientemente esclarecidas ou deficientemente 
aprofundadas, elas não podiam deixar de se defrontar 
com múltiplas dificuldades (dificuldades essas que serão 
justamente o objeto da tese) (Konder, 1988, p. 15). 

Konder parte da assunção de acordo com a qual os 
preceitos do método dialético marxista devem se afas-
tar das acentuadas formalizações de caráter positivista 
e/ou evolucionista, devendo ater-se à complexidade da 
materialidade da vida social por meio da reflexão crítica 
e do permanente contato com o proletariado (Konder, 
1988). Ademais, o método do materialismo dialético 
deve suscitar a renovação da teoria no estreito contato 
com uma realidade que lhe é, permanentemente, sin-
gular e inédita. Identifica-se uma crítica nas obras de 
Konder (1988; 2004) relativa ao reducionismo e empo-
brecimento do uso da dialética marxista ao esquema da 
tríade hegeliana “tese-antítese-síntese“ (Konder, 1988, 
p. 146), ou ainda à adoção de instruções e fórmulas 
teóricas importadas, destituídas de crítica.
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A ideia predominante encontrada nas obras de 
Konder (1988; 2010) diz respeito ao argumento acerca 
da necessidade de se reaver a dimensão filosófica das 
ideias de Marx por meio do revigoramento do método 
dialético de interpretação da história. Nele, o sujeito 
assume papel fundamental no processo de construção 
do conhecimento: “O sujeito transforma a si mesmo e 
transforma historicamente o mundo. Esse movimento 
jamais é apreendido por cientistas que pregam a pseu-
doneutralidade metodológica” (Konder, 2010, p. 7). 
Em outra passagem, ele complementa sua definição de 
dialética “o modo de pensarmos as contradições da rea-
lidade, o modo de compreendermos a realidade como 
essencialmente contraditória e em permanente trans-
formação” (Konder, 2004, p. 8).

Encontra-se, nas obras de Konder (1984; 1988; 
2004), referências a uma dialética interessada na vida 
material prática como a observação de que na “batalha 
das ideias” o pensamento de esquerda marxista, con-
testador da ordem vigente, precisa desenvolver, dialeti-
camente, suas razões teóricas, investindo na interlocu-
ção com aqueles que precisam ser convencidos e não 
devendo ser considerados como inimigos que precisam 
ser rapidamente “destroçados”. Partindo desse pre-
ceito, a acepção de dialética é essencialmente diálogo, 
e deve se edificar sobre bases de convivência genuina-
mente democráticas. À luz dos escritos konderianos, 
confirmam-se importantes aspectos do método do 
materialismo dialético, entre eles, o necessário reconhe-
cimento de que nunca se deve esquecer que a palavra 
dialética possui a mesma origem etimológica da palavra 
diálogo. Konder (1992) desenvolve o “juízo categórico” 
de que o diálogo possibilita um processo reflexivo por 
meio do exercício da crítica e da autocrítica: “Torna-se 
imperioso respeitar o outro” (Konder, 1992, p. 139). 
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Conforme a afirmação do autor, o sujeito (no processo 
de conhecimento) se realiza na intersubjetividade por 
meio de um esforço para melhor compreensão mútua: 
“as razões do outro podem me proporcionar uma oca-
sião significativa para ampliar meus horizontes, arejar 
meu pensamento, fundamentar com maior solidez 
meu ponto de vista” (Konder, 1992, p. 139). Decerto, o 
exercício do diálogo abre espaço para conhecimentos 
novos e ajuda a evitar que se percam reflexões e pen-
samentos críticos desmistificadores a respeito das con-
tradições sociais. Todavia, Konder (1984) evidencia a 
interpretação de que a dialética marxista deve ser uma 
filosofia que gera crítica e questionamento contumaz. 
Com tom espirituoso que lhe era peculiar, afirma que 
se trata de uma filosofia que deve continuar a ser “irri-
tante, mesmo” (Konder, 1984, p. 41). Em se tratando 
da categoria crítica na vertente do método dialético, 
convém lembrar ainda que Konder (1984), citando 
Marx, enfatiza a ideia de que se deve manter vivo o 
espírito da crítica, de modo que se faça valer o pensa-
mento de que ela (a crítica) não pode recuar diante de 
nada que existe.

Konder (1984) destaca a consideração do autor de 
O capital a respeito da importância de se cultivar, com o 
mesmo empenho e compromisso, a capacidade de auto-
crítica, já que se deve incorporar o negativo à consciência 
dialética, ou seja, a negação e a suspeita de tudo. Em suas 
palavras, a dialética marxista “precisa estar sempre disposta 
a se questionar a si mesma, a se reformular em seus pró-
prios fundamentos, para não se desligar do fluxo da histó-
ria” (Konder, 1988, p. 13). Historicamente, na avaliação de 
Konder, a dialética enquanto autocrítica sofreu derrota aca-
chapante com o advento do chamado marxismo-leninismo 
em sua versão stalinista, porquanto houve uma negação da 
autotransformação em função do enrijecimento doutrinário 
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cristalizado na figura do comissário (profissional do par-
tido); de modo que o dogmatismo partidário não era mais 
capaz de dar conta da abundância do real. E fora justamente 
o stalinismo que prevaleceu no interior do ideário de funda-
ção e consolidação do Partido Comunista do Brasil (PCB) e 
da esquerda marxista em geral ao longo da primeira metade 
do Século XX.

Do exposto até aqui, nota-se a centralidade das noções 
de diálogo e autocrítica na argumentação desenvolvida por 
Konder acerca da dialética. Noções essas que ainda não 
abarcam toda a riqueza do conceito, que deve ser comple-
mentado pela ideia de transformação. Sendo assim, volta-
mo-nos para a ideia de transformação da realidade por meio 
da categoria de práxis.

Práxis: Mudar o mundo pela ação coletiva organizada
Verifica-se, nas obras de Konder (1984; 1988), a práxis 

como categoria central da dialética marxista. Konder (1988; 
2010) destaca o entendimento de que a práxis em Marx vai 
além do trabalho. E Marx reconheceu isso muito claramente 
em uma passagem do primeiro volume de O capital (Marx, 
2013), quando escreveu sobre a necessidade de vir a ser sem-
pre encurtada a jornada de trabalho, já que a plena liber-
dade para o homem nunca poderia se realizar inteiramente 
no âmbito de sua atividade laborativa. De acordo com Marx, 
o reino da liberdade só começa, de fato, onde cessa o traba-
lho determinado pela necessidade e pela finalidade externa; 
portanto, fica além da esfera da produção material (Konder, 
1988). Em suas reflexões, Konder coloca a questão do “tempo 
livre” como importante debate a ser travado no âmbito da 
organização do trabalho (Konder, 1984), um dos temas mais 
polêmicos nas discussões arroladas sobre o trabalho.

Konder (1988) afirma que Marx, em especial nas 
teses sobre Feuerbach (Marx e Engels, 1986), inaugura 
uma nova razão pela vertente dialética, por meio da qual 
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se passa a enxergar o ser humano como um ser essen-
cialmente ativo, que transforma o mundo e a si mesmo 
simultaneamente. De fato, se tomarmos como base de 
análise as teses formuladas por Marx e Engels em A ideo-
logia alemã (escrita entre os anos de 1845 e 1846) confir-
ma-se, no texto, a predominância do tema práxis como 
questão fundamental. A segunda tese sobre Feuerbach 
exprime, muito bem, a essência da categoria práxis no 
pensamento marxista:

A questão de saber se cabe ao pensamento humano uma 
verdade objetiva não é uma questão teórica, mas prática. É 
na práxis que o homem deve demonstrar a verdade, isto é, a 
realidade e o poder, o caráter terreno do seu pensamento. A 
disputa sobre a realidade ou não-realidade do pensamento 
isolado da práxis – é uma questão puramente escolástica 
(Marx e Engels, 1986, p. 12).

Nessa vertente teórica, a ação transformadora tem de ser 
rigorosa, precisa e oportuna. Por isso, identifica-se nos tex-
tos konderianos a repetição da ideia de que a práxis neces-
sita da teoria para seu permanente esclarecimento e orien-
tação. Não se pode perder de vista a ideia fundamental da 
concepção materialista da história, que reconhece o poder 
do sujeito coletivo de tomar iniciativas e fazer escolhas; por-
quanto, depende-se de valores que permitam o empenho 
em projetos de transformação do mundo na criação de um 
tipo melhor de sociedade, em um futuro pelo qual valha a 
pena lutar, já que o mercado “cultiva um espírito ultra com-
petitivo que fere a sensibilidade das pessoas, endurecendo 
seus corações: são os valores que fazem um operário poli-
tizado levantar da cama de madrugada para participar de 
uma greve” (Konder, 2010, p. 16).

A expressão “queremos mudar o mundo” constitui-
-se em uma importante manifestação que se destaca em 
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A derrota da dialética (Konder, 1988). Na interpretação do 
autor, o último século foi manifestamente tempo de insatis-
fação e inconformismo. Exatamente igual ocorre no campo 
filosófico: tem-se a impressão de que faltam instrumentos 
teóricos adequados à interpretação da realidade. Não obs-
tante essa constatação, na linha de pensamento de Konder 
(1988), deve servir ao aprofundamento, em termos concei-
tuais, da crítica e da “negação” da sociedade tal qual ela está 
organizada, por meio do emprego do aporte do materia-
lismo dialético. Portanto, deve-se criar categorias mais cor-
respondentes às nossas exigências, para que, ao fim, reor-
ganize-se a vida baseada em um novo modelo de sociedade 
(Konder, 2001).

Na genealogia filosófica do materialismo dialético, a 
que Konder se filia, sobressai a ideia de “consciência revolu-
cionária e postura rebelde” (Konder, 1988, p. 20). Trata-se, 
consoante o autor, de uma força decisiva para aqueles 
que não se adaptam ao mundo e persistem em adaptar o 
mundo a eles. O autor afirma que quanto mais contradi-
tório se apresenta o processo histórico, mais complexas 
são as tarefas de transformação consciente da sociedade, 
tanto mais necessária se torna a chama de rebeldia, para 
que as contradições não se concretizem. De acordo com 
as afirmações de Konder (1984), sofremos todos a brutal 
pressão do mercado hipercompetitivo que nos joga cons-
tantemente uns contra os outros, e, por isso, justifica-se a 
necessidade de nos unirmos a outros seres humanos para 
mudar o mundo (Konder, 1984); afinal, a atual situação 
não se constitui como mero acaso. Em verdade, a ordem 
em que se acha disposta a realidade corresponde a inte-
resses poderosos que se acumpliciam com o peso do pas-
sado; por conseguinte, é preciso enfrentá-los e agir, pois, 
na perspectiva da dialética marxista, as ações de caráter 
revolucionário “devem extrair sua poesia do futuro, e não 
do passado” (Konder, 1984, p. 74).
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Distingue-se no pensamento do autor de A derrota da 
dialética a premissa de que o presente não é inexorável e 
nem engendra automaticamente o futuro, através de uma 
dinâmica fatal ou espontânea. O fato é que, conforme a 
interpretação dialética prevalecente nas obras de Konder, 
“o futuro precisa lutar para nascer, precisa enfrentar critica-
mente o presente” (Konder, 1988, p. 20).

Konder (1988) nos adverte acerca do fato de que os 
revolucionários são seres formados pela própria sociedade 
que estão negando; de modo que estão marcados pelo 
mundo que desejam modificar. A postura rebelde é marcada 
pelo inconformismo, sendo desafiada a se articular com um 
coletivo, ou seja, com outros rebeldes para uma ação con-
junta, contínua, duradoura e de caráter político. Aqui cabe 
a observação decisiva do caráter indissociável, como aspecto 
do método dialético, entre teoria e prática política.

A história e os sujeitos que a fazem

Que homens, afinal, fazem a história? Todos? Alguns? Ou apenas 
um herói, um espírito iluminado, em cada geração, em cada povo? 
(Konder, 2002, p. 24).

De acordo com Konder, o terreno em que o modo de 
pensar dialético proposto por Marx é capaz de demonstrar 
toda a sua força é, certamente, o da história, o da atividade 
dos sujeitos humanos. Konder chama atenção para se ter 
prudência ao se adotar a concepção de história na vertente 
de Marx, já que se constata nessa tradição de pensamento, 
no Brasil, uma forte tendência de interpretação pelo enfo-
que econômico, reduzindo-a, amiúde, ao determinismo 
economicista.

Na linha da dialética materialista, Konder (1988) defende 
o imprescindível rigor teórico para identificação dos pro-
blemas concretos, tendo como desígnio fundamental a sua 
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resolução, o que o coloca irmanado à ideia de dialética do 
concreto de Kosik (2010). No entanto, ele reafirma (Konder, 
2002) a concepção segundo a qual para que as ideias sejam 
executadas são necessários seres humanos que ponham em 
movimento a força prática de modificação da história.

No que tange à relação entre história, política e teoria 
– elementos essenciais de uma interpretação materialista e 
dialética da história –, Konder recorda a Revolução Russa 
(de novembro de 1917) como marco político e teórico do 
pensamento marxista. Em sua avaliação (Konder, 1988), 
pode-se afirmar que a partir dela (da Revolução) houve 
ampla difusão das ideias de Marx no Brasil, tendo como 
principal centro de influência o PCB (fundado em 1919). 
No entanto, Konder ressalta que o encantamento exercido 
pelo recém-criado Estado comunista levou as teorias de 
Marx a uma relativa penumbra e a uma provável “derrota 
no Brasil”, conforme já mencionado (Konder, 1988, p. 117).

Merece atenção também a observação de Konder de 
que a concepção do materialismo dialético de história não 
implica a completa negação da dimensão de continuidade 
da história. O que ela nos apresenta de inédito é o novo 
modo de considerarmos a relação entre continuidade e des-
continuidade (Konder, 1988). Ao destacar a ideia de que 
o modo de produção é essencial na visão marxista de his-
tória, ele destaca também que a passagem de um modo de 
produção a outro é uma passagem difícil: “Não se realiza 
automaticamente, em decorrência de movimentos cegos da 
economia” (Konder, 1984, p. 119). Em verdade, criar uma 
descontinuidade no modo de produção depende de inicia-
tivas políticas e ações humanas. Além disso, Konder alude a 
Marx ao salientar que o que se passa na esfera política não é 
jamais mero reflexo do que acontece na esfera da economia: 
a esfera política dispõe de uma autonomia que não pode 
ser ignorada. Assim, convém lembrar que o movimento 
contrário também acontece; qual seja, as decisões políticas, 
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principalmente aquelas que envolvem o Estado, acionam 
processos sociais que reverberam na economia, tema muito 
atual no cenário político brasileiro.

O ponto que queremos ressaltar no que diz respeito à 
perspectiva de uma crítica da economia política marxista é 
aquele que se refere à análise das relações humanas que se 
engendram sob o capitalismo. Na vertente desenvolvida por 
Marx e analisada por Konder, é preciso se preocupar seria-
mente com a criação concreta, por meio da luta política, de 
bases sociais para que sentimentos positivos, de ordem indi-
vidual e coletiva, pudessem se desenvolver, como a solidarie-
dade. De fato, a vida das pessoas, privada de uma dimensão 
comunitária concreta, ficou marcada pela insegurança e 
pelo isolamento. Desse modo, as relações reais dos indiví-
duos uns com os outros, em lugar de enriquecê-los, passam a 
se realizar por uma competição desmedida (Konder, 1984).

Na concepção dialética de história formulada por Marx, 
Konder (1984) põe em evidência o argumento de que não 
se exclui o contingente e o casual. Ao contrário, ele afirma 
que, no pensamento marxista, o acaso parece ser dimen-
são incontornável da história, posto que se reconhece a 
infinita riqueza da realidade e a constante possibilidade de 
surgimento do novo e do inédito nos horizontes da história. 
Contudo, a tese que se destaca no pensamento de Konder 
(1984) é aquela de que “Marx não concebia coisa alguma 
fora da história” e complementa com a seguinte assertiva: 
“a história é resultado da ação dos próprios homens e do 
movimento decorrente das iniciativas dos homens” (Konder, 
1984, p. 123).

Em verdade, a crise atual do modelo capitalista nos incita 
a reexaminar Marx e as ideias fundamentais da dialética. 
Nesse reexame sua concepção de história nos surpreende 
com o vigor necessário ao processo da realização de trans-
formações sociais. Nessa linha de interpretação, Konder 
ressalta a tese dialética capital advinda do pensamento de 



A (re)volta da dialética: diálogo, autocrítica e transformação no pensamento de Leandro Konder

Lua Nova, São Paulo, 101: 89-108, 2017

104

Hegel de que “A verdade é o todo” (Konder, 1984, p. 125). 
Deve-se, portanto, evitar os simplismos e reducionismos de 
esquematizações que privam o materialismo dialético de sua 
fecundidade.

Vale observar que, para Konder (1984), os melhores his-
toriadores e pesquisadores são aqueles que, com frequência, 
são apaixonados, inquietos e que não recuam diante de obs-
táculos, e seus escritos não se detém em longas, áridas e mui-
tas vezes exageradas digressões metodológicas. Constata-se 
nas obras analisadas (Konder, 1984; 1988; 1992; 2002) um 
manifesto destaque à categoria de “História” em que se evi-
dencia o sentido dialético da integração entre as partes e 
o todo; a conexão que integra o micro e o macro e a inter-
dependência entre singular e universal. Sobre essa base de 
compreensão, Konder (1992) assegura que Marx construiu 
os fundamentos de uma genuína “história social”, à medida 
que articulava em suas obras a análise dos acontecimentos 
políticos significativos com os movimentos da economia e 
da sociedade. Nessa vertente, ultrapassam-se os limites da 
análise conjuntural para um exame aprofundado das estru-
turas sociais. A complexidade do real desafia o pesquisa-
dor a se voltar para a história, por meio da abordagem do 
método dialético e a se aproximar do campo empírico e de 
algum processo histórico particular, forçando-o a ir além do 
empírico, isto é a teorizar. Como nas suas próprias palavras: 
“São os pormenores, quando nos deixamos surpreender por 
eles, que abrem a construção do nosso conhecimento para 
as revisões imprescindíveis ao reconhecimento da infinitude 
do real e a assimilação do novo” (Konder, 2002, p. 198).

A história se repete como farsa…
Com esse breve ensaio, esperamos ter mostrado 

alguns aspectos da relevância e atualidade do pensa-
mento de Konder, principalmente se tivermos como 
pano de fundo histórico o nosso contexto de avanço 



André Luis de Oliveira Mendonça   e Katia Reis de Souza

Lua Nova, São Paulo, 101: 89-108, 2017

105

da direita no mundo em geral e na América Latina em 
particular; mas, entrementes, sem perdermos de vista os 
vários movimentos de resistência e indignação. De fato, 
a obra de Konder está mais pertinente do que nunca, 
uma vez que vivemos, por um lado, um momento histó-
rico de crise aguda do capitalismo, por outro, um con-
siderável recrudescimento do pensamento marxista e 
do comunismo no Brasil e no mundo, uma espécie de 
(re)volta da dialética. Emblemática nesse sentido foi a 
conferência “The idea of communism”, realizada em 
Londres, em março de 2009. Seus organizadores, entre 
eles os filósofos Slavoj Žižek e Alain Badiou, inicialmente 
reservaram uma sala com capacidade para 180 partici-
pantes no Birkbeck Institute for the Humanities, mas, 
ao final, tiveram que ocupar o auditório principal do 
Institute of Education, acomodando 900 pessoas, sem 
contar uma sala adjacente com telão de transmissão 
simultânea contendo mais 300 pessoas. As principais 
conferências do evento foram reunidas em livro homô-
nimo The idea of communism (Douzinas e Žižek, 2010).

Outrossim, o pensamento de Konder pode e deve servir 
de inspiração para se repensar a derrota da esquerda (queda 
do Muro de Berlim) e a crise de 2008, sob uma perspec-
tiva genuinamente dialética, bem como o atual contexto de 
golpe vivenciado na América Latina e no Brasil. A atualidade 
das ideias de Konder deve-se, sobretudo, ao modo original 
e perspicaz com que reflete sobre categorias ainda essen-
ciais para compreendermos e transformarmos a realidade, 
tais como, práxis, ideologia, alienação, história, trabalho. 
Nós acreditamos que devemos revisitar a concepção konde-
riana de dialética, tendo como leitmotiv repensar a derrota 
da esquerda no plano de crise internacional e no contexto 
de golpe nacional, inspirados inclusive pela ocasião da efe-
méride de 80 anos do autor – que teria se tornado octoge-
nário em 2016, caso não tivesse morrido em decorrência do 
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“mal de Parkinson” em 2014 –, assim como pelos 30 anos de 
defesa de sua tese de doutorado que veio a ser publicada um 
ano depois, em 1988, sob o título justamente de A derrota da 
dialética, quiçá sua obra-magna.

Não podemos nos furtar, por fim, de dizer que Konder 
publicaria, certamente, um texto por ocasião da comemo-
ração dos cem anos da Revolução Russa, em 2017, como o 
fizera já em outras oportunidades. Podemos imaginar seu 
tom crítico dirigido contra os desvirtuamentos da era stali-
nista, sem deixar de saudar o ímpeto do espírito revolucio-
nário originário. Decerto, ademais, ele erigiria uma reflexão 
arguta sobre o golpe atual, e, assim como o fez com rela-
ção ao golpe de 1964-68, não colocaria a “culpa” apenas na 
conta dos golpistas, senão faria novamente uma autocrítica 
pautada pelas perguntas “onde, como e por que erramos 
mais uma vez?”. A frase de abertura dos “Agradecimentos” 
contidos em A derrota da dialética externa, claramente, a 
motivação precípua de “acerto de contas”: 

 A idéia de escrever sobre a história do marxismo no Brasil 
me veio à cabeça, pela primeira vez, nos meses que se 
seguiram imediatamente ao golpe de Estado de 1º de abril 
de 1964, como parte do esforço para compreender por 
que a esquerda avaliara tão mal a situação e fora derrotada 
(Konder, 1988). 

Estamos convictos de que, apesar da derrota para o golpe 
da caneta (sem precisar ter sido o da baioneta como o de 
outrora), ele estaria entusiasmado pelo otimismo da von-
tade adveniente das flores que brotaram pós primavera do 
Junho de 2013: ocupações dos estudantes, recrudescimento 
do movimento feminista, protagonismo dos movimentos 
por moradias, entre outras (re)voltas dialéticas antissistema. 
Movimentos esses que estão inseridos no contexto mais amplo 
de uma nova utopia de indignação e esperança ao redor do 
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mundo. Isso tudo duas décadas e meia após Fukuyama e os 
neoconservadores ideólogos do neoliberalismo terem, de 
modo arrogante e apressado, vaticinado o “fim da história”.
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Sobre o tema dos direitos humanos continuam a recair, 
no presente, muitas oposições por parte de seus inimigos e 
incompreensões por parte de seus amigos. Espremida entre 
a fúria de seus antagonistas e a impotência de seus defenso-
res, está sua história.

Da parte de seus inimigos, de pronto ressaltam aque-
les que ainda persistem na marcha da insensatez regressiva: 
odeiam a igualdade formal, o respeito ao outro e a liberdade 
de diferenças, opções e horizontes de cultura. Em termos de 
dinâmica social, os grupos que resistem contra a isonomia 
capitalista buscam perpetuar uma espécie de naturalização 
da diferença contra a igualdade que a vida mercantilizada 
enseja. Muitos movimentos religiosos, num papel de res-
guardar o absoluto de sua cultura e de seus crentes como 
superiores em face dos ímpios, incentivam a negativa dos 
direitos humanos aos que se chocam com seus princípios: 
o direito ao divórcio e o direito ao casamento dos homosse-
xuais, por exemplo, são odiados por muitos.

Mas a recusa em face dos direitos humanos não é apenas 
um instrumental regressivo, daqueles que resistem à marcha 
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da pasteurização das individualidades, grupos e comunida-
des sob o capitalismo. No fundamental, os direitos humanos 
são negados exatamente por aqueles que operam nos seus 
termos e louvores. Sua institucionalização e sua reprodução 
são lastreadas por vários níveis de formas sociais e relações 
necessárias. Numa sociedade atomizada, concorrencial, atra-
vessada por antagonismos e conflitos de muitos níveis, na 
qual a forma política estatal e a forma jurídica também se 
ligam por meio de autonomias relativas, os direitos humanos 
se manifestam, inexoravelmente, de modo contraditório.

Pode-se dizer que há nuclearidades de direitos humanos 
que refletem, diretamente, as próprias formas da sociabili-
dade capitalista. Mas, para além desse espaço basilar, todo o 
grande campo que os séculos contemporâneos identificam 
como de direitos humanos é assentado em dinâmicas variá-
veis, conflitivas e contraditórias de seus termos. A estrutura 
política do capitalismo só se erige, nos dois últimos séculos, 
em um processo variável de afirmação, negação, garantia, 
seletividade e limitação dos padrões de direitos humanos. 
A reprodução capitalista demanda estabilizações políticas e 
jurídicas lastreadas em formas sociais necessárias e em quan-
tidades razoáveis. Com isso, justamente o movimento que 
garante o capital e seus detentores também é o que garante 
ou nega a liberdade de expressão, os direitos sociais, as liber-
dades associativas e políticas. No capitalismo, os núcleos 
da forma jurídica e da forma política estatal constrangem, 
ainda que de modo variável e incidental, a vasta quantidade 
dos direitos humanos.

Afirmação e negação dos direitos humanos se dão numa 
mesma sociabilidade. É defendendo os direitos do indivíduo 
que os proprietários do capital do mundo dormem tranqui-
los, sem medo do saque ou da divisão compulsória do que 
é seu com os pobres. Os Estados, ao operarem a partir de 
constrições como as da legalidade, ensejam apenas um movi-
mento de distribuição dentro dos termos do suum cuique 
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tribuere capitalista. As tensões e lutas sociais fazem avançar 
garantias políticas e jurídicas, mas, quando Estados e direito 
ameaçam arranhar determinadas distribuições da riqueza 
ou do poder, direitos humanos são varridos do cenário da 
própria sociabilidade burguesa. Não é necessário se limi-
tar a casos exemplares da história contemporânea, como o 
Brasil, a partir de um golpe militar cuja normativa jurídica 
máxima e simbólica foi o Ato Institucional nº 5, o Chile do 
horror de Pinochet ou, no extremo, o nazismo e o fascismo. 
A reprodução capitalista normal, quotidiana e reiterada é a 
que opera os direitos humanos como mecanismo de socia-
bilidade, de combate político aos que não o respeitam ou, 
ainda, de sua negação constante em face de seus incômodos. 
A política dos Estados Unidos, campeões dos direitos huma-
nos, é exatamente, e não apenas em casos extremos ou isola-
dos, uma política de seletividade. Para dar alento à máquina 
econômica do petróleo e da guerra, Bush investia os Estados 
Unidos contra o direito internacional e, ao mesmo tempo, 
a bandeira dos direitos humanos servia como arma de com-
bate político contra países de um dito “eixo do mal”. Não 
se trata de separar o momento da legalidade daquele da 
exceção mas, sim, de fazer entender a legalidade e a exceção 
num necessário e único movimento de marcha econômica, 
política, jurídica e cultural da mercadoria (Miéville, 2005). 
A defesa dos direitos humanos na sociabilidade contraditó-
ria capitalista é, exatamente e ao mesmo tempo, de algum 
modo sua negação.

Justamente porque são instituições advindas de condi-
ções estruturais específicas e necessárias, com usos conjun-
turais muito variáveis, os direitos humanos não podem ser 
tomados acriticamente, como escudo de resistência total à 
barbárie ou como atributo imediato, imparcial e neutro da 
dignidade humana. Os amigos dos direitos humanos neces-
sitam compreender, mais profundamente, sua lógica e sua 
anunciação nas sociedades contemporâneas. É por gostar 
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da dignidade humana e por ela lutar que não se pode deitar 
confortavelmente na ilusão normativista causada pelos direi-
tos humanos como mera ferramenta jurídica de garantias. É 
preciso entender sua estrutura íntima, peculiar e necessária 
para, a partir dela, divisar os horizontes mais largos – e as 
lutas também então mais difíceis – para garantir a dignidade 
à humanidade.

Direitos humanos e pensamento jurídico
A leitura do pensamento jurídico sobre os direitos 

humanos se espraia em três caminhos. Tais horizontes 
também correspondem a leituras teóricas sobre a própria 
política, sua manifestação, suas estruturas e seus proveitos. 
Um primeiro caminho do pensamento jurídico, de juspositi-
vismos, inscreve na norma jurídica e nas instituições corres-
pondentes o fundamento do direito. Um segundo caminho, 
de não juspositivismos, quase sempre avança por encontrar o 
poder por detrás do direito. Já uma terceira leitura, crítica 
marxista, busca alcançar, no direito, as determinações sociais 
estruturais do capitalismo (cf. Mascaro, 2014, cap. 12).

Pelas variadas visões juspositivistas, vislumbra-se uma 
história pendular, que vai, de um lado, à redução dos direi-
tos humanos a meros direitos fundamentais normatizados 
até, de outro, à afirmação dos direitos humanos como com-
preensão superior, distinta e de principiologia inexorável 
para o manejo das normas. O processo de mero reducio-
nismo às normas corresponde, de alguma sorte, ao tipo de 
juspositivismo que denomino “juspositivismo estrito”, bas-
tante arraigado no século XX. Já a afirmação dos direitos 
humanos em grau de superioridade corresponde ao pen-
samento que denomino “juspositivismo ético”, típico das 
décadas recentes.

As posições do juspositivismo podem ser exemplificadas 
em pensadores como Hans Kelsen, pelo ângulo do juspo-
sitivismo estrito, e Ronald Dworkin, por um juspositivismo 
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ético. Já Norberto Bobbio, vindo da tradição do jusposi-
tivismo estrito, de alguma maneira discípulo de Kelsen, 
encarnou por vastos campos da comunidade jurídica inter-
nacional, na segunda metade do século XX, a liderança de 
uma leitura em favor dos direitos humanos por caminhos 
juspositivistas, apostando em sua consecução a partir de 
variados graus de articulação de seus termos normativos. 
Assim declara:

Afirmei, no início, que o importante não é fundamentar 
os direitos do homem, mas protegê-los. Não preciso aduzir 
aqui que, para protegê-los, não basta proclamá-los. Falei 
até agora somente das várias enunciações mais ou menos 
articuladas. O problema real que temos de enfrentar, 
contudo, é o das medidas imaginadas e imagináveis para 
a efetiva proteção desses direitos. […] Parece-me, antes 
de mais nada, que é preciso distinguir duas ordens de 
dificuldades: uma de natureza mais propriamente jurídico-
política, outra substancial, ou seja, inerente ao conteúdo dos 
direitos em pauta (Bobbio, 2004, p. 56).

Creio que uma discussão sobre os direitos humanos 
deve hoje levar em conta, para não correr o risco de se 
tornar acadêmica, todas as dificuldades procedimentais e 
substantivas, às quais me referi brevemente. A efetivação 
de uma maior proteção dos direitos do homem está ligada 
ao desenvolvimento global da civilização humana (Bobbio, 
2004, p. 64).

De outro lado, horizontes de pensamento jurídico não 
juspositivistas não se agrupam por identidades internas fun-
dantes, mas exatamente pela negativa em reconhecer no 
direito positivo a verdade do direito. Tais variadas leituras 
tanto se baseiam em perspectivas existenciais – Hans-Georg 
Gadamer, por exemplo, apontando para a pré-compreensão 
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como negação do silogismo normativista da aplicação do 
direito – ou em denúncias da fragilidade das normas jurídi-
cas em face do poder – num arco tão amplo que se estende 
de Carl Schmitt (2006), pelo decisionismo e pela exceção, 
até, num outro extremo, Michel Foucault (1993), pela 
microfísica do poder como rompimento da centralidade das 
instituições jurídicas e de suas declaradas intenções.

Numa leitura que remonta ao conservadorismo católico, 
mas que avança para uma vigorosa reconstrução de toda a 
história do fenômeno jurídico, Michel Villey, na França, 
figurou, na segunda metade do século XX, como um vigo-
roso crítico não juspositivista dos direitos humanos. Em sua 
obra, assim aponta:

Ferramenta de mil usos. Usaram-na em proveito das classes 
operárias ou da burguesia – dos malfeitores contra os juízes 
– das vítimas contra os malfeitores. Mas atenção! Cumpre 
escolher: ou bem de uns, ou bem dos outros. Nunca se viu 
na história que os direitos humanos fossem exercidos em 
proveito de todos. O problema com os direitos humanos 
é que ninguém poderia tirar partido deles senão em 
detrimento de alguns homens. A que se deverá o enorme 
sucesso desse lugar-comum dos direitos humanos na retórica 
contemporânea? Ao fato de que ele consegue esconder 
o reverso: militando por esses direitos contra o xá do Irã, 
teremos ajudado a instauração do regime de Khomeini.
O aparecimento dos direitos humanos atesta a 
decomposição do conceito do direito. Seu advento foi o 
correlato do eclipse ou da perversão, na filosofia moderna 
individualista, da ideia de justiça e de seu instrumento, a 
jurisprudência. Ela tinha por finalidade a mensuração de 
justas relações. Essa arte autônoma cumpria uma função 
própria, insubstituível. As filosofias da Europa moderna 
deixaram-na de lado. O cuidado de uma justa repartição 
desapareceu de suas obras. Esses não juristas, que foram os 
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inventores dos direitos humanos, sacrificaram-lhe a justiça, 
sacrificaram o direito.
Duvido que esse fosse um progresso. Vejo nele apenas uma 
perda, devido à ignorância (Villey, 2007, p. 162).

Uma terceira leitura dos direitos humanos é a do mar-
xismo, que tanto põe em causa a normatividade jurídica, 
seus princípios e intenções, como também o poder. Para 
além disso, desvenda a especificidade da forma do direito 
com o capitalismo. Uma aplicação das descobertas do mar-
xismo jurídico é fundamental e necessária à questão dos 
direitos humanos. Aqui se revela um impasse: quase sem-
pre, uma crítica marxista aos direitos humanos não esteve 
fundada em categorias marxistas, mas sim em torções à 
esquerda de um não juspositivismo. Somente a retomada 
das categorias do marxismo jurídico fará que os potenciais 
estruturais de crítica à sociedade possam ser levados, então, 
ao crucial tema dos direitos humanos.

Os três caminhos do pensamento jurídico contempo-
râneo não necessariamente representam, per se, posições 
de apoio ou combate aos direitos humanos. Pelo juspositi-
vismo, é possível dizer que o respeito é devido porque está 
normatizado ou, via reversa, que não é extensível a deter-
minados grupos ou classes porque justamente há carência 
de fundamentos normativos. As posições de não juspositi-
vismo, por sua vez, agrupadas pelo negativo da normativi-
dade, representam um vasto arco que vai da negação do 
mérito dos direitos humanos até sua afirmação pelo poder 
contra o direito.

Na esteira do marxismo, o pensamento de Evgeny 
Pachukanis é índice do mais alto entendimento acerca da 
relação entre direito e capitalismo, partindo daí, necessa-
riamente, a perquirição acerca dos direitos humanos. Ao 
perceber o direito não como instituição, conjunto norma-
tivo ou referencial de conteúdos para a ação, nem como 



Direitos humanos: uma crítica marxista

Lua Nova, São Paulo, 101: 109-137, 2017

116

ação ou poder arraigados, mas, em especial, como forma 
social específica do capitalismo, o alcance de tal leitura 
chega ao ápice da compreensão dos direitos humanos e de 
sua crítica: não adstrita apenas às injunções no nível dos 
conteúdos, chega-se à própria forma da sociabilidade. Daí, 
nesse nível de crítica dos direitos humanos, não se trata de 
se posicionar a favor ou contra, mas, sim, de avançar para a 
superação das formas sociais nas quais as mazelas da explo-
ração e da opressão humanas têm nos direitos humanos um 
espelho, ainda que pelo negativo e ainda que heroicamente 
batalhado por muitos.

Direitos humanos e direitos subjetivos
Os direitos humanos se configuram, estruturalmente, 

como uma espécie dos direitos subjetivos. Suas lógicas e 
seu processo de formação são iguais, ainda que ressalvadas 
ambiguidades e contradições nessa dinâmica.

Para que haja direitos humanos, é preciso que social-
mente se forje a categoria do sujeito de direito. A partir do 
momento em que cada individualidade deixa de ser consi-
derada um dado imediato ou da natureza, ela é investida de 
uma condição jurídica: porta direitos e submete-se a deve-
res. O escravo e o servo, assim, não o são; não adquiriram, 
historicamente, essa condição estrutural. A forma de sujeito 
de direito é a diferença, em termos de relações sociais, entre 
o indivíduo moderno, capitalista, e as variadas condições das 
figuras humanas pré-capitalistas.

A forma de subjetividade jurídica é derivada da forma 
da mercadoria: advém diretamente das relações sociais entre 
seus portadores, num processo que se condensa quando a 
mercadoria atinge o âmago da produção. A venda do tra-
balho dá então a forma de subjetividade jurídica ao indiví-
duo. “Por essa razão, portanto, o princípio da subjetividade 
jurídica e os esquemas nele contidos […] derivam necessa-
riamente e de modo absoluto das condições da economia 
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mercantil e monetária” (Pachukanis, 1988, p. 11). Mas, na 
totalidade social capitalista, esse movimento somente se 
completa com a interferência de uma forma política espe-
cífica, estatal. Em uma entidade politicamente terceira, o 
Estado, está situado o poder de garantir o capital e os vín-
culos contratuais, como os do próprio trabalho assalariado. 
As relações econômicas entre portadores de mercadorias se 
estruturam numa imbricação entre forma de subjetividade 
jurídica e forma de controle social e político estatal. Com 
essa relação entre as formas – uma conformação –, a sub-
jetividade jurídica se institucionaliza na figura técnica do 
sujeito de direito.

No campo técnico resultante da conformação entre 
forma jurídica e forma política estatal, o sujeito de direito, 
por sua vez, é aquele que possui direitos subjetivos, que se 
configuram como faculdades, liberdades, imunidades e 
garantias, em variadas modulações. Se o dado qualitativo 
é a passagem de uma mera individualidade natural para 
um sujeito de direito – possuidor de direitos subjetivos –, o 
dado quantitativo daí advindo é a especificação do rol des-
ses direitos subjetivos. No qualitativo, as sociedades capita-
listas, estruturando-se exatamente quando os burgueses e 
os trabalhadores se tornam sujeitos de direito, ensejam a 
posse de algo como propriedade respaldada pelo Estado e a 
exploração de um pelo outro como vínculo contratual, por-
tanto como ato de vontade de ambas as partes, uma “relação 
entre sujeitos que, formalmente, possuem os mesmos direi-
tos” (Pachukanis, 1988, p. 11). No quantitativo, a história 
do capitalismo é a de uma complexa e contraditória marcha 
da distribuição de direitos subjetivos, deveres e responsabili-
dades, atravessada por lutas de classes, grupos e indivíduos.

Assim, os direitos humanos são um quantum de direi-
tos subjetivos específicos que venha a ser dado a partir da 
forma geral do sujeito de direito. Para que haja direitos 
humanos, é preciso que, antes, os indivíduos naturais sejam 
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considerados sujeitos de direito. Então, após essa qualidade 
formadora, os chamados direitos humanos são certo grupo 
de garantias políticas e jurídicas específicas respaldadas às 
mesmas individualidades.

Há uma diferença histórica entre os momentos da con-
solidação do sujeito de direito e de seus primeiros e deriva-
dos direitos subjetivos e o momento de afirmação dos direi-
tos humanos. Do estabelecimento da sociedade capitalista 
resulta que os indivíduos sejam compulsoriamente tratados 
e reconhecidos como possuidores de vontade livre, presumi-
damente igual, para o contrato de exploração do trabalho 
assalariado. Assim, o primeiro núcleo dos direitos subjetivos, 
que acompanhou a formação do próprio conceito de sujeito 
de direito, é a igualdade formal entre os indivíduos e a possi-
bilidade de dispor de si sob contrato, mediante a autonomia 
da vontade.

Tais direitos, que já funcionavam para a reprodução 
do capital, passam depois, politicamente, a ser conside-
rados núcleos sagrados da dignidade humana, e é apenas 
num segundo momento que a eles vem se acrescer um 
rol maior e variável de outros direitos. Direito à liberdade 
de expressão, ao voto, a não ser torturado e à informa-
ção dos dados sobre si, por exemplo, são variantes que 
surgem em momentos posteriores ao da consolidação do 
ponto central dos direitos subjetivos. Historicamente, é só 
de maneira retrospectiva, e não prospectiva, que os direi-
tos humanos foram compreendidos: já havia o sujeito de 
direito, já havia o direito subjetivo de ser igual e livre para 
se vender ao capital mediante salário, começavam já a sur-
gir quantidades de direitos subjetivos variáveis tratando de 
questões de dignidade humana quando, posteriormente, 
a teoria geral do direito e da política passou a conside-
rar todo esse bloco de direitos subjetivos como “direitos 
humanos” e as lutas políticas começaram então a se orien-
tar sob esse dístico.
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Para a própria técnica jurídica, muito tempo ainda have-
ria de se passar para distinguir, em termos normativos e hie-
rárquicos, os institutos que tratam desse núcleo de direitos 
humanos dos demais direitos subjetivos. Somente quando a 
ideia de sistema jurídico se estabiliza – e daí ressaltando a 
noção de hierarquia normativa – é que se começa a conside-
rar um bloco de direitos subjetivos em nível mais alto que os 
demais direitos: direitos constitucionais acima da legislação 
infraconstitucional, cláusulas pétreas de direitos humanos 
acima das demais normas constitucionais, além de normati-
vas determinando responsabilidades, impotências e deveres 
públicos. A noção privilegiada que se constrói a respeito dos 
direitos humanos é, de certo modo, uma valoração que se 
fez a partir da decantação da própria estrutura sistemática 
do direito.

O avanço da lógica do direito positivo delimita e espe-
cifica os direitos humanos. Embora sejam reflexo de estru-
turas sociais insignes e atravessados por lutas concretas, 
os direitos humanos são especificados e modulados pelo 
avanço da lógica do direito positivo. Mas, para o jurista, seu 
fim é seu começo. E, se ainda hoje o jurista toma os direitos 
humanos apenas pelo campo da técnica juspositiva, é por-
que, na atualidade, os direitos humanos continuam sendo 
miseravelmente sustentados pela política do direito, cir-
cunscritos ao campo da técnica jurídica, mesmo que sendo 
considerados num campo hierarquicamente superior dos 
direitos subjetivos. Ainda que situacionado e alimentado por 
lutas concretas, o tratamento da questão tem se esgotado 
nas formalidades jurídicas. Por direitos humanos se acaba 
dizendo sobre normas jurídicas que orientem ou garantam 
tais conteúdos de direito subjetivo. Sua operacionalização 
se faz por meio dos regimes jurídicos tradicionais: obriga-
ção dos agentes estatais ao orientar suas políticas públicas, 
pleito jurisdicional do desrespeitado, garantias normativas 
superiores que se configuram ou em cláusula pétrea ou em 
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maioria qualificada para sua reforma legislativa, relação com 
um sistema normativo internacional.

Do solo da subjetividade jurídica geral brotou o espe-
cífico do que se chama política e juridicamente por direi-
tos humanos: fazer dos indivíduos portadores de direitos. 
Neste solo do mínimo da forma jurídica parece ter residido 
também, confortável ou desgraçadamente, o horizonte do 
máximo do que se espera e do que se luta por tal.

Direitos humanos e reprodução capitalista
Se os direitos humanos são um tipo que exsurge da 

generalidade da forma jurídica do sujeito de direito, é pre-
ciso então que justamente nessa estrutura geral do próprio 
direito se possa entender a especificidade de sua manifesta-
ção social e histórica. O capitalismo é o sistema de organi-
zação social que levanta a forma de subjetividade jurídica 
como cerne de sua reprodução. No capitalismo está a chave 
do fenômeno histórico do sujeito de direito, dos direitos 
subjetivos e dos direitos humanos.

Nas sociedades pré-capitalistas, as relações de produ-
ção não se fundam em categorias jurídicas. O escravismo 
e o feudalismo são modos de produção de exploração 
direta. Neles, até as normatividades existentes – e que 
muitas vezes podem ser chamadas, de modo inespecífico, 
por “direito” – não funcionam segundo a forma que vai se 
estabelecendo na modernidade. O mando é direto, como 
se vê nas figuras típicas do senhor de escravo e do senhor 
feudal. Mesmo nas sociedades pré-capitalistas mais com-
plexas, como as gregas e a romana, acordos normativos 
que em certos períodos sustentaram suas organizações 
políticas não representaram a ereção da instância jurídica 
como forma de sua reprodução social. As normas, nes-
sas sociedades, são um modo de arranjo dos que detêm 
o poder bruto e direto. Não se separam a instância polí-
tica e os dominantes da sociedade. Nem a política nem a 
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normatividade têm especificidade em face das contingên-
cias dos senhores (Naves, 2014).

Somente na Idade Moderna, com o surgimento de rela-
ções de tipo capitalista, vai-se instaurando uma instância 
estatal como conhecida até a atualidade, isolada e insigne. 
Mais do que o mando imediato de um senhor, começa a 
ser construído um aparato político a princípio estranho a 
cada senhor específico. Tal esfera política paulatinamente se 
aparta da vontade direta dos exploradores e dominadores. 
Com as revoluções burguesas, inclusive, essa organização 
estatal se separa até mesmo do monarca de poderes abso-
lutos. O Estado passa a se regular em relação com a forma 
jurídica, apresentando-se como necessário para a reprodu-
ção da sociedade da mercadoria (Mascaro, 2013).

Numa sociedade de produtores que se funda na atomi-
zação de suas relações e na separação do trabalhador dos 
seus meios de produção, é o próprio trabalhador que vai 
ao capitalista para ser explorado, oferecendo seu trabalho 
em troca de salário. Ambos serão considerados sujeitos de 
direito. Ambos terão direitos subjetivos. Ambos serão tidos 
por formalmente iguais, para poder transacionar seus direi-
tos em condições consideradas intercambiáveis. Ambos 
terão como corolário de sua condição de sujeitos de direito 
a liberdade negocial, isto é, a autonomia da vontade. Além 
disso, a propriedade privada resultante tanto da acumulação 
primitiva quanto da exploração do trabalho e do comércio 
de mercadorias será garantida não apenas pelo sujeito que é 
seu proprietário, mas por uma entidade política maior que 
ele, o próprio Estado.

No complexo jogo de tais chancelas fundamentais para 
permitir a funcionalidade da reprodução da exploração 
capitalista, Estado e direito exercem um papel decisivo. Sem 
o ente estatal e sua força não é possível garantir a proprie-
dade privada como acumulação infinita e indistinta de capi-
tais. Sem a constituição jurídica dos sujeitos, suas transações 
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atomizadas e infinitas ficariam à sorte do acaso. A dinâmica 
do capitalismo institucionaliza a forma jurídica e uma orga-
nização política correspondente, estatal.

Embora haja entre as duas instâncias uma relação pró-
xima, não são o Estado e suas normas os núcleos genéticos 
do fenômeno jurídico moderno. A forma jurídica, mais do 
que qualquer normatividade genérica, surge do eixo estru-
tural do sujeito de direito, do direito subjetivo e da garan-
tia estatal da propriedade privada. Os direitos humanos, 
como um tipo de direito subjetivo, estão perpassados pelo 
núcleo da estrutura da própria reprodução do capitalismo. 
Estado e norma jurídica secundam1 e conformam a condi-
ção de sujeitos de direito aos indivíduos constituídos a partir 
das relações entre as classes exploradoras e exploradas do 
capitalismo.

Na sociedade produtora de mercadorias está o funda-
mento da forma jurídica. Como todas as coisas são merca-
dorias e, dentre elas, a mais importante é o trabalhador, que 
para ser explorado precisa vender seu trabalho como gené-
rico no mercado, entende-se então que a forma jurídica é 
espelho da forma mercantil. Se os indivíduos têm direitos – 
se são considerados sujeitos de direito –, isso se deve ao fato 
de que a exploração capitalista se faz por meio de contratos, 
o que exige a investidura dos indivíduos em certa qualidade 
jurídica. A forma jurídica corresponde, então, à mercanti-
lização de tudo e de todos. Para que as coisas e as pessoas 
sejam intercambiáveis no mercado, é preciso empreender 
as trocas mediante atributos jurídicos e disponibilizações 
de seus específicos direitos subjetivos. “O objetivo prático 
da mediação jurídica é o de dar garantias à marcha, mais 

1 “Conclui-se então que, para analisar as definições fundamentais do direito, não 
seja preciso partir do conceito de lei e utilizá-lo como fio condutor já que o pró-
prio conceito de lei, enquanto decreto do poder político, pertence a um estágio 
de desenvolvimento onde a divisão da sociedade em esferas civil e política já está 
concluída e consolidada e onde, por conseguinte, já estão realizados os momentos 
fundamentais da forma jurídica” (Pachukanis, 1988, p. 12).
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ou menos livre, da produção e da reprodução social que, 
na sociedade de produção mercantil, se operam formal-
mente através de uma série de contratos jurídicos privados” 
(Pachukanis, 1988, p. 13).

Os direitos humanos, sendo um núcleo específico dos 
direitos subjetivos, são considerados, louvados e reputados 
como aqueles que promovem determinado padrão político 
e social de dignidade; essencialmente, porém, garantem as 
estruturas político-jurídicas necessárias à dinâmica de repro-
dução do próprio modo de produção capitalista. Assim, por 
mais variáveis que tenham sido suas origens em termos de 
luta, interesses, bandeiras e dísticos, os direitos humanos 
são, no campo jurídico, a forma da reprodução da explo-
ração de um mundo cada vez mais pleno de mercadorias, 
dentre as quais a mais importante – e mais simbólica pelo 
seu grau de contradição e indignidade – é o trabalho.

Se é verdade que variados conteúdos de direitos subjeti-
vos vão se construindo e se afirmando na história moderna e 
contemporânea, muitos deles contra a vontade imediata da 
burguesia, é também verdade que a forma político-jurídica 
pela qual se briga e na qual essas conquistas são concretiza-
das é uma forma necessariamente correlata do capitalismo.

O conteúdo dos direitos humanos
Das defesas que historicamente foram se aglutinando 

no conjunto das normas de garantia dos direitos humanos, 
é preciso identificar seus diferentes motores. De início, há 
uma forma comum a todos os direitos humanos, a forma-su-
jeito, que é espelho da própria reprodução capitalista e da 
sua forma mercantil subjacente. Mas os conteúdos defen-
didos sob tal forma são variados. O seu núcleo é a armação 
necessária à própria existência do capitalismo: para que o 
trabalho possa ser explorado de modo assalariado, levan-
tam-se, ao mesmo tempo, a igualdade formal entre capita-
lista e proletário e a autonomia da vontade como base do 
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vínculo contratual de exploração2. Além disso, acresce-se o 
direito à propriedade privada e sua garantia por meio das 
forças estatais.

Claro está que os direitos humanos não se resumem a 
tal núcleo. Historicamente, vêm-se expandindo a ponto de 
abarcar direitos sociais, coletivos, instituindo uma gama de 
defesas que podem ser consideradas mesmo, em variados 
níveis, antagônicas entre si. É por conta desse núcleo expan-
dido e imediatamente contraditório que alguns discursos 
sobre os direitos humanos se pretendem ultrapassantes das 
necessidades capitalistas: os direitos do trabalhador e do 
meio ambiente não são do proveito imediato do burguês. 
Por conta da contradição de defesas, interesses e princípios, 
a afirmação dos direitos humanos parece aberta, universal, 
apta tanto ao capital quanto ao seu desfavor. É preciso, no 
entanto, entender o mecanismo formal de operacionaliza-
ção de suas contradições e a estrutura constituinte de seus 
interesses contrapostos.

No campo das técnicas jurídicas, conteúdos distintos e 
contraditórios não representam meios distintos de operacio-
nalização dos direitos humanos. A técnica advinda da forma 
jurídica moderna é a mesma, revelando-se por meio de fer-
ramentas como sujeito de direito, direito subjetivo, dever, 
responsabilidade. Se há sujeitos de direito cujas garantias, 
quando cotejadas, são contraditórias e limitadas, isto não 
nega o fato de que há sempre distribuição ou mensuração 
dos direitos das individualidades. A noção de indivíduo ope-
rante no mercado, comprando e vendendo a tudo e a si 
próprio, está resguardada ainda que determinados direitos 
subjetivos seus sejam limitados em face de direitos subjetivos 

2  “A relação de exploração […] em nenhum caso vê-se ligada à relação de troca 
sendo igualmente concebível numa economia natural. Porém, é apenas na socie-
dade burguesa capitalista, em que o proletariado surge como sujeito que dispõe da 
sua força de trabalho como mercadoria, que a relação econômica da exploração é 
juridicamente mediatizada sob a forma de um contrato” (Pachukanis, 1988, p. 14).
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alheios. O fato de que o burguês não pode mais contratar 
trabalho por menos que um salário-mínimo não quer dizer 
que o direito que agora fixa o patamar remuneratório ao 
trabalhador se insurja contra a possibilidade da exploração 
do trabalho por meio de contrato. Os direitos subjetivos 
contrapostos não negam o mecanismo geral da reprodução 
do capitalismo, antes o reafirmam constantemente, con-
forme arranjos conjunturais da dinâmica das lutas políticas 
e sociais.

No campo do mérito dos conteúdos, é preciso enten-
der que a marcha progressista de inclusão dentro da lógica 
capitalista tem representado, historicamente, a própria sal-
vação do sistema de exploração. Os direitos do trabalhador 
se notabilizam não pela superação, mas pela estabilização do 
capitalismo sob bases mínimas de garantias ao explorado. 
As fases de desregulamentação, como a do neoliberalismo 
em recentes décadas, representam um ganho imediato 
extremado à burguesia, mas com decorrências posteriores 
de desarranjos, na medida em que a derrocada de quanti-
dades de garantias sociais quebra cadeias da dinâmica da 
produção e da circulação e enseja ainda maiores crises eco-
nômicas, políticas e sociais. Em contraste com o neolibe-
ralismo, fases de incremento de direitos humanos sociais, 
via de regra, representaram o ingresso de amplas parcelas 
dos excluídos no mercado de consumo. As expansões e as 
contrações de direitos humanos, nos variados regimes de 
acumulação e modos de regulação dentro do capitalismo, 
são distintas dinâmicas da exploração de um mundo sempre 
medido por mercadorias.

Mas, historicamente, a contraditória marcha dos con-
teúdos dos direitos humanos não se apresenta segundo uma 
inteligibilidade de que uma distribuição de direitos sociais 
e uma relativa perda imediata do burguês sejam boas para 
o reforço estrutural da reprodução capitalista. Ao contrá-
rio, pela visão e pela ação de exploradores e opressores, 
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levantam-se resistências e contenções. Se o ponto central 
do conteúdo dos direitos humanos – propriedade privada, 
autonomia da vontade e igualdade formal para a circula-
ção mercantil e exploração do trabalho assalariado – é ori-
ginário da própria dinâmica do capital, sendo que às classes 
capitalistas há uma necessidade estrutural de tal constituição 
jurídica, os demais direitos políticos individuais inclusivos e 
os direitos sociais, por sua vez, só advêm de lutas das classes 
e grupos explorados ou, então, são garantidos por meio de 
respaldos, intervenções e planejamento meramente esta-
tais. O acoplamento destes direitos humanos inclusivos ou 
sociais à lógica de reprodução capitalista é mais incidental 
que o daqueles que permitem a exploração imediata. Por 
isso, direito à propriedade privada, direito à liberdade e 
direito à igualdade formal não sofrem contestações sociais. 
No entanto, direitos do trabalhador, direitos sociais – saúde, 
educação, habitação –, direito de minorias, direitos políticos 
ampliados e direitos ambientais vivem em constante perse-
guição. A institucionalização dos direitos humanos advém 
de fontes distintas. Seu núcleo central é o reflexo da própria 
dinâmica da reprodução do capital, e é por tal razão que 
determinados direitos humanos são estruturais. Sua perife-
ria, os direitos políticos, sociais e coletivos, é incidental.

Em momentos de crise, são apenas os movimentos dos 
grupos explorados – e, eventualmente, algum espaço jurídico 
estatal – que garantem os direitos humanos incidentais; por 
sua vez, os direitos humanos estruturais são garantidos pela 
própria dinâmica do capitalismo. Em caso de diplomas cons-
titucionais que preveem direitos sociais, como o do Brasil, 
imediatamente se espera que pelo Estado se garanta tal injun-
ção jurídica. Mas, porque as classes capitalistas lhes são opo-
sitoras e o Estado é fundamentalmente um motor da repro-
dução do capital, por isso, nos embates profundos, também 
a política descarta os direitos humanos ampliados políticos 
e sociais em favor do interesse do capital. Em momentos de 
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crise, os conteúdos da propriedade privada e da exploração 
do trabalho assalariado falam mais alto que as demais prote-
ções políticas, individuais, sociais e das minorias.

Os direitos humanos se estruturam por uma forma que 
lhes é universal, mas com conteúdos que se originam e são 
instituídos a partir de dinâmicas sociais distintas. A defesa de 
todo esse bloco é a defesa da própria forma da reprodução 
geral do capital, agravada pelo fato de que os ganhos sociais 
são incidentais em face do núcleo estrutural dos direitos 
humanos, que gravitam apenas em torno do capital e de sua 
reprodução. Ao defender os direitos do trabalhador, pen-
sando com isso garantir o mínimo de dignidade, defende-se 
o capital que, em circunstâncias de crise, destrói as próprias 
garantias mínimas, já que estas orbitam apenas sustentadas 
pela política, pelo direito e pelo Estado, mas não pela pró-
pria dinâmica capitalista.

O processo histórico dos direitos humanos
A partir da segunda metade do século XX, a reflexão 

produzida a respeito dos direitos humanos começou a falar, 
a partir de Vasak (1984), de fases específicas de sua afirma-
ção, tratando seu processo histórico, inclusive, como uma 
linearidade evolutiva: “os direitos fundamentais passaram na 
ordem institucional a manifestar-se em três gerações suces-
sivas, que traduzem sem dúvida um processo cumulativo e 
quantitativo” (Bonavides, 2006, p. 563). Nessa narrativa de 
suas conquistas, num primeiro momento, com as revoluções 
liberais, afirmam-se os direitos individuais. Posteriormente, 
constroem-se os direitos sociais, como os ligados à questão 
do trabalho. Num terceiro momento, surgem os direitos 
coletivos, como os ligados ao meio ambiente, havendo classi-
ficações que subdividem ainda outras fases mais novas, como 
os da paz e os do biodireito, de tal sorte que se vislumbram, 
a depender dos autores, até quatro ou cinco gerações de 
direitos humanos (Bonavides, 2008).
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Removendo a narrativa glorificante do progresso da civi-
lização humana, a razão do desdobrar histórico dos direitos 
humanos diz respeito tanto à necessidade de sua manifesta-
ção estrutural quanto às suas variações incidentais no con-
texto da reprodução da sociedade capitalista. Se somente é 
possível a exploração capitalista por meio contratual, então 
o núcleo primeiro dos direitos humanos é, de fato, o que 
torna explorador e explorado sujeitos de direito. Liberdade 
negocial e igualdade formal aí residem. Também a proprie-
dade privada é considerada um princípio estrutural dos 
direitos humanos, porque é nela que se assenta a garantia 
estatal do capital do burguês.

Mesmo essa alvorada dos direitos humanos individuais 
se realiza por força de luta, neste caso da burguesia contra 
o feudalismo e os setores do Antigo Regime. Mas, a partir 
daí, as demais ampliações dos direitos humanos se fazem 
contra a vontade imediata da burguesia, ainda que tal pro-
cesso permaneça adstrito às formas sociais do capitalismo 
e, no limite, seja aproveitado para a reprodução da própria 
classe burguesa. O direito do trabalho, sofrendo contes-
tações reiteradas dos capitalistas e seus áulicos, é burguês 
pela forma e pelo resultado de estabilização das próprias 
condições do trabalho assalariado. No entanto, no quoti-
diano das lutas, a burguesia não opera com tal prisma nem 
tampouco os trabalhadores se sentem, nos embates com o 
capital, corroborando com um conservadorismo estrutural. 
Isto porque as lutas sociais se fazem pulverizadas, condicio-
nadas no solo de sociedades concorrenciais, sem que haja a 
capacidade de pensamento e estratégia que tome por base a 
totalidade do sistema social. Daí, o engalfinhar das lutas no 
constrangimento das formas contraditórias do capitalismo 
se deve tanto pela ausência de um comitê gestor geral do 
capitalismo quanto pela inexistência de uma ciência geral 
das classes e grupos explorados sobre a plena superação do 
capitalismo e das práticas opressoras.
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A relação entre as formas sociais do capitalismo e os 
direitos humanos, assim, não é de derivação lógica e, sim, 
factual. Se o processo histórico de afirmação dos direitos 
humanos está albergado na sociabilidade burguesa, isto não 
se deve a um ideário de princípios capitalistas que engendre 
a mudança social. De modo contraditório, a luta de classes, 
grupos e indivíduos constitui necessariamente a reprodução 
capitalista, atravessa sua história e dá sua dinâmica. Nela está 
o motor de afirmação de variadas fases de direitos.

Como os direitos humanos se consolidam ideológica e 
discursivamente pelos espaços de cultura, inteligência, valo-
ração e institucionalização jurídica e política, também de 
alguma sorte sua afirmação, ainda que derivada das formas 
sociais capitalistas e das lutas de classes e grupos variados, 
não é necessariamente uma conquista da vontade direta 
das mesmas classes e grupos a que salvaguardam. O bur-
guês se sente burguês e não burguesia; a luta pelos direitos 
burgueses não foi e nem é uma bandeira ideologicamente 
fincada por todos os burgueses, nem representou uma con-
quista quantitativa da consciência dos burgueses. O mesmo 
quanto aos direitos do trabalhador, da mulher, do negro, do 
homossexual, do estrangeiro. É verdade que, da movimenta-
ção geral das lutas de classes e grupos, decorrem horizontes 
de conflitos e superações que dão condição ao surgimento 
das conquistas institucionais. Tais instituições políticas e jurí-
dicas têm uma materialidade direta que está adstrita a essa 
dinâmica social concreta. Mas, a partir daí, as normativas, 
declarações e a cultura dos direitos humanos acabam sendo 
cultivadas e gestadas em especial por agentes das classes 
médias, afeitos inclusive às profissões que de tais direitos se 
ocupam. Decorre então que é possível encontrar, por todas 
as sociedades contemporâneas, bifurcações na apropriação 
dos direitos humanos. Uma ideologia imediata de burgueses 
e trabalhadores se põe contra os direitos humanos, sejam 
individuais ou sociais, quando se miram casos como os de 
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criminosos ou quando se narram os custos dos direitos 
sociais para a manutenção do emprego. Já a sustentação dos 
direitos humanos enquanto cultura, valor e afirmação jurí-
dica acaba sendo própria de setores progressistas de todas as 
classes e grupos e, em especial, das classes médias.

Por mais combatidos pelas classes exploradoras, os 
direitos humanos é que dão sustento a modos mais estabi-
lizados de reprodução da própria exploração capitalista. A 
inteligência imediata das classes burguesas ou dominantes 
não permite ver que as perdas representadas pelos direitos 
humanos são, na verdade, ganhos em médio e longo prazo. 
O mesmo, pela via reversa, pode-se dizer a partir do ângulo 
dos trabalhadores e dos explorados: o imediato ganho de 
direitos sociais e políticos, possibilitando alguma melhora e 
estabilidade no seio da sua vida quotidiana, é a manutenção 
da própria exploração estrutural. Um caráter peculiar das 
lutas pelos direitos humanos é o fato de que elas se originam 
de demandas e condições exasperantes dos explorados e dos 
oprimidos, mas deságuam nalguma sorte de distribuição de 
proteções, garantias, faculdades, deveres e responsabilida-
des que são típicas das formas do capitalismo e que não 
atentam contra o fundamental de sua sociabilidade.

A tese da evolução dos direitos humanos é outra quando 
lida pelo ângulo de sua materialidade. Sua história não é 
gratuita nem voluntarista e nem dependente de um grau de 
consciência humana. Há uma íntima conexão entre direitos 
humanos e estruturação das relações sociais capitalistas. A 
afirmação dos direitos humanos nunca se deu por bondade 
do poder, sendo objeto de cruentas lutas históricas. O ensejo 
de tais lutas se dá exatamente conforme dinâmicas das rela-
ções de produção capitalistas. As batalhas pela libertação 
da servidão na Europa a partir do século XVIII e da escra-
vidão nas Américas do século XIX estão no mesmo movi-
mento da marcha da burguesia e do capital ao tempo da 
Revolução Industrial. A proeminência dos direitos humanos 
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que tratam do núcleo da subjetividade jurídica se deve, por 
um lado, às lutas revolucionárias e, por outro, apresenta-se 
como concreção estrutural necessária de instrumentais e 
garantias para possibilitar a própria exploração assalariada.

Uma etapa posterior no seio dessa primeira geração de 
direitos humanos, a dos direitos humanos políticos – como 
os de liberdade de expressão, voto ou igualdade da mulher 
–, representa, também, um desdobrar de lutas que estão, 
necessariamente, no contexto da expansão da vida urbana, 
do aumento do consumo de mercadorias por parte dos tra-
balhadores, do surgimento de setores de classe média e da 
incorporação da mulher ao mercado de trabalho. Alguns 
desses direitos, como os político-eleitorais, típicos de uma 
classe média que simboliza a circulação de mercadorias e de 
vontades, são historicamente mais fragilizados que os direi-
tos da circulação mercantil, em razão da própria relativa 
debilidade econômica de tais setores.

Do mesmo modo, os direitos humanos sociais, conside-
rados como sua segunda geração, só aparecem quando as 
relações de produção capitalistas já estão assentadas num 
contínuo sistemático que une trabalho e consumo. No seu 
alvorecer, o trabalho industrial apenas produziu, política e 
juridicamente, o horror advindo da contenção de lutas dos 
explorados. Mas, num momento posterior, a própria incor-
poração das massas trabalhadoras ao consumo e a legaliza-
ção de suas ações políticas e direitos sociais revelaram-se 
instrumentos de estabilização geral da reprodução social 
capitalista. As lutas dos trabalhadores vencem quando seus 
ganhos pleiteados são contabilizados como ganhos para a 
própria exploração do trabalho e para o circuito geral da 
circulação das mercadorias.

Também novas levas de direitos envolvendo ambiente, 
consumo, bioética e genética são correspondentes a amplia-
ções da penetração da mercadoria nas relações sociais do 
capitalismo contemporâneo. Somente quando a acumulação 
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adentra novas fronteiras ecológicas, o consumo se expande 
como massificado e plenamente indistinto e os recônditos do 
corpo são trabalhados é que, então, surgem lutas que levam 
a novas extensões dos direitos humanos. Essas dimensões, já 
não localizáveis em indivíduos, grupos ou classes, atravessam 
uma subjetividade geral e pousam em objetos de direitos 
humanos como a natureza ou o patrimônio histórico e cul-
tural, tal qual a marcha presente de expansão da mercadoria 
vai pelo consumo de massas, pelos serviços, pelo turismo, pela 
tecnologia ou pela bioengenharia (Edelman, 2009, cap. 1).

A determinação dos conteúdos dos direitos humanos 
reflete contradições necessárias da sociabilidade capitalista. 
As explorações e opressões, os antagonismos e os conflitos 
ocorridos desde os primórdios da sociabilidade capitalista não 
são chagas que possam vir a ser curadas pelos direitos huma-
nos. As lutas sociais, políticas, de classes, grupos e indivíduos 
são constrangidas pela forma política estatal e pela forma da 
subjetividade jurídica, não para que suas mazelas se resolvam, 
mas, sim, como condição de sua existência e permanência.

O caso do direito do trabalho e dos demais direitos sociais 
é bastante significativo da manutenção da exploração econô-
mica mediante as formas política, estatal e jurídica. Os direitos 
humanos do trabalhador não o emancipam nem o libertam 
do capital (cf. Marx, 2013, cap. 7); antes, dão-lhe trato de esta-
bilização das suas próprias condições no salariado. Já a partir 
das primeiras levas de conquistas de direitos individuais – mas, 
em especial, no decorrer dos séculos XIX e XX – a extensão 
do direito ao voto às mulheres e a proibição da discrimina-
ção de gênero ou raça não representaram a plena igualdade 
social da mulher ou do negro, mas, sim, instrumentos melho-
res para a reprodução do patriarcalismo e do racismo em con-
dições mais estáveis e menos conflituosas (Wallerstein, 1991, 
p. 34). No campo do trabalho e da seguridade social e nas 
questões de gênero e raça, as conquistas de direitos humanos 
não superam as próprias bases da exploração e da opressão, 
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porque estas são fundadas nas mesmas formas sociais que tam-
bém levam à proteção. É na sociedade da mercadoria que a 
forma jurídica e a forma política estatal se levantam, sendo-
-lhe constituintes. Graus distintos no arranjo dos conteúdos 
de tais formas não alteram aquilo que elas próprias ensejam. 
Trabalho assalariado, patriarcalismo e racismo são estruturais 
ao capitalismo. Suas proteções jurídicas não podem ser sua 
superação, por natureza da forma.

Revolução e direitos humanos
No mesmo compasso de uma afirmação processual e 

variável dos diferentes conteúdos de direitos humanos tam-
bém está sua relação com as revoluções. Historicamente, 
há disputas ideológicas sobre o sentido dos processos de 
ruptura acontecidos nos séculos das Idades Moderna e 
Contemporânea. Revoluções que carreiam lutas por direitos 
individuais são diretamente coordenadas por classes ou gru-
pos burgueses, de tal sorte que, desde a Independência dos 
EUA até a Revolução Francesa, há um louvor da revolução 
(embora, aqui, claramente, em disputa: as classes burguesas 
abominam as fases de excesso dos franceses, que são justa-
mente as fases progressistas dos trabalhadores ou dos extra-
tos mais radicais da pequena burguesia). O acoplamento 
das revoluções à bandeira de direitos individuais serve como 
clamor histórico das classes exploradoras para rupturas com 
os absolutismos ou, até mesmo, com a legalidade, no caso 
do século XX, quando esta foi contrária a suas demandas. 
Na bandeira dos direitos humanos individuais está a base 
mínima para a reprodução social capitalista.

Tratamento distinto sofrem todos os processos de lutas 
e revoltas contrários ao núcleo dos direitos humanos que 
seja afeto à reprodução do capital. Revoluções socialistas, 
movimentos de insurgência anticapitalistas ou antiditatoriais 
e, até mesmo, as batalhas pelos direitos sociais, são tomados 
como oposições aos direitos humanos, se se considera, por 
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isso, o núcleo da liberdade negocial e do direito subjetivo 
ilimitado ao capital. Os múltiplos e variados objetivos das 
lutas revolucionárias explicam alinhamentos políticos que, 
ao se porem sob a bandeira dos direitos humanos, resul-
tam em usos os mais seletivos possíveis: na mesma América 
Latina, Cuba de Fidel e Chile de Pinochet sofrem distintas 
apreciações. Nas revoltas árabes que se iniciaram em 2011, 
as ditaduras inimigas são apeadas do poder com o apoio dos 
governos dos Estados Unidos e de países europeus segundo 
a justificativa de que atentam contra os direitos humanos. 
Contudo na mesma região, outras ditaduras sangrentas, mas 
amigas, são sustentadas. No plano menor, das manifestações 
de rua, é suficiente ver o tratamento distinto dado pelas 
polícias brasileiras a grupos de direita e de esquerda.

É preciso atrelar o movimento político à estrutura 
íntima da reprodução do capital para entender as posições 
práticas e teóricas quanto ao tema da relação das revolu-
ções com os direitos humanos. A base mínima necessária à 
reprodução do capital é defendida como revolução ansiada, 
“legítima”. As lutas por expansão do conteúdo dos direitos 
humanos ou pela superação da exploração capitalista são 
consideradas revoluções indesejadas, “ilegítimas”. Mais que 
a legitimidade, como atributo meramente ideológico, há um 
dado estrutural: a luta revolucionária pela conformação à 
reprodução do capital é um caminho que se impõe com a 
força da dinâmica das suas próprias formas sociais estrutu-
rantes. Nesse sentido, a defesa constante da revolução por 
direitos humanos individuais e por democracia eleitoral for-
mal é uma manifestação da ideologia.

A naturalização das ações de ruptura que refluam à 
ordem de reprodução do capital faz que o discurso dos 
direitos humanos se concentre no seu núcleo individual, 
esquecendo ou mesmo declarando abominável o campo 
dos direitos humanos sociais e das revoluções superado-
ras das formas capitalistas. O teto ideológico dos direitos 
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humanos não permite que estes acompanhem o processo 
de transformação social quando para além do próprio capi-
talismo. Assim, por mais que se projete uma bandeira de 
socialismo como sucessor melhorado dos direitos humanos, 
são estes que, na estrutura formal de sua reprodução em 
sustento do direito ao capital, não permitem se fazer suce-
didos por aquela.

Direitos humanos e dignidade humana
Se a forma dos direitos humanos é uma própria forma 

social da exploração capitalista – distintas combinações de 
conteúdos a partir do sujeito de direito, dos direitos subje-
tivos, da propriedade privada –, a luta pelos direitos huma-
nos, sendo em favor de alguma dignidade, é feita no seio de 
uma indignidade estrutural. A separação dos trabalhadores 
dos seus meios de produção é o primeiro dos fatos sustenta-
dos pelos direitos subjetivos. A dignidade tornada remédio 
é o seu segundo corolário. Em se dando uma indignidade 
estrutural, os direitos humanos, como o caso exemplar dos 
direitos sociais, são tentativas de solucionar efeitos sem alte-
rar as causas.

Nas sociedades contemporâneas, a forma da constitui-
ção dos sujeitos, de sua consciência e seus valores práticos se 
faz por meio de mensurações, sendo a distribuição dos direi-
tos subjetivos umas das mais centrais. Por isso, acaba por ser 
incompreensível, à maioria dos explorados do mundo, uma 
luta que não resulte, ao final, em ganhos jurídicos. Se se bus-
cam melhores condições no trabalho, o resultado positivo da 
luta será o incremento normativo assegurado pelo direito do 
trabalho. Se se busca o fim da tortura, a ação em vista no hori-
zonte teórico-prático da maioria é o seu ganho em termos de 
normas jurídicas estatais que garantam a dignidade humana. 
Num mundo onde tudo se mede como mercadoria, os sujeitos 
são os portadores das mercadorias por excelência e, então, 
sua inteligibilidade se faz por meio da forma necessária que 
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os permite portar mais ou melhor – o direito. Daí que, para 
muitos, é inconcebível que haja um horizonte das lutas e das 
revoluções maior que a própria luta por direitos humanos.

No entanto, o passo histórico da dignidade humana é 
muito maior que a manutenção da forma jurídica que cor-
responde à exploração capitalista. Não se pode considerar 
que a divisão do mundo entre os detentores do capital e os 
trabalhadores assalariados se resolva, em termos de plena 
dignidade, apenas com a concessão de aumentos salariais. É 
preciso que os horizontes teórico-práticos da luta revolucio-
nária se expandam. É porque a dignidade humana não se 
perfaz em termos da reprodução da forma-jurídica e da for-
ma-mercadoria que se luta pela ruptura com os padrões esta-
belecidos no capitalismo. A plena revolução, assim, mais do 
que aumentar os direitos humanos, opera a sua superação.

A dificuldade de desejar uma esfera de dignidade 
humana está justamente na materialidade e nas práticas da 
vida sob a forma da mercadoria. O arranque de uma socia-
bilidade distinta envolve a negação dos horizontes que cons-
tituem a própria subjetividade contemporânea. As lutas de 
superação do capitalismo partem do chão da própria vida 
capitalista. Seu desenvolvimento se faz em tal solo, constran-
gido pelas suas formas sociais e, tendencialmente, tragado 
por elas. Mas, ao mesmo tempo, apenas a luta nesse mesmo 
solo, atravessada pelas suas contradições, é que permite a 
eventualidade de sua superação.

O discurso e a luta por dignidade encerrados em tipos 
jurídicos revelam a manutenção da exploração capitalista. 
Ainda que os direitos humanos sejam uma batalha árdua 
contra a barbárie reacionária, é preciso reconhecer o capita-
lismo como uma barbárie estrutural, mesmo que, eventual-
mente, melhorada juridicamente. Tal como há uma distância 
enorme entre o odiar o outro, o respeitar formalmente o 
outro e o amar o outro, há uma distância enorme e simi-
lar entre o ódio aos direitos humanos, o respeito formal aos 
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direitos humanos e o amor à dignidade estrutural de todos 
os seres humanos. É neste ponto mais alto que revolução e 
horizonte de humanidade devem estar ligados, para buscar a 
superação das indignidades capitalistas em favor de uma dig-
nidade tomada em outro nível: numa sociabilidade socialista.
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As questões relacionadas ao totalitarismo talvez sejam o 
aspecto da obra de Arendt que mais tenha chamado a aten-
ção dos especialistas ao longo de todos esses anos. A razão 
para tamanho interesse provavelmente encontra-se na pró-
pria natureza dos acontecimentos decorrentes da Segunda 
Guerra Mundial, ou seja, as máquinas de morte no sombrio 
período do século XX. No prefácio da primeira edição de 
Origens do totalitarismo, escrito no verão de 1950, Arendt 
anuncia o estado de espírito de sua época:

Duas guerras mundiais em uma geração, separadas por uma 
série ininterrupta de guerras locais e revoluções, seguidas 
de nenhum tratado de paz para os vencidos e de nenhuma 
trégua para os vencedores, levaram à antevisão de uma 
terceira guerra mundial entre as duas potências, que ainda 
restavam. O momento de expectativa é como a calma que 
sobrevém quando não há mais esperança. (2004, p. 11)

Hannah Arendt foi apenas uma entre outros intelec-
tuais que, apesar de tomar conhecimento do horror das 
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câmaras de gás somente na década de 1940, percebeu a 
potencialidade assassina dos regimes políticos de seu 
tempo já na década anterior. Com Eric Voegelin, não na 
Alemanha, mas na Áustria pós Anschluss, a situação não 
foi diferente. O estudioso do curso de Direito, até então 
assistente do jurista e filósofo Hans Kelsen em Viena, per-
cebeu os perigos que estavam por vir (embora ninguém 
fosse capaz de imaginar o quão longe eles iriam chegar) 
e opôs-se ao regime totalitarista alemão. Como afirma 
Dietmar Herz (2005, p. 10):1 “a Gestapo havia preparado 
‘listas negras’ com os nomes dos oponentes ao regime. Eles 
eram demitidos dos cargos públicos – se eles tivessem sorte. 
Caso eles tivessem menos sorte, eram abordados e levados 
aos campos de concentração ou assassinados. O nome de 
Voegelin estava em uma dessas listas”.2 Em função disso, 
segundo Monika Puhl (2005, p. 21), com ajuda de amigos, 
fugiu para os Estados Unidos em 1938, seis anos depois de 
casar-se com Lissy, cujos pais eram simpatizantes do nacio-
nal-socialismo e tinham um quadro de Hitler na parede da 
sala de estar. Enquanto a história de Voegelin é semelhante 
à de outros autores que, apesar de não judeus, opuseram-se 
ao regime por meio da filosofia ou da arte, a história de 
Arendt – relembrada por quase todos os seus comentadores 
quando o assunto ronda as questões relacionadas ao tota-
litarismo – foi exatamente igual à de muitos outros judeus 
da época: perseguição, perda de direitos políticos, fuga da 
Alemanha para a França, estadia em um campo de traba-
lho, fuga do campo de trabalho e, finalmente, a fuga para 
a América do Norte. No “novo mundo” americano, a vida 

1   Herz é responsável pelo prefácio da obra de Monika Puhl, Eric Voegelin in Baton 
Rouge.
2   “The Gestapo hat prepared ‘blacklists’ with the name of the opponents to the 
regime. They were dismissed from public officers – if they are less lucky, they were 
arrested, taked to concentration camps or murdered. The name Erich Voegelin 
was one of the lists.”
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dos dois também se assemelhou à de muitos outros intelec-
tuais imigrantes europeus: a busca por uma casa, dificulda-
des iniciais com o idioma, tentativa de entender os hábitos 
e maneira de pensar dos norte-americanos, sobrevivência 
com o auxílio de fundações, esforço pela busca de notícias 
de parentes e amigos na Europa, procura de um emprego e 
espera pela cidadania estadunidense para que então pudes-
sem novamente pertencer a algum lugar no mundo. Mais 
do que essas questões práticas, porém, permanecia para 
todos a pergunta que os fazia pensar constantemente: em 
que a República de Weimar havia se transformado? O que 
aconteceu com a Alemanha do período entre guerras?

A pergunta que não queria calar passou a atormentar 
Hannah Arendt depois que a perseguição acirrada aos judeus 
havia começado no final da década de 1920, mas, antes disso, 
seus estudos eram dedicados às questões quase puramente 
teológico-filosóficas, como aquelas que rondavam sua tese de 
doutorado sobre o conceito de amor em Santo Agostinho. 
Arendt e Voegelin começaram a atentar para os estudos sobre 
os regimes totalitários quase concomitantemente, no início da 
década de 1930. Voegelin, porém, foi mais ousado e, em certo 
sentido, mais promissor do que Arendt, pois, em 1933, seu 
escrito Raça e Estado já estava sendo publicado. Dele, seguiu-se 
no mesmo ano A ideia de raça na história do espírito, o Estado 
Autoritário, de 1936, e finalmente o livro que despertaria a ira 
dos membros do Partido Nacional Socialista: As religiões políti-
cas, em 1938. A ousadia de Voegelin lhe custou caro e o preço 
pago foi a fuga para os Estados Unidos da América. Na década 
de 1930, o problema que ocupava os pensamentos de Arendt 
estava diretamente relacionado ao problema que ela enfren-
tava como judia e que mais tarde compôs a primeira parte 
das Origens do totalitarismo. Em 1933, ela escrevia sobre a vida 
da judia Rahel Varnhagen e seu movimentado salão literário 
em Berlim, no século XIX. Ao mesmo tempo, Arendt refletia 
igualmente sobre a situação dos judeus contemporâneos de 
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Varnhagen que, sem direitos políticos, contentavam-se com 
os benefícios cedidos pela nobreza e pelas posições privilegia-
das que ocupavam nos bancos europeus. Nessa época, porém, 
Arendt ainda não havia se dedicado às questões referentes ao 
cerne do problema dos regimes totalitários e nem tentado 
diagnosticar uma causa para a ascensão do Führer ao poder. 
Embora ela percebesse o perigo potencial da situação dos 
judeus, bem como a potencialidade totalitária do governo de 
Hitler na década de 1930, somente mais tarde ela realmente 
parece ter-se dado conta da situação pela qual havia passado. 
Em uma entrevista concedida a Günter Gaus na TV alemã em 
1964,3 Arendt revela que:

tivemos que acreditar seis meses mais tarde, quando 
comprovamos o que tinha ocorrido. Isso é que foi 
perturbador. Anteriormente dizíamos: ‘Bom, nós temos 
inimigos. É a ordem natural das coisas. Por que um povo 
não teria inimigos?’. Mas foi completamente diferente. Foi 
na verdade como se um abismo se abrisse diante de nós, 
porque tínhamos imaginado que todo o resto iria de alguma 
maneira se ajeitar, como sempre pode acontecer na política. 
Mas dessa vez não. Isso jamais poderia ter acontecido. E não 
estou me referindo ao número de vítimas, mas à fabricação 
sistemática de cadáveres. (Arendt, 2002, p. 135)

A catástrofe anunciada e a própria situação da fuga de 
Arendt fizeram que a autora voltasse seus olhos para o mundo 
da política e conduziram à reflexão não somente sobre a 
situação do totalitarismo em si, mas também sobre quais 
rumos a política estava tomando nesses tempos sombrios. 
O livro que consagrou Arendt como estudiosa da política – 
Origens do totalitarismo – é resultado de todo o processo pelo 
qual ela mesma passou desde o final de 1920 até sua chegada 

3   Texto presente na coletânea A Dignidade da Política.



Daiane Eccel   

Lua Nova, São Paulo, 101: 141-174, 2017

145

aos Estados Unidos. Comentadores afirmam que essa obra 
deu início a uma série de outras que servem ou como res-
posta a Origens do totalitarismo (como seria o caso de A condição 
humana, publicada sete anos depois), ou como continuidade 
(como o relato de Eichmann em Jerusalém, escrito em 1963), 
entremeada com mais uma série de escritos entre e depois 
desse período. Enquanto o ponto de partida de Arendt foi 
sua própria situação como judia e sua indignação diante da 
situação política da Alemanha nazista, o de Voegelin foi a 
associação entre sua capacidade de refletir sobre o que acon-
teceu à sua volta e seus estudos de Direito na Universidade de 
Viena, bem como sua desconfiança com os movimentos de 
massa que haviam ganhado força na década de 1920. Arendt 
e Voegelin têm, portanto, o mesmo objeto de estudo: a polí-
tica e os movimentos totalitários do século XX. As teses de 
Arendt são amplamente conhecidas (e igualmente criticadas 
em alguns aspectos). As de Voegelin, por sua vez, carecem 
de leitura e de divulgação, mas ambas, com suas diferenças e 
particularidades, constituem o núcleo deste artigo.

No caso de Voegelin, a situação é ainda mais com-
plexa, já que muitos de seus conceitos são completamente 
desconhecidos no meio acadêmico e certamente exigirão um 
esforço maior para esclarecê-los. A elucidação de tais conceitos 
constitui o cerne de sua teoria não somente sobre os regimes 
totalitários, mas também sobre sua proposta de uma nova 
ciência da política. Para além do esclarecimento das teses de 
ambos os autores sobre o totalitarismo em si, o objetivo deste 
artigo é mostrar em que medida o pequeno debate travado 
entre Voegelin e Arendt é importante para a compreensão do 
problema dos conceitos de verdade – que serão tratados adiante 
neste estudo – e da política, debate este tão desconhecido 
quanto os conceitos voegelianos e no qual as diferenças de 
diagnóstico dos dois autores são bem nítidas. Apesar de não 
ser constituído por mais de vinte páginas, esse debate traduz 
exatamente o que eles entendiam pelas causas do movimento 
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totalitário e revela as tendências teóricas e influências de forma-
ção que carregaram consigo ao longo de suas vidas. O objeto 
de inquietação de ambos é sempre o mesmo: a ascensão do 
totalitarismo. As respostas para as perguntas que rondam o pro-
blema, no entanto, são distintas e serão analisadas aqui.

O debate
Em função de toda essa organização e sistematicidade ine-

rente ao domínio totalitário, o espanto de Arendt ficou evi-
dente na conhecida entrevista a Günter Gaus para a TV alemã. 
A ausência de razões militares para o novo regime e a falta de 
pretensão econômica contrastadas com os horrores dos cam-
pos de concentração dotaram todos esses acontecimentos de 
uma aparência de irrealidade e loucura. Todo o espanto de 
Arendt com a notícia dos campos, aliado à sua própria história, 
fez surgir as Origens do totalitarismo, com observações inovado-
ras para o campo do pensamento político, mas também alvo 
de muitas críticas, como fica explícito nas palavras de Young-
Bruehl (1997, p. 233): “quando Hannah Arendt escreveu essa 
carta eufórica a Blumenfeld,4 seu livro Origens do totalitarismo 
acabava de sair, com críticas entusiasmadas”. Entre todas as 
críticas, duas recebem destaque e as demais podem ser con-
sideradas “mais do mesmo” com relação a essas duas. Trata-se 
da resenha de Eric Voegelin publicada na Review of politics, bem 
como a do sociólogo David Riesman publicada na Commentary.5

4   Trata-se de uma carta em que Arendt descreve a Blumenfeld o sucesso de algu-
mas palestras sobre filosofia das artes ministradas pelo seu marido, Blücher.
5   Além disso, Young-Bruehl também destaca que as críticas de tendências marxis-
tas surgiram depois da publicação da segunda edição da obra, bem como a crítica 
de Raymond Aron. Arendt e Aron conheceram-se durante a estadia dela em Paris. 
Uma das principais críticas que Aron fez a Arendt está relacionada com a maneira 
como ela se apropria da teoria das formas de Montesquieu e, por meio disso, foca 
sua ampla análise nos problemas que envolvem as considerações de Arendt sobre 
o monopólio de um único partido, bem como o terror totalitário e as ideologias. 
Para além disso, Aron ainda reitera o fato de que Arendt negligenciou a categoria 
de religião secular, que poderia ser um elemento fundamental para a compreen-
são da ascensão dos regimes. É Peter Baehr quem se ocupa das críticas de Aron a 
Arendt. Para tanto, conferir Baehr (2010).
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Enquanto Eric Voegelin foca sua atenção em alguns 
problemas pontuais na obra de Arendt, Riesman tece algu-
mas considerações sobre o método da autora e questiona 
suas conclusões advindas de certas falhas metodológicas.6

O ponto que importa aqui, porém, são as controvérsias 
estabelecidas no pequeno – mas nem por isso menos impor-
tante – debate entre Voegelin e Arendt, que é erroneamente 
ignorado e tem propositalmente sua importância mitigada 
por parte de alguns comentadores de ambos os autores.7

A resenha de Voegelin publicada na Review of Politics em 
1952 a convite de Waldemar Gurian é resultado da troca 

6   Importa notar que Arendt e Riesman travaram um diálogo no período em que 
o autor estava trabalhando em sua obra mais conhecida, The lonely crowd (A multi-
dão solitária), de 1950. Nela, Riesman preocupa-se em analisar o caráter das classes 
médias urbanas modernas, bem como a alienação dos indivíduos. O autor herda de 
Max Weber a análise dos tipos ideais, bem como a forma de ação dos indivíduos que, 
segundo ele, seriam influenciados por uma orientação tradicional, introdireção e 
alterdireção, a depender do período correspondente da história social. Segundo 
Baehr (2010) que se esmera em detalhar o debate entre Arendt e Riesman, ambos 
tinham poucas coisas em comum: tratam de diferentes países e focam em problemas 
distintos, mas eram judeus secularizados, tinham opiniões semelhantes sobre a cria-
ção do Estado de Israel e concordam sobre os sentimentos de falta de indignação e 
de uma apatia generalizada por parte das massas. A principal diferença entre ambos 
resguardava-se no foco de atenção de cada um deles ao tratar da sociedade de mas-
sas e da ascensão dos regimes totalitários. Nesse sentido, Riesman critica a análise 
arendtiana que, ao tratar da ascensão dos regimes, mantém seu foco em elementos 
como a polícia secreta, propaganda do partido e demais aparatos relacionados ao 
partido e líderes, mas não leva devidamente a sério outros processos sociais e ele-
mentos descentralizados que também contribuíram. Embora o debate entre Arendt 
e Riesman não esteja publicado em língua portuguesa, é possível encontrar o livro 
de Riesman (1995). Para análise apurada do debate entre os dois pensadores, reco-
menda-se novamente o livro de Peter Baehr supracitado, já que este autor dedica 
um capítulo para as querelas instauradas entre Arendt e Riesman.
7   Em língua portuguesa, a única fonte dedicada ao debate, é um capítulo loca-
lizado no livro de Sylvie Courtine-Denamy, O cuidado com o mundo: diálogo entre 
Hannah Arendt e alguns de seus contemporâneos, traduzido do francês e publicado 
pela editora da UFMG. Em inglês, encontramos os textos de Peter Baehr e Barry 
Cooper que serão citados aqui e em alemão, encontramos uma coletânea dos tex-
tos de Arendt referentes ao totalitarismo que trazem seus textos e os de Voegelin e 
que, ao final, são apreciados por meio de um comentário de Ingeborg Nordmann. 
Com relação a este último, conferir LUDZ, Ursula (org). Über den Totalitarismus: 
Texte Hannah Arendts aus den Jahren 1951 und 1953. Dresden: Hannah Arendt-
Institut für Totalitarismusforschung, 1998.
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epistolar entre Voegelin e Arendt.8 As cartas não são muitas 
e, com exceção do conteúdo referente à opinião de Voegelin 
sobre a obra de Arendt, as demais não contêm informações 
relevantes para nosso trabalho. Mas a troca de correspon-
dência iniciada por Voegelin em 16 de março de 1951 dá 
origem à resenha encomendada por Waldemar Gurian. A 
resenha e sua réplica são versões mais “impessoais” das car-
tas trocadas, mas a força das ideias e a sequência da argu-
mentação é a mesma, de forma que tais cartas – a resenha de 
Voegelin e a réplica de Arendt – podem ser facilmente iden-
tificadas com o mesmo conteúdo. O que Waldemar Gurian 
fez foi apenas publicar as cartas de ambos em uma versão 
adaptada para a revista.9

Em 1952, finalmente surge a resenha de Voegelin na 
Review of Politics. Voegelin a inicia afirmando que “a imensa 
maioria dos seres humanos que estão vivos sobre a Terra 
se veem afetados em alguma medida pelos movimentos 

8   Arendt refere-se a Voegelin em outras ocasiões e critica sempre o mesmo ponto, 
a saber, a tese das religiões políticas. Tanto no texto “Religião e Política” (1953) 
quanto em “O interesse pela política no pensamento filosófico recente” (1954), 
ambos presentes em A Dignidade da política, Arendt menciona Voegelin referindo-se 
a esse aspecto. Além disso, ela também toma conhecimento do seu A nova ciência 
da política logo quando a obra é publicada e escreve a Gertrud e Karl Jaspers, em 
novembro de 1952, afirmando se tratar de um “livro importante”, com questões 
que devem ser pensadas e com uma leitura atenta sobre Max Weber. Courtine-
Denamy relata que Arendt o tem em conta e afirma sua importância, porque “pri-
meiramente seu autor […] faz prova de preocupação pelo político, pela preserva-
ção do mundo” (2004, p. 146). Ainda sobre a recepção de A nova ciência da política 
por Arendt, afirma que “definitivamente, e não obstante seu elogio ao livro, parece 
que Arendt não o via senão como mais uma dessas ‘rajadas do Zeitgeist’, reapare-
cendo sempre a cada vinte anos” (2004, p. 151).
9   As correspondências estão acessíveis nos arquivos de Voegelin, em Stanford, 
dos quais há também cópia na biblioteca pessoal de Voegelin em Erlangen, na 
Alemanha. Sobre as demais correspondências entre os dois autores, há apenas 
menções sobre uma cordial amizade entre eles e a respeito de telefonemas e peque-
nos possíveis encontros em ocasiões em que Voegelin estava em Nova Iorque ou 
Arendt próxima de algum lugar onde Voegelin lecionava ou passava férias. Além 
disso, Voegelin ainda convidou Arendt para uma conferência em seu Instituto de 
Ciência Política em Munique, em 1961, ou seja, exatos dez anos após a primeira 
troca de correspondências e próximo ao julgamento de Eichmann, em Jerusalém.
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totalitários de massa do nosso tempo”10 (Voegelin, 2000, p. 
15)11 e, a partir daí, passa a adotar um vocabulário que lhe 
é comum: as metáforas de um diagnóstico médico, como 
alguém que flagra patologias na modernidade “como se a 
putrefação da civilização ocidental houvesse liberado um 
veneno cadavérico que propaga a infecção por todo o corpo 
da humanidade” (2000, p. 15).12 Segue-se como consequên-
cia o fato de nem a filosofia política e tampouco a ciência 
política terem instrumental teórico adequado para pensar 
as questões do totalitarismo, pois tal fenômeno necessita 
ser entendido à luz de um conjunto de saberes que deveria 
“abarcar desde as experiências religiosas até as transforma-
ções da personalidade sob a pressão do medo e das atroci-
dades, passando pelas instituições de governo e organização 
do terrorismo” (2000, p. 15).13 Mas trata-se, neste caso, de 
um ciclo vicioso, já que essa falta de instrumental teórico é 
justamente causada pelo próprio estado decadente no qual 
se encontra a civilização ocidental, ou seja, uma civilização 
incapaz de atentar para os fenômenos do espírito e que não 
consegue desenvolver uma antropologia filosófica para tal 
fim. O problema no estudo inadequado do totalitarismo é 
a perspectiva sob a qual ele é analisado, e aí está também, 
segundo Voegelin, o problema de Arendt, que tem seu tra-
balho prejudicado, entre outras coisas, pelo fato de deixar-se 
levar demais pelas emoções diante das atrocidades acome-
tidas nos regimes totalitários, obnubilando o foco central 

10   A fonte usada para citar a resenha de Voegelin é o texto em inglês publicado na 
coletânea de suas obras completas. Ao passo que, cada vez que citarmos a réplica 
de Arendt, faremos uso do texto contido na coletânea Compreender: formação, exílio 
e totalitarismo.
11   “The vast majority of all human beings alive on earth are affected in some mea-
sure by the totalitarian mass movements of our time”.
12   “The putrefaction of Western civilization, as it were, has released a cadaveric 
poison spreading its infection through the body of humanity.”
13   “by subject matter the inquiry will have to ranger from religious experiences 
and their symbolization, through governmental institutions and the organization 
of terrorism.”
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do problema e abdicando de um referencial teórico ade-
quado, já que o horror moral e a carga emocional eclipsam 
o essencial e “levam a uma delimitação da matéria do objeto 
de exame” (2000, p. 17). Embora o livro de Arendt esteja 
repleto de “formulações brilhantes e intelecções profundas” 
(Voegelin, 2000, p. 16), falha ao perseguir as consequências 
de tais intelecções, pois “sua elaboração sofre uma virada até 
uma superficialidade lamentável” (Voegelin, 2000, p. 16).14 
Mas esse aspecto seria apenas a revelação de que Arendt 
também padece da confusão intelectual e moral que assola 
a modernidade. No entanto, Voegelin realiza uma breve 
reconstrução do argumento de Arendt sobre o declínio 
do Estado-nação, bem como de outros fatores econômicos 
que, segundo Arendt, influenciaram na ascensão do regime. 
Além disso, o autor faz questão de marcar quais os pontos 
altos do texto de Arendt e elogia sem restrição a primeira 
parte – sobre o antissemitismo –, afirmando que é “talvez 
o melhor resumo histórico que há acerca do problema do 
antissemitismo”, enquanto a segunda parte “é a mais pene-
trante do ponto de vista teórico” (2000, p. 18).15 O que 
Voegelin admira é a capacidade de Arendt associar vários 
fenômenos que normalmente são vistos de forma dispersa, 
como a expansão do imperialismo dos Estados nacionais e a 
formação de elites e populachos.

O texto de Voegelin está repleto das influências de seus 
estudos sobre religião, e também fica clara sua tendência a 
interpretar os fenômenos históricos baseados em suas leitu-
ras frequentes do historiador-economista britânico Toynbee.16 

14   “It abounds with brilliant formulations and profound insights – as one would 
expect only from an author who has mastered her problems as a philosopher – but 
surprisingly, when the author pursues these insights into their consequences, the 
elaboration veers toward regrettable flatness.”
15   “The second part – on Imperialism – is theoretically the most penetrating”.
16   Para perceber a influência de Toynbee sobre Voegelin, basta lembrar da gran-
diosa e reconhecida obra escrita pelo britânico que contém 12 volumes e trata da 
história de 26 civilizações. O opus magnum de Voegelin, Ordem e história, constituída 
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Ao tratar das questões do método e das fontes utilizadas no 
estudo de Arendt, Voegelin afirma que há muitas formas de 
tentar enxergar o fenômeno totalitário e diz não saber se, efe-
tivamente, a maneira adotada por Arendt é a melhor, apesar 
do fato de merecer um tratamento cuidadoso. Nesse con-
texto, Voegelin se pergunta por qual motivo Arendt não fez 
uso dos conceitos e do estudo de Toynbee, e afirma que, em 
questão de método, o livro não atinge o rigor esperado, e a 
descrição dos fenômenos históricos aliados à situação social 
“tendem a envolver a causalidade histórica com aura de fata-
lidade” (2000, p. 20).17 Isso configura um problema para 
Voegelin, porque não são apenas os fatos históricos os mais 
decisivos para essa interpretação do problema, mas a forma 
como as pessoas lidam com isso. Aparece aqui a problemática 
da liberdade espiritual e das virtudes – que é bastante comum 
nos escritos voegelianos – e que o conduz à conclusão de todo 
seu estudo sobre o totalitarismo: “a enfermidade espiritual 
do gnosticismo é o problema específico das massas moder-
nas e os paraísos e os infernos fabricados pelo homem são 
seus sintomas” (Voegelin, 2000, p. 20).18 A tarefa de esclare-
cer o totalitarismo, portanto, não se resume em apenas expli-
car o surgimento das sociedades de massa e abarcar outros 
dados históricos, mas consiste em investigar o motivo pelo 
qual os homens desse tempo deixaram que a história tomasse 
esse rumo. Para Voegelin, Arendt falha em sua análise, pois 
segundo Young-Bruehl (1997, p. 235): “Voegelin havia argu-
mentado que o retrato que Arendt fazia da falência política e 
social era convincente, mas que ela deixara de considerar os 
vários tipos de resposta a essa falência” e, com isso, erra o foco 

de cinco volumes, tem uma sequência parecida com aquela estabelecida por 
Toynbee. Os doze volumes de Toynbee se encontram na biblioteca pessoal de 
Voegelin, em Erlangen, na Alemanha.
17   “to endow historical causality with an aura of fatality.”
18   “The spiritual disease of agnosticism is the peculiar problem of the modern 
masses, and the man-made paradises and man-made hells are its symptoms”.
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do problema, que está assentado na ascensão do gnosticismo 
na modernidade. Para manter-nos em apenas um exemplo, 
Voegelin sugere que, além de investigar razões sociais históri-
cas que contribuíram para o totalitarismo já no século XVIII 
– como dissolução da nobreza e a ascensão da burguesia – 
Arendt poderia também ter investigado o sectarismo ima-
nentista da Baixa Idade Média e, portanto, especular sobre 
a situação espiritual dos homens para, posteriormente, talvez 
concluir que os movimentos totalitários “são movimentos de 
um credo imanentista no qual estavam frutificadas as heresias 
medievais” (Voegelin, 2000, p. 21). Tanto Voegelin quanto 
Waldemar Gurian19 tendiam a enxergar o totalitarismo como 
resultado do secularismo moderno e davam aos assuntos espi-
rituais – os quais Arendt pouco ou nada considerava – um 
peso demasiado grande. Segundo Courtine-Denamy,

Desde as Religiões políticas, Voegelin sustentava a tese de que 
a grave crise que atravessava o mundo ocidental seria fruto 
da “secularização do espírito, da separação de um espírito 
que se tornou apenas mundano de suas raízes fincadas 
na religiosidade. Consequente, qualquer tentativa de se 
compreender uma dada situação política que desconheça 
as forças religiosas ativas na comunidade política, bem 
como os símbolos pelos quais se exprime, permaneceria 
necessariamente insuficiente. (2004, p. 142)

Ele abandonou a ideia de “religiões políticas” em voga 
em 1950 e, nos anos 1960, passou a concebê-la como “gnose” 
que aponta para um descarrilamento, patologia, desvio e 
fechamento da alma.

Mais do que esclarecer questões específicas da teoria de 
Voegelin e Arendt, importa entender quais os pontos-chave nos 

19   Editor da Review of Politics e amigo comum de Arendt e Voegelin que sugeriu 
a resenha e deu a Arendt o direito de réplica.
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quais há discordância entre os dois autores. Segundo o italiano 
Roberto Esposito (2006, p. 101), há tamanho desencontro entre 
os autores a ponto de gerar um “mal entendido recíproco, ou 
pelo menos a incapacidade de perceber aquele quadro comum 
de problemas no interior do qual somente as diferenças, por 
certo relevantes e significativas, assumem significado e espes-
sura”.20 No texto de Voegelin aparecem duas críticas principais 
ao livro de Hannah Arendt. A primeira é justamente a falta de 
instrumental teórico adequado em função da ausência de uma 
antropologia filosófica21 bem elaborada que atentasse também 
para os fenômenos espirituais, e a segunda é uma espécie de 
explicação encontrada por Voegelin do porquê Arendt cometer 
essa falha. Voegelin acusa Arendt de adotar uma postura liberal, 
progressista e pragmatista diante dos problemas encontrados.

Mas o que provoca, afinal, Voegelin a criticar de forma 
tão contundente a autora de Origens do totalitarismo? Na ter-
ceira parte do livro, ao descrever as atrocidades cometidas 
nos campos de concentração, Arendt escreve:

O que as ideologias totalitárias visam, portanto, não é a 
transformação do mundo exterior ou a transformação 
revolucionária da sociedade, mas a transformação da própria 
natureza humana. Os campos de concentração constituem 
os laboratórios onde mudanças na natureza humana são 
testadas, e, portanto, a infâmia não atinge apenas os presos 
e aqueles que administram segundo critérios estritamente 
“científicos”; atinge todos os homens […]. O que está em 
jogo é a natureza humana em si. (2004, p. 510, grifo nosso)

20   “da la impresión de un malentendido recíproco, o por lo menos de la inca-
pacidad de percibir aquel cuadro común de problemas en el interior del cual 
solamente las diferencias, por cierto relevantes y significativas, asumen significado 
y espesor”.
21   No caso de Voegelin, a ideia de uma antropologia filosófica remete à teoria 
da alma de Platão e Aristóteles e a uma concepção forte de natureza humana. 
Essa concepção de natureza humana se tornará clara quando chegarmos ao 
ponto crucial do debate entre Arendt e Voegelin.
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Para Voegelin, porém, a questão da natureza humana 
não pode ser tratada nesses termos de “mudança” e “trans-
formação”. Mostrou-se estupefato ao deparar com a pas-
sagem de Arendt sobre esse problema, pois, “quando li 
esta afirmação, apenas podia dar créditos aos meus olhos. 
‘Natureza’ é um conceito filosófico e denota aquilo que 
identifica uma coisa como coisa desta classe e de nenhuma 
outra” (Voegelin, 2000, p. 21).22 Isso significa que a natureza 
humana não pode ser mutável, porque é essência, é fixa e 
pode ser conhecida e modificada por Deus, mas nunca pelo 
homem. No entanto, Arendt não pôde perceber isso porque 
estava ela mesma tomada pela desordem espiritual e inte-
lectual do seu tempo e sucumbiu ao imanentismo, segundo 
o autor. Para Voegelin, Arendt era apenas mais uma vítima 
do obscurecimento dos conceitos de sua época e, por isso, 
está inclusa no grupo dos liberais, progressistas e pragma-
tistas, de forma que seus “descarrilamentos teóricos são, em 
algumas ocasiões mais interessantes do que suas intelecções” 
(2000, p. 22).23

O problema da falta de aparato teórico associado à ques-
tão da natureza humana revela as pretensões metafísicas de 
Voegelin, que se tornam ainda mais claras no final de sua 
resenha, quando afirma que “a verdadeira linha de divisão 
na crise contemporânea não intercorre entre liberais e tota-
litários, mas entre transcendentalistas religiosos e filosóficos 
de um lado e liberais e imanentistas sectários totalitários por 
outro” (Voegelin, 2000, p. 22).24 Portanto, se Arendt crê na 

22   “When I read this sentence, I could hardly believe my eyes. ‘Nature’ is a phi-
losophical concept; it denotes that which identifies a thing as a thing of this kind 
and not of another one.”
23   “We suggested previously that the author’s theoretical derailments are someti-
mes more interesting than her insights”
24   “The true dividing line in the contemporary crisis does not run between liberals 
and totalitarians, but between the religious and philosophical transcendentalists 
on the one side and the liberal and totalitarian immanentist sectarians on the 
other side.”
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possível mudança da natureza, está também no grupo dos 
liberais relativistas e imanentistas. Essa acusação do autor a 
Arendt, mediada pelos conceitos dicotômicos de imanen-
tismo/transcendentalismo, revela mais do que nunca as 
tendências filosófico-metafísicas de Voegelin, já que tal acu-
sação está assentada no argumento de que o totalitarismo 
é uma espécie de imanentização causada pelo secularismo. 
Nessa perspectiva, os movimentos totalitários do século 
XX têm origem na disputa espiritual entre imanentismo e 
transcendentalismo, de forma que a ascensão de tais regi-
mes demonstra a vitória do primeiro sobre o segundo, na 
medida em que representam a tentativa de substituir o Deus 
transcendente por religiões seculares. Arendt, no entanto, 
segundo Voegelin, cai na cilada do próprio imanentismo 
ideológico e é condescendente com ele, seja quando não 
considera as questões espirituais para explicar as origens do 
totalitarismo, seja quando concorda que a natureza humana 
é mutável. Segundo Cooper (1999, p. 139), “a conclusão de 
Voegelin era clara: se a linha fundamental de divisão era 
entre religiosos e transcendentalistas filosóficos e uma rica 
variedade de imanentistas sectários, Arendt claramente se 
encontra entre os últimos”.25 O fato de Arendt deixar de 
considerar a evolução espiritual do Ocidente significa, para 
Cooper, a principal diferença metodológica entre os dois 
pensadores, e sobre o que motivou Arendt a não ter levado 
em conta este aspecto, diz Cooper (1999, p. 146): “é porque 
isso não lhe era visível no fenômeno totalitário”.26 O fato de 
ela desconsiderar um fenômeno que não é visível revelaria 
mais uma vez sua falta de sensibilidade para alguns ramos 
da filosofia que Voegelin leva em conta, como a filosofia da 
consciência, por exemplo.

25   “Voegelin’s conclusion was therefore clear: if the fundamental dividing line was 
between religious and philosophical transcendentalist and rich variety of immanen-
tist sectarians, Arendt clearly belonged among the later.”
26   “because it was no visible to her in the totalitarian phenomenon.”
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Voegelin fazia constante uso de termos medievais como 
auxiliares na tentativa de explicar fenômenos modernos. 
Em função disso, ele retoma a famosa disputa medieval 
entre nominalistas e realistas para tentar compreender 
o domínio totalitário. O nominalismo – apenas como 
flatus vocis – não concebe a existência dos universais e, 
segundo Voegelin, permite apenas um grau de investigação 
justamente porque não busca a essência da coisa. Nesse sen-
tido, ele adota uma postura antinominalista forte e nova-
mente fica claro seu platonismo, na medida em que leva 
em consideração a existência dos universais. Para Cooper 
(1999, p. 146), a dicotomia nominalismo versus realismo 
também seria uma forma de conceitualizar o debate entre 
Arendt e Voegelin, pois, enquanto este adota uma postura 
realista, Arendt tenderia mais para o nominalismo, ou mais 
especificamente, o que Voegelin chamava de taxonomia 
nominalista ou análise elementar. Na crítica de Voegelin, 
ao insistir na importância de fazer distinções e traçar nova-
mente uma tipologia das formas de governo baseada nas 
lições da tradição, mas acrescentando agora o totalitarismo, 
Arendt sucumbe à mera distinção conceitual superficial e 
permanece apenas no primeiro nível de investigação teó-
rica. Tentar conceitualizar o domínio totalitário e marcar 
suas diferenças entre democracia liberal, monarquia cons-
titucional e tirania clássica é uma tentativa que “aos olhos 
de Voegelin” permanece apenas elementar, pois fica só no 
nível do imanente. Qualquer investigação da tipologia das 
formas de governo permanece apenas no âmbito da taxo-
nomia nominalista, pois só é possível alcançar uma investi-
gação realística quando o objeto possui “status ontológico”, 
e não quando é apenas um “acidente de ordem”, como é o 
caso do totalitarismo como forma de governo.

Aqui se encontra a diferença essencial entre a forma 
como ambos enxergam o domínio totalitário: enquanto 
Arendt considera o totalitarismo uma nova forma que pode 
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ser inclusa na tipologia dos regimes e, por isso, de cunho 
exclusivamente político (e, inquestionavelmente, a pior 
forma de regime que poderia haver), Voegelin o considera 
um fenômeno de desordem espiritual que, quando igno-
rado, torna obnubilado o diagnóstico. Se uma investiga-
ção realística só é permitida no plano do status ontológico, 
então devem ser consideradas “a natureza do homem ou 
da sociedade” ou “a ordem da alma humana”, pois só esses 
conceitos possuem esse status, o que não ocorre com formas 
de governo. Em função disso, a natureza do homem ou da 
sociedade ou a ordem da alma humana devem servir como 
pistas para a investigação acerca do totalitarismo, e campos 
como a antropologia filosófica têm o aparato necessário 
para tal investigação. O caminho que Voegelin privilegia é, 
portanto, o caráter mais transcendente e universal do fenô-
meno totalitário, enquanto Arendt se ocupa estritamente 
com questões histórico-políticas e, portanto, particulares. O 
“mal entendido recíproco” a que se refere Esposito passa, 
entre outras coisas, pela crítica de Arendt a Voegelin, pois 
ela teria reduzido a interpretação voegeliana sobre os regi-
mes totalitários a dois pontos: a teleologia presente na filoso-
fia da história de Voegelin e sua “teologia política”. Esposito 
argumenta que Voegelin “desintegra a categoria do telos 
como âmbito de uma possível unificação do tempo histó-
rico” (Esposito, 2006, p. 105)27 e que, se o autor tem uma 
filosofia da história (como realmente parece ter em Ordem 
e história), nada implica que ela seja teleológica. O enca-
deamento dos acontecimentos enumerados por Voegelin 
(teses sobre a gnose) desde a Antiguidade, passando pela 
Idade Média e chegando à modernidade, não significa que 
haja uma certa logicidade de fatos, mas, pelo contrário, 
segundo Esposito (2006, p. 104), que Voegelin “acentua e 

27   “Hemos dicho que él desintegra la categoria de telos como âmbito de possible 
unificación del tiempo histórico.”
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radicaliza-os caracteres de descontinuidade e impredicabili-
dade de sua própria noção de tempo”.28

A respeito da crítica de Arendt sobre uma ideia de teo-
logia política, importa observar que essa expressão não é 
usada por ela. Ela se refere ao conceito “religião secular”, 
sugerido por Voegelin. Arendt enfatiza que não seria capaz 
de utilizar tal termo porque não acredita que o lugar meta-
físico de Deus esteja já preenchido com alguma coisa.

A réplica
A defesa imediata de Arendt veio com o direito que 

lhe foi concedido por Gurian a uma réplica à resenha de 
Voegelin. No entanto, da mesma forma que ela já tinha 
conhecimento da opinião de Voegelin sobre Origens do tota-
litarismo por meio das cartas, ela também já havia lhe respon-
dido através de correspondências e sua réplica publicada na 
revista é uma versão adaptada da troca epistolar. O interes-
sante é notar que, no caso de Arendt, há também referências 
a Voegelin na sua troca de cartas tanto com Jaspers quanto 
com seu marido, Blücher. Mas são tão poucas as referên-
cias quanto são as de Voegelin com relação à Arendt. Nelas, 
fica claro também um relacionamento de cordial amizade 
entre ambos, bem como respeito intelectual e discordância 
em alguns aspectos mais gerais da obra. Voegelin escreveu 
sua primeira correspondência a Arendt em 16 de março 
de 1951, e ela elaborou uma resposta datada de 8 de abril 
do mesmo ano. Porém, nunca a enviou. Ela reformulou tal 
texto em uma carta de 22 de abril. Segundo as observações 
de Baehr (2012, p. 366), “a primeira carta era não só mais 
longa como também mais informativa que a segunda”29 e 
a pergunta que o comentador levanta é: por que Arendt 

28   “Voegelin acentúa y radicaliza los caracteres de discontinuidad y de impredi-
cabilidad de su propria interpretación del tiempo histórico.”
29  “The first version, however, is not only longer but also more informative than 
the second.”
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nunca teria enviado a primeira carta para Voegelin? Mas 
conforme ele também observa, a própria Arendt explicou 
isso quando, no envio da segunda carta, admite estar atra-
sada porque gostaria de dar uma resposta que abrangesse 
os vários pontos levantados por ele. No entanto, ela se deu 
conta de que, para isso, precisaria escrever algo que fosse 
mais do que uma carta e que, naquele momento, havia 
várias ideias ainda em fase embrionária. Alguns argumentos 
presentes na primeira carta são omitidos na segunda, talvez 
pelo fato de Arendt sentir-se na obrigação de desenvolvê-los 
com maior afinco antes de enviá-los a Voegelin e a simples 
omissão deles a desobrigaria deste ofício.

Na resposta de Arendt há três pontos que merecem 
especial atenção: a) o questionamento sobre a “falha” da 
tradição do pensamento político em “evitar” ou tentar res-
ponder às questões referentes ao totalitarismo; b) as conse-
quências dessa falha como o não reconhecimento da impor-
tância da pluralidade humana; c) a forma como ela lida com 
as ideologias. A primeira e a última questão permanecem na 
segunda carta, enquanto a segunda, especificamente refe-
rente à pluralidade humana, é omitida na segunda carta.

Arendt acredita que uma das respostas para a questão 
do totalitarismo sugerida por Voegelin – a saber, a de que ele 
está diretamente relacionado com uma crise espiritual que 
em parte acontece em função do declínio do cristianismo no 
Ocidente – é abrangente demais para explicar um fenômeno 
tão específico como os regimes totalitários do século XX e que, 
ao invés de tentar encontrar uma explicação para isso, ela se 
esforça em fazer o exercício contrário, buscando responder 
por que a tradição do pensamento político filosófico, surgido 
desde Platão e arrastado até a década de 1920, não conseguiu 
responder às perguntas suscitadas pelo totalitarismo. Mas 
Arendt sabia que, nisso, Voegelin estava de acordo com ela, 
pois ele já havia anunciado que concordava com o fato de que 
não havia aparato intelectual inerente à tradição que fosse 
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suficiente para explicar tal fenômeno. No caso de Arendt, 
porém, há um aspecto específico que precisa ser observado. 
No momento em que se pergunta o motivo pelo qual a tradi-
ção de pensamento político surgida com Platão não foi capaz de 
explicar os regimes totalitários, ela não faz simplesmente uma 
crítica à falta de aparato intelectual, mas critica, sobretudo, a 
separação entre a filosofia e a política que surgiu com a morte 
de Sócrates e que inaugura a força do pensamento político 
ocidental. Com a morte do mestre de Platão, a tradição política 
deixou de se importar com a pluralidade dos homens e, den-
tro do quadro de pensadores ocidentais, talvez Kant tenha sido 
o único a ser salvo deste mal. Por algum motivo, ela omite essa 
questão da pluralidade na carta para Voegelin, mas a retoma 
como argumento principal na resenha do ano seguinte, e esse 
é o aspecto que torna todo o pensamento político dela bas-
tante original. Em Origens do totalitarismo, a questão da plura-
lidade já aparecia, principalmente na terceira parte referente 
aos campos de concentração, mas ela realmente tomou força 
a partir da publicação de A condição humana (2010), momento 
no qual Arendt também sistematizou a relação entre a plura-
lidade humana e a falta de capacidade da filosofia política em 
lidar com este aspecto. Nas obras posteriores, Arendt sistema-
tiza a ideia de que a filosofia falha com a política quando se 
ocupa apenas do homem, ao passo que a política se dá entre os 
homens. Na carta de 8 de abril de 1951, Arendt deixa clara sua 
percepção de que a onipotência do homem tornou os homens 
e sua pluralidade completamente supérflua e que, da mesma 
forma que a consequência lógica da onipotência de Deus é o 
monoteísmo, a consequência da onipotência do homem sobre 
os homens é o totalitarismo.

É ainda nesse contexto que Arendt retoma o problema 
suscitado por Voegelin sobre as ideologias.30 As considera-

30   Julgamos importante observar o uso tradicional do conceito de ideologia antes 
de adentrarmos em suas especificações na obra de Arendt e Voegelin. O Dicionário 
de Política alerta para o fato de que o uso do termo é “intrincado e múltiplo”. 
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ções um pouco mais vastas sobre ideologia na primeira carta 
são substituídas por uma enfática frase na segunda carta: “Eu 
acredito que odeio ideologias tanto quanto você” (Arendt 
apud Baehr, 2012, p. 379).31 Porém, a autora traça obser-
vações mais minuciosas sobre as ideologias que mais tarde 
servirão de conteúdo para o capítulo anexado em Origens do 
totalitarismo, intitulado “Ideologia e terror: uma nova forma 
de governo”.32 A autora chama atenção para o fato de que 
nem sempre as ideologias exercem algum tipo de ameaça, 
principalmente quando elas meramente buscam oferecer 
um simples modo de vida para as pessoas. No entanto, em 
alguns contextos, elas podem se mostrar bastante perigosas, 
sobretudo quando o mundo no qual se está acostumado a 
viver sofre uma queda e tudo está desestruturado. A partir 
desse momento, caso predomine a “logicidade” das ideolo-
gias, o perigo começa a aparecer, e esse problema é ampla-
mente debatido em “Ideologia e terror”, em que Arendt 
afirma que a ideologia “é a lógica de uma ideia” (2004, p. 
521). Há três características presentes nas ideologias que se 
manifestaram especificamente nos regimes totalitários: a) 
a pretensão de sempre tentar explicar o todo; b) o desejo 
de libertar-se de toda e qualquer experiência que de algum 
modo não contribua para os ideais perpetuados pela ideo-
logia, mesmo que se trate de algo que acaba de acontecer; 
e c) a ideologia trata de enquadrar tudo dentro de uma fór-

Bobbio oferece uma “concepção fraca” e uma “concepção forte” de ideologia. 
Esta última trata da forma como Marx a concebe, ou seja, “é uma crença falsa”. A 
concepção fraca designa apenas algo “que tem como função orientar os compor-
tamentos políticos coletivos” (1995, p. 585).
31   “I believe I hate ideologies as much as you do.”
32   Baehr observa que, conforme uma carta escrita a Marshall Macluhan, Voegelin 
acreditou que essa parte anexada posteriormente em Origens do totalitarismo fosse 
resultado de seus questionamentos para Arendt. Mas Baehr esclarece esse aspecto 
afirmando que alguns meses antes de receber a carta de Voegelin, Arendt já havia 
se debruçado sobre as reflexões a respeito deste tema, e prova disso foi sua con-
ferência proferida na Universidade de Notre Dame, em 1950. A pretensão de 
Voegelin, portanto, era falsa. 
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mula lógica para a qual parece não haver argumento capaz 
de rebater, já que tal processo é “absolutamente lógico” 
(2004, p. 523). Segundo Arendt, como na prática a ideolo-
gia é impotente, ou seja, ela mesma é incapaz de transfor-
mar a realidade existente, a construção lógica é a maneira 
encontrada para manipular a realidade. Arendt admite que, 
da mesma forma que na tipologia das formas de Estado de 
Montesquieu existem as molas propulsoras da ação, no tota-
litarismo – embora não se enquadre em nenhum tipo de 
forma de governo já conhecido – a ideologia é sua mola pro-
pulsora, ela é o princípio da ação junto com o terror. Essas 
informações são omitidas na segunda carta e, infelizmente, 
Voegelin teve acesso a elas somente posteriormente, o que 
o impediu de compreender a totalidade dos argumentos.

A resposta sobre o sentimentalismo excessivo com rela-
ção aos campos de concentração, bem como as questões de 
método e a questão relativa à natureza humana formam a 
pauta principal da réplica de Arendt, agora não mais nas 
cartas. Antes disso, porém, ela faz observações mais gerais 
sobre o seu método e reconhece que “uma das dificuldades 
do livro é que ele não pertence a nenhuma escola, e não 
usa quase nenhuma ferramenta oficialmente reconhecida 
ou oficialmente controvertida” (Arendt, 2008, p. 418).

Embora reconheça que o moralismo ou o sentimenta-
lismo seja sempre perigoso por parte do autor, ela afirma 
que reagir de forma totalmente indiferente aos horrores 
cometidos nos campos de concentração não seria rigor 
acadêmico, mas, mais do que isso, significaria perdoar o 
ocorrido. O propósito de Arendt com relação ao estudo do 
totalitarismo sempre ultrapassou as barreiras acadêmicas e 
tinha um papel também moral: compreendê-lo para evitá-lo. 
Ela reconhece que tratar da questão totalitária em termos 
históricos significa, de alguma forma, preservar tal questão, 
e isso, para a autora, não é exatamente um legado fácil, 
mas controvertido, dado o fato de “sentir-se empenhada 
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em destruir” o totalitarismo (2008, p. 418). Arendt também 
afirma que, exceto essa contingência, a forma de sua escrita 
é apenas uma questão de estilo e que “houve quem o elo-
giasse por julgá-lo apaixonado, e quem o criticasse por con-
siderá-lo sentimental” (2008, p. 419). Além disso, defende-se 
afirmando que há momentos na história nos quais faz parte 
da tarefa do historiador descrever as péssimas condições 
(sociais ou emocionais) de que padecem os agentes. Sem 
isso, a tarefa do historiador não fica completa, pois perma-
nece descontextualizada. Assim, Arendt responde à acusa-
ção de Voegelin de que o excesso de sentimentalismo desvia 
o foco de atenção e encobre o que há de mais essencial no 
momento da análise.

Ainda quanto à diferença de método, Arendt insiste 
novamente no ato de fazer distinções e afirmar que não há 
precedente para os regimes totalitários. Isso significa dizer 
que a forma como Voegelin lê os regimes totalitários – a 
saber: como se fosse “apenas o outro lado do liberalismo, 
do positivismo e do pragmatismo” (2008, p. 421), jamais 
estaria correto porque não se trata simplesmente disso. A 
autora percebe que, no final das contas, ambos partem de 
pressupostos diferentes para interpretar o fenômeno e que, 
distintamente de Voegelin, que enxerga o totalitarismo de 
acordo com “influências e afinidades intelectuais” (2008, 
p. 421), ela interpreta de acordo com os fatos. Segundo 
Arendt, as influências platônicas de Voegelin são bastante 
evidentes e, em função disso, ele busca percorrer a essên-
cia do fenômeno, que estaria diretamente relacionado com 
o processo de decadência espiritual do mundo ocidental. 
Na medida em que tenta descrever alguns elementos his-
tóricos que de alguma forma contribuíram para a ascensão 
dos regimes totalitários, ela permanece, como Voegelin 
havia descrito, no nível dos fenômenos visíveis. Sobre isso, 
a própria Arendt concorda, assim como provavelmente 
concordaria que assume uma posição “nominalista”, mas 
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que isso não seria uma postura negativa. A posição dife-
renciada da qual partem Arendt e Voegelin marca todo o 
resto da réplica da autora que, recorrentemente, afirma que 
Voegelin interpreta os regimes totalitários a partir de ideias, 
e ela, a partir de fatos. A bem da verdade, Voegelin tam-
bém o faz, mas os fatos para os quais ele se volta não estão 
todos dentro da modernidade, já que ele não enxerga rup-
tura entre o medievo e a modernidade mas, ao invés disso, 
uma continuação um pouco ao molde sugerido por Karl 
Löwith. Nesse sentido, vem à baila a questão da seculariza-
ção e da novidade da modernidade também assinalada por 
Blumemberg33que parece, em parte, estar agregada à teoria 
política arendtiana. Além das referências indiretas que faz 
a Voegelin em “Religião e política”, Arendt (2005) também 
retoma a questão no texto “O conceito de história: antigo 
e moderno”, em Entre o passado e o futuro. Ali Arendt parece 

33   Na metade dos anos 1960, surge no cenário de pensamento germânico 
um debate acerca da legitimidade da modernidade sistematizado por Hans 
Blumemberg em obra homônima. Aparentemente e grosso modo, poderíamos 
afirmar de saída que Arendt partilha da tese de Blumemberg (sobretudo na rei-
vindicação de que a modernidade não é uma mera continuidade dos tempos ante-
riores) enquanto Voegelin adere, em parte, à de Löwith. Voegelin é influenciado 
pelas teorias de Löwith e isso fica evidente, entre outros aspectos, pelas inter-
pretações que ele tece sobre Joaquim de Fiori, autor para o qual Löwith destina 
um capítulo em seu conhecido Meaning in History, publicado em espanhol sob o 
título de Historia del mundo y salvación: os presupuestos teológicos de la filosofia 
de la Historia. Este é o grande livro de Löwith e foi publicado depois de De Hegel 
a Nietzsche. Nele, o autor se ocupa em investigar quais pressupostos religiosos se 
encontram por trás daquilo que chamamos de filosofia da história e questiona 
contundentemente as pretensões completamente novas e secularizadas que supos-
tamente tomariam conta da modernidade ocidental altamente racionalizada. Não 
se trata de uma tentativa de retorno a uma maneira de interpretar as questões 
fundamentais sob o viés teológico, mas, antes de tudo, é um diagnóstico de tempo 
que desconfia do discurso a la Blumenberg que insiste em assegurar uma espécie 
de legitimidade da modernidade. A maior obra de Löwith (2007) se encontra aces-
sível em espanhol. No entanto, essas considerações devem ser tratadas com maior 
cuidado, sobretudo em função das ressalvas presentes nas teorias desses autores. 
Neste escrito não trataremos dessa problemática e não nos ocuparemos de Karl 
Löwith e Hans Blumenberg.
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reforçar seu ceticismo com relação à ideia da modernidade 
como simples continuidade:

Secularização significa, antes de mais nada, simplesmente a 
separação entre a religião e a política, e isso afetou ambos 
os lados de maneira tão fundamental que é extremamente 
improvável que haja ocorrido a gradual transformação 
de categorias religiosas em conceitos seculares que os 
defensores da continuidade ininterrupta procuram 
estabelecer. (2005, p. 102)

O argumento de Arendt segue com coerência ao 
longo do texto, pois, justamente em função dessa posição 
um tanto fenomenológica, ela discorda completamente 
que o totalitarismo possa ser o resultado da falta de uma 
religião ou que, em outras palavras, o regime totalitário e 
seus líderes atuaram como uma religião secular em detri-
mento de um vácuo do cristianismo ou de qualquer outra 
religião. É por esse motivo que Arendt não adota o vocabu-
lário voegeliano como “doença espiritual”, por exemplo, 
e, para além de não fazer uso de tais metáforas, Arendt 
discorda de que o que faz as massas serem massas é o fato 
de elas padecerem de uma doença espiritual que assola o 
Ocidente. Para ela, esse tipo de formulação permanece 
apenas no nível das ideias. Na leitura de Arendt, as mas-
sas se constituem como tal na medida em que são incapa-
zes de perceber que partilham um mesmo mundo e que 
podem ter interesses em comum ao invés de atomizarem-
-se. Pensando dessa forma, Arendt deixa clara sua posição 
quanto ao papel da religião nos regimes totalitários, ou 
seja, não há nenhum papel significativo a ponto de tornar 
a religião ou a falta dela o foco central da explicação para 
tal fenômeno. A autora chega a reconhecer que há uma 
breve relação entre ateísmo e totalitarismo, no entanto, o 
efeito explicativo que tem o ateísmo assume apenas um 
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papel negativo, e não positivo, ou seja, ele não é capaz 
de explicar o surgimento do totalitarismo e não pode ser 
explicado a partir do totalitarismo.

Afirmando que “o problema da relação entre essência 
e existência no pensamento ocidental me parece ser um 
pouco mais complicado e controvertido do que supõem as 
palavras de Voegelin sobre a ‘natureza’” Arendt (2008, p. 
424) inicia sua defesa com relação àquela que considera a 
questão que atraiu as críticas mais ferrenhas de Voegelin. 
É sobretudo com relação a essa questão que Arendt mos-
tra suas tendências intelectuais completamente diferen-
tes e inclusive opostas a Voegelin. A autora não adentra 
diretamente o problema entre essência e existência, que se 
propõe a discutir no artigo “O que é filosofia da Existenz?”,34 
mas ficam evidentes suas preferências por uma filosofia que 
trate mais da política como reino da pluralidade e menos 
da metafísica.35 Ela afirma que, quando a liberdade deixa 
de fazer parte do homem, a natureza – imutável ou não – 
não exerce grande papel. Por meio disso Arendt sinaliza 
também sua concepção de verdade, já que esta, em alguma 
medida, está relacionada com a metafísica. Refiro-me, neste 
momento, diretamente à verdade racional e não à verdade 
de fato. Esta última relaciona-se também com questões do 
totalitarismo e de sua propaganda totalitária, que é baseada 
mais na mentira organizada do que em verdades de fato. 
A verdade racional não precisa ter necessariamente suas 
raízes cravadas na metafísica, pode ser apenas teórica, mas, 
de qualquer forma, é caracterizada pela imutabilidade por 

34   Texto presente na coletânea publicada em língua portuguesa como A digni-
dade da política (2002, pp. 15-38).
35   Entende-se aqui metafísica no sentido etimológico do termo, a saber, algo que 
está fora do nosso alcance e, por isso, que se desconhece de fato. Embora essa 
observação pareça desnecessária dada sua obviedade, é importante deixar claro 
que nesse contexto Arendt pretende pensar a política sem parâmetros metafísicos.
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excelência. Arendt não acredita que esse tipo de verdade 
esteja no reino da política e, quando está, representa perigo.

Diferente de Voegelin, que preocupa-se com a doença 
que assola a modernidade e adoece o espírito dos homens, 
refletindo as consequências dessa doença na política, Arendt 
está diretamente preocupada com os transtornos causados 
para a liberdade humana e busca, justamente na própria 
política e nos fatores históricos, explicações para isso. O 
que está em voga no caso de Arendt é a liberdade, mais do 
que qualquer discussão de cunho ontológico, como propõe 
Voegelin com a questão da natureza humana. Em seu ensaio 
sobre o sentido da política, Arendt (2006) afirma que polí-
tica e liberdade estão intrinsecamente ligadas e que a liber-
dade é o sentido da política, assim como já o era na Grécia, 
contexto no qual ser livre e participar da vida política eram 
sinônimos. Em função disso, as tiranias e ditaduras são 
rebaixadas a patamares inferiores no regime das formas de 
governo, haja vista o fato de suprimirem a liberdade política 
dos homens. Mais radical do que qualquer tipo de tirania, 
despotismo ou ditadura, os regimes totalitários decepam 
definitivamente a possibilidade da liberdade não apenas no 
sentido político, mas também humano. Segundo Arendt: “o 
sucesso do totalitarismo equivale a uma liquidação muito 
mais radical da liberdade como realidade política e humana 
do que qualquer outra coisa que presenciamos antes dele” 
(2008, p. 424).

A posição de Arendt indica claramente sua divergência 
com o que ela chamava de filósofos profissionais, e no topo 
da lista estava Platão e o seu mundo das ideias. A discus-
são sobre a busca das essências pouco ou nada interessava 
a Arendt em sua investigação sobre o totalitarismo, já que 
essa pseudobusca desvia o investigador de sua questão e o 
faz cair no vício dos filósofos, a saber, aquele que desprende 
o pensador do mundo concreto e o conduz novamente ao 
mundo das ideias. Novamente, aqui é perceptível a crítica 



Debate sobre o totalitarismo: a troca de correspondências entre Hannah Arendt e Eric Voegelin

Lua Nova, São Paulo, 101: 141-174, 2017

168

de Arendt aos filósofos e sua pretensiosa inclinação para a 
verdade (racional). A questão não é que Arendt negue tal 
verdade, mas assume que ela é pretensiosa demais quando 
busca lidar com a política, cujo reino é a opinião e a verdade 
de fato, não as verdades teóricas e suas imutáveis certezas. 
A verdade de fato, aquela que está diretamente relacionada 
com o mundo da ação, está também claramente suscetível 
à mentira. Em termos de ação, como afirma Arendt (2005) 
em “Verdade e política”, age mais aquele que mente do que 
aquele que fala a verdade, do que aquele que só confirma 
os fatos. O chamado “dizedor da verdade” e testemunha dos 
fatos não tem a intenção de mudar ou mover o mundo; o 
mentiroso, o manipulador dos fatos, tem. Arendt, porém, 
traça diferenças entre a mentira tradicional – aquela que 
somente busca ocultar (mas que Kant, por exemplo, já com-
batia) e a mentira moderna, que deve ser considerada em 
parte quando o assunto é o totalitarismo. Para a mentira 
moderna, o ocultamento não é suficiente, mas é preciso 
ainda modificar o contexto.

Aqui cabem algumas considerações sobre a mentira 
organizada em forma de propaganda nos regimes totali-
tários. Tanto Arendt quanto Voegelin atentaram para esse 
aspecto. Os líderes totalitários não precisavam de muito 
esforço, a não ser fazer uso dos problemas surgidos no 
período após a Primeira Guerra e elaborar propagandas e 
promessas. Arendt enfatiza que a propaganda foi o grande 
recurso estratégico por parte de ambos os regimes totalitá-
rios, já que as massas precisavam ser conquistadas de alguma 
forma. É interessante notar que se a estrutura e o domínio 
dos regimes totalitários eram inéditos e totalmente novos, 
o mesmo não acontece com as propagandas, que de forma 
alguma eram novas, mas apenas reaproveitavam velhos pro-
blemas com velhas promessas em uma roupagem cientifi-
cista, ou seja, trabalhavam com dados que supostamente a 
ciência era capaz de comprovar – como a superioridade da 
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raça ariana no caso nazista, por exemplo. Nesse sentido, o 
caso que mais parece ter impressionado Arendt é a mani-
pulação propagandística realizada pelos nazistas acerca dos 
famosos Protocolos de Sião. Baseados nesses documentos, 
que a princípio eram propagandas judaicas, os órgãos res-
ponsáveis pela propaganda nazista difundiram a ideia de 
que os Protocolos eram a tentativa de conspiração judaica 
para dominar o mundo e, dessa forma, “a propaganda 
nazista foi suficientemente engenhosa para transformar o 
antissemitismo em princípio de autodefinição, libertando-o 
assim da inconstância de uma mera opinião” (Arendt, 2004, 
p. 496). As propagandas eram os verdadeiros veículos dou-
trinários do poder totalitário, não somente para as massas, 
mas também para os próprios grupos ligados ao movimento, 
que sofriam influência direta por parte dos líderes.36 Não 
tardou, porém, para que a propaganda, que antes necessi-
tava ter bases científicas – mesmo que se tratasse de puro 
embuste – fosse substituída pelo poder totalitário que, de 
forma alguma, precisava ser justificado.

Também em sua tentativa de compreender o ocor-
rido, Voegelin percebe a importância da propaganda e 
a disseminação da mentira, mas para tanto cita apenas o 
livro de Karl Kraus, A terceira noite de Valpúrgis, escrito em 
1933, como exemplo de obra de alguém que, de alguma 

36   Conferir, por exemplo, as considerações críticas que tanto Arendt quanto 
Voegelin fazem sobre as observações de Henry Picker em Hitlers Tischgespräche, ou 
seja, as conversas de Hitler com seus conselheiros militares e que, segundo Arendt, 
se tratavam de “discursos talhados para os ouvidos militares, com os quais esperava 
convencê-los de seus objetivos nacionais para prepará-los cautelosamente para 
seus verdadeiros projetos” (2008, p. 310). Voegelin, por sua vez, critica os escritos 
reunidos para a introdução de Hitlers Tischgespräche. Os ensaios são de Percy Ernst 
Schramm, um historiador reconhecido como de “alta conta” entre seus pares, 
como enfatiza Voegelin (2010, p. 78), que falha em tentar retratar Hitler em “A 
anatomia de um ditador” através de dados completamente irrelevantes e quase 
positivos como seus olhos “profundamente azuis, radiantes”. Em Hitler e os alemães, 
Voegelin busca denunciar não somente as estratégias propagandísticas dos pró-
prios nazistas, mas também a negligência alemã com os envolvidos no movimento 
no período pós-guerra.
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forma, tinha percebido as artimanhas propagandísticas 
nazistas. No entanto, diferente de Arendt, Voegelin não faz 
nenhuma análise detalhada explicando como a propaganda 
se disseminou.37

Nessa perspectiva, apesar de colocar o mentiroso den-
tro do espaço da ação, não significa, é claro, que Arendt 
seja uma defensora da mentira, mas, diferente disso, ela só 
retoma o caráter contingencial e imprevisível da ação.

Aqui são válidas algumas observações importantes sobre 
o texto no qual Arendt, remetendo a Leibniz, diferencia ver-
dade de fato de verdade da razão. As verdades de fato são 
políticas por excelência na medida em que estão no mundo 
e são fatos que constituem o mundo onde vivemos. Ela é 
diferente da verdade racional cujo oposto é a opinião e, 
por este motivo, a doxa e a verdade de fato estão no mesmo 
domínio (Arendt, 2005, p. 294). A verdade racional, por sua 
vez, lida diretamente com a filosofia e, sobretudo, sempre 
tendo Platão como interlocutor, Arendt concebe este tipo 
de verdade como associado à transcendência e à metafísica 
ou, em outras palavras, à solidão do filósofo: “a verdade de 
Platão, encontrada e realizada na solidão, por definição, 
transcende o âmbito da multidão e o mundo dos negócios 
humanos” (2005, p. 295). Ela contrapõe os dois tipos de 
verdade da mesma forma que contrapõe filosofia e política, 
a solidão do filósofo versus a pluralidade do mundo e a ver-
dade contra a doxa, já que a formação desta última se dá no 
meio dos outros e só tem importância quando se está entre 
os homens.

Com isso, Arendt não se coloca certamente contra a 
filosofia, mas novamente desconfia do papel do filósofo 
quando este assume uma postura como a de Voegelin, por 

37   Isso não significa afirmar que Voegelin não tenha tratado da propaganda 
nazista. Ele o fez em Hitler e os Alemães, sobretudo quando cita os episódios e as 
formas de propaganda relacionados à noite de Valpúrgis. No entanto, não sistema-
tizou a análise, como fez Arendt.
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exemplo. E é preciso notar que é Platão quem está por trás 
dessa trama. Em uma carta a Karl Jaspers, em 1951 (por-
tanto antes do debate com Voegelin), Arendt afirma que a 
filosofia naturalmente não é a culpada pelo que aconteceu 
com a Alemanha e com a Rússia na ascensão do mal radical, 
mas:

eu tenho a suspeita de que a filosofia não está inteiramente 
livre de culpa nisso tudo. Não, é claro, no sentido de que 
Hitler tivesse algo a ver com Platão […] mas no sentido 
de que a filosofia ocidental nunca teve um conceito puro 
de política e não poderia ter tal conceito porque sempre 
falou do homem e tratou de forma marginal da pluralidade 
humana. (Arendt, 2013, pp. 126-7)38

Certamente isso não significa que Arendt desconsidere 
a importância da essência da natureza humana em termos 
filosóficos, ou que não reconheça o grande papel que este 
tema possui filosoficamente. Posteriormente, em A condição 
humana, ela se esquiva também desse tema quando diferen-
cia a condição humana da natureza humana, deixando claro 
para o leitor que se manterá ocupada com o primeiro em 
vez do segundo termo. Arendt reconhece que a questão da 
natureza humana corresponde à pergunta: “o que sou?”, 
que é diferente da questão “quem sou?”. Esta última pode 
ser respondida com a simples constatação de que somos 
homens, ao passo que a primeira é, de fato, uma questão 
que conduz à reflexão sobre a essência do homem e sobre 

38   Segue o texto no original: “Nun habe ich Verdacht, dass die Philosophie na 
dieser Bescherung nicht ganz unschuldig ist. Nicht natürlich in dem Sinne, dass 
Hitler etwas mit Plato zu tun hätte […] Aber wohl in dem Sinne, dass diese aben-
dländische Philosophie nie einen reinen Begriff des Politischen gehabt hat und 
auch nicht haben konnte, weil sie notgedrungen von dem Menschen sprach die 
Tatsache der Pluralität nebenbei behandelte.” Ainda com relação a esta citação, é 
importante observar que, na frase seguinte, Arendt admite que não deveria dizer 
isso, pois é muito imaturo e pede que Jaspers a desculpe.
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a qual – apesar de podermos conhecer a essência de muitas 
outras coisas – não podemos ter domínio. As considerações 
de Arendt inspiradas em Agostinho revelam que apenas um 
deus pode conhecer a natureza humana na medida em que 
foi ele quem criou o homem. No entanto, sob essa pers-
pectiva, a questão deixa de ocupar os limites da filosofia e 
torna-se teológica, e só é resolvida “dentro da estrutura de 
uma resposta divinamente revelada” (Arendt, 2010, p. 12).

Considerações finais
O debate promovido por Arendt e Voegelin parece ser 

erroneamente ignorado e tem propositalmente sua impor-
tância mitigada por parte de alguns comentadores de ambos 
os autores. O erro na negligência de tal debate39 está rela-
cionado não ao fato de ignorá-lo em si, mas com a falta de 
percepção de que ele é uma rica fonte de dados que reve-
lam não somente as posições metodológico-investigativas de 
ambos em relação aos regimes totalitários, mas, mais do que 
isso, os dois apresentam e defendem a compreensão que têm 
da política. Importa notar como os autores se mantêm coe-
rentes com as posições teóricas que desenvolvem ao longo 
dos anos posteriores. O debate Arendt-Voegelin torna-se 
muito mais interessante do que os demais debates sobre o 
totalitarismo (excluindo, talvez, as querelas entre Arendt e 
os marxistas, que despertam outros problemas), porque há o 
fato de ambos terem partilhado a experiência de sair do seu 
próprio país e de terem visto o movimento nazista ganhar 

39   Acerca desta negligência, gostaríamos de assinalar que ela provavelmente 
ocorre mais em função do desconhecimento da obra de Voegelin – o que não, 
certamente não acontecesse com a figura de Arendt. Porém, se em parte tal negli-
gência se dá em função deste desconhecimento, por outro se dá por causa da 
constante associação com o nome do autor a uma espécie de conservadorismo 
platônico e fortes inclinações teológicas, – elemento que mitiga a curiosidade pela 
obra do autor e afasta o interesse de alguns comentadores, sobretudo em tempos 
nos quais as discussões da filosofia política se ocupam com outros debates como 
as disputas entre liberais e comunitaristas e com o surgimento de novos nomes da 
Teoria Crítica.
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força no final da década de 1920 e se estender ao longo 
da década seguinte. A experiência em comum gerou duas 
percepções distintas e explicações diferentes para o mesmo 
fenômeno e fez que as discussões fossem levadas para rumos 
distintos, pois enquanto Arendt – apesar de falhas metodo-
lógicas – buscou encontrar explicações para o fenômeno 
em alguns dados empíricos, assim como se preocupou em 
descrever a estrutura do movimento, Voegelin conduziu sua 
própria discussão para uma vertente que Arendt considerava 
de menor importância para a compreensão do tema: aquela 
sobre a relação entre política e religião. Embora esteja longe 
de ser o tema central de Arendt (ainda que em parte seja de 
Voegelin, ou ao menos do jovem Voegelin, já que trata da 
ideia de religiões políticas), essa discussão resultará em um 
ponto que é um dos cernes do pensamento de Arendt – a 
relação entre filosofia política e metafísica. Ademais, isso nos 
conduz também a um debate que parece bastante pertinente 
no cenário da filosofia política atual, a temática da seculariza-
ção e a ideia bastante debatida acerca das teologias políticas.
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Introdução
A preocupação internacional com os chamados Estados 

Falidos se tornou bastante acentuada após os atentados ter-
roristas do Onze de Setembro. Apontados como potenciais 
locais para a instalação de redes terroristas que poderiam 
ameaçar os demais países do sistema internacional, esses 
Estados passaram a ter espaço privilegiado nas agendas de 
segurança e defesa dos Estados Unidos (EUA). Para fazer 
frente a esse desafio, o leque de estratégias norte-america-
nas foi variado, utilizando-se desde ajuda financeira externa 
condicionada a reformas políticas e econômicas até o uso 
da força militar como meio para intervir e capacitar institu-
cionalmente os países e, assim, resgatá-los de uma situação 
de dita fragilidade e caos social. Logo, as intervenções no 
Afeganistão e Iraque podem ser consideradas as principais 
traduções empíricas dessa orientação da política externa dos 
EUA para os problemas relativos ao fracasso estatal1.

1  No decorrer do artigo, utilizaremos de forma intercambiável as expressões “fra-
casso estatal” e “falência estatal”, “Estado falido” e “Estado fracassado” devido a dois 
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Passada quase duas décadas dos ataques às Torres 
Gêmeas e ao Pentágono, tivemos um acirrado debate sobre 
a questão. De um lado, analistas defendiam relações de cau-
salidade entre o fracasso estatal e a proliferação de grupos 
terroristas e outras ameaças à estabilidade do sistema inter-
nacional (Fukuyama, 2005; Rotberg, 2004). Outros ques-
tionavam esse pressuposto, ao mostrarem que os principais 
grupos terroristas, em atividade nos dias de hoje, também 
atuam em países que não poderiam ser enquadrados como 
falidos (Hehir, 2007; Newman, 2009). Em suma, a disputa 
aqui sintetizada se deu em torno da real gravidade que 
Estados ditos Falidos representariam ao sistema internacio-
nal e o que poderia ser feito para dirimir o problema.

Nessa conjuntura, o objetivo deste artigo é intervir na 
discussão a partir de um registro distinto. Mediante arca-
bouço teórico construído a partir de ideias de Carl Schmitt 
e Michel Foucault, procuramos compreender quais são os 
pressupostos subjetivos inerentes à representação do fenô-
meno conhecido como fracasso estatal. A partir da leitura 
de documentos do governo norte-americano, produzidos 
após os atentados de 2001, queremos interrogar as condi-
ções sobre as quais o conhecimento sobre o fracasso estatal é 
produzido – condições, essas, que acabam por circunscrever 
as possibilidades da política externa dos EUA. Interrogar as 
condições que ancoram o conhecimento nos ajuda a des-
naturalizar pressupostos e narrativas até então entendidos 
como reais e a compreender os limites construídos por estas 
representações e seus reflexos na política internacional.

Assim, procuramos mostrar que a noção de fracasso estatal 
repousa sobre a compreensão de que Estados fracassam por não 

motivos principais. Primeiramente, a literatura sobre o tema considera, em boa 
medida, os termos correlatos, e a diferença entre ambos é mais de grau do que de 
conteúdo. Em segundo lugar, a partir de revisões bibliográficas sobre o assunto, é 
possível afirmar que as expressões são bastante parecidas, pois ao problema, seja a 
falência ou fracasso, é usualmente atribuída uma origem doméstica.
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conseguirem executar no presente o que se espera que todo 
Estado soberano, em termos ideais, possa realizar. Também, 
a possibilidade de se engendrar medidas intervencionistas 
em Estados Falidos assenta-se sobre a ideia de que, em algum 
momento do passado, estes Estados conseguiram exercer mini-
mamente as funções consideradas essenciais de qualquer Estado 
e, portanto, podem ser resgatados de um presente caótico e 
realocados numa trajetória de progresso institucional, o que 
proporcionaria estabilidade ao sistema internacional. Ademais, 
a possibilidade de ingerência militar norte-americana nesses 
países não seria derivada apenas da percepção de uma situação 
atípica que demandaria medidas excepcionais. A própria pre-
missa de decidir sobre o que é exceção seria uma das facetas 
do processo de exteriorização da fonte soberana decisória e da 
afirmação da identidade de Estado soberano para os EUA.

Para consecução de nosso objetivo, selecionamos para 
análise os seguintes documentos: The national security strategy 
of the United States of America (Bush, 2002, 2006a); National 
strategy for combating terrorism (Bush, 2003, 2006b); “The state 
of the Union” (Bush, 2006c); National defense strategy (Bush, 
2008); e o relatório Fragile states strategy (USAID, 2005). 
Ademais, a esse conjunto de documentos agregamos The 
national security strategy of the United States of America, de 2010, 
produzida durante o governo do democrata Barack Obama 
(2009-2017) e que ainda cita a fragilidade dos Estados como 
um problema de segurança internacional (Obama, 2010). 
É importante frisar que essa escolha não foi aleatória, e sim 
fruto da importância desses documentos para a caracteriza-
ção do fracasso estatal, conforme apontado pela literatura 
acadêmica sobre o tema2.

2  A referência a esses documentos é comum nos trabalhos que debatem os efeitos 
do terrorismo e dos Estados Falidos após o Onze de Setembro, como apontam 
analistas como Paris (2011) e Patrick (2007). Além desses autores e dos trabalhos 
citados no corpo do texto, remetemos os interessados a Monteiro (2006) e Gomes 
(2011) para sistematizações da literatura sobre Estados Falidos.
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O artigo estrutura-se em quatro etapas. A primeira 
seção apresenta o aporte teórico que informará a análise. 
Em seguida, utilizaremos os documentos analisados para 
mapear as características impingidas pelos EUA aos Estados 
Falidos. Após essa etapa, mostraremos como a descrição 
da falência estatal assenta-se em estruturas que utilizam a 
ausência de autorreferências desses Estados como base para 
a usurpação de sua soberania. Em seguida, procuraremos 
ilustrar algumas consequências dessa construção discursiva 
antes de apresentar nossas considerações finais.

Schmitt e Foucault: exceção e soberania
Para Schmitt (2006), ser soberano significa decidir 

sobre a exceção. Nessa concepção, nenhum aparato jurí-
dico ou administrativo pode tentar prever os limites dessa 
regra. Uma vez que a situação de exceção é caracterizada, 
a própria existência da situação não pode se submeter às 
tentativas de previsão contidas no direito. Tentar prever a 
exceção significaria ignorar sua natureza, contrariando, 
assim, seu aspecto mais intrínseco, de situação limítrofe e 
não classificável.

Essa definição extrema da exceção, que se contrapõe 
às tradições neokantianas sobre a positivação dos direitos, 
nasce e se mantém válida pela sua própria incapacidade de 
definição. A única possibilidade de se construir um sentido 
de presença a esse conceito estaria na tentativa de defini-lo 
de forma minimamente objetiva. Entretanto, qualquer defi-
nição tiraria o caráter de singularidade da exceção. Dessa 
forma, a soberania como exceção seria uma aporia pela qual 
a própria existência do poder soberano seria dependente. 

Utilizando o mesmo raciocínio de forma inversa, tería-
mos uma situação em que qualquer tentativa de avanço no 
controle jurídico das situações sociais – demanda cada vez 
mais comum nos Estados modernos, segundo Schmitt – esta-
ria automaticamente anulando a possibilidade de existência 



Cristiano Mendes   e Aureo de Toledo Gomes

Lua Nova, São Paulo, 101: 175-202, 2017

179

da soberania. Dessa forma, embora o poder soberano fosse 
legitimado pelas leis, seria justamente a possibilidade de des-
respeitá-las que o tornaria soberano. Nesse sentido, o papel 
da exceção seria não somente o de possibilitar a quebra de 
regras, mas, principalmente, de assegurar, a partir de uma 
perspectiva externa, a possibilidade de que elas existam.

Uma vez que a noção de norma só se torna factível pela 
possibilidade de não respeitá-la, a exceção seria condição 
imprescindível para que a normalidade exista. Dessa forma, 
é por meio do exercício da soberania que a ordem social se 
mantém. Pela prerrogativa de quebra das regras, o soberano 
preserva a organização social. A política, nessa lógica, seria o 
refúgio de toda vida jurídica, dado que a própria possibilidade 
de negação das leis seria também sua fonte de existência.

Por sua vez, Michel Foucault (2004) define como poder 
a capacidade social de delimitações conceituais e a possibi-
lidade de circulação de novos sentidos ligados às práticas 
institucionais e à lógica de criação de saberes que legitimam 
estas práticas. Para Foucault, os discursos construídos na 
sociedade são, ao mesmo tempo, fenômenos de delimitação 
das práticas sociais, instâncias de produção de poder e fonte 
produtora de saberes que, uma vez constituídos, acabam por 
legitimar outros discursos que os criaram, estabelecendo, 
portanto, uma relação dialética com os mesmos.

Assim, a partir do século XVIII, o olhar sobre o indiví-
duo, o registro dos seus mínimos atos e a sistematização de 
um arcabouço científico sobre o corpo social gerou uma 
quantidade de registros nunca antes encontrada. O Estado, 
até então personificado pela pessoa do rei, passa a se dis-
seminar institucionalmente, fazendo as instituições como 
escolas, prisões e hospitais se tornarem parte do mecanismo 
de adestramento e controle dos cidadãos. Uma nova lógica 
de poder que, sem possuir um epicentro a partir do qual sua 
legitimidade seja emanada, justifica-se pela própria prática 
do arcabouço de regras gerado por ela mesma.
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Essa nova configuração de poder é sustentada, segundo 
Foucault, por uma nova economia de saber e regimes de ver-
dade. Se as noções de poder e de saber se inter-relacionam 
de forma sistemática, também geram e são sustentadas por 
noções que criam novas formas de verdade. Assim, nenhum 
conhecimento seria neutro no sentido de se aproximar de 
uma suposta realidade independente do observador. O que 
geraria o sentido de verdade, em contraposição à categoria 
de ilusório, seria a sobreposição de perspectivas criadas e 
reproduzidas socialmente sobre os demais pontos de vista, 
agora relegados à periferia social.

Assim, os discursos produzidos socialmente não têm 
apenas a função de representar os fenômenos da reali-
dade, mas fazem parte da sua própria construção, gerando 
perspectivas legítimas de interpretação do mundo. Falar 
sobre o indivíduo é construí-lo discursivamente. Elaborar 
discursivamente as regras sociais tem o mesmo sentido de 
criar os limites dentro dos quais a ação social deve guiar-
-se. Poder, saber e discurso seriam, portanto, elementos 
indissociáveis da realidade social. A partir do momento em 
que o Estado cria o aparato de administração institucional, 
este acaba gerando narrativas nas quais a própria noção 
de indivíduo, de sociedade e até mesmo de soberania irão 
pautar-se.

Nessa perspectiva foucaultiana, a relação do Estado com 
os indivíduos, bem como a relação entre Estados e entre 
indivíduos, seria construída discursivamente a partir da legi-
timação de novos regimes de verdade por meio dos quais 
seriam pautadas todas as ações humanas. A construção de 
identidades, tanto individuais quanto estatais, estaria sujeita 
à mesma lógica narrativa. A construção da dicotomia entre 
self e other teria um caráter muito mais discursivo que onto-
lógico. Mesmo aceitando a lógica schmittiana de constru-
ção da alteridade como lógica última da política, Foucault 
considera que a relação amigo-inimigo não seria posicional 
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no sentido objetificado da dicotomia. Embora sabendo que 
Schmitt considera também o caráter posicional desta rela-
ção, Foucault extrapola esse sentido para mostrar a ausência 
de uma materialidade na formulação desta divisão.

 Para ele, a definição dos “hostis” não escaparia dessa 
lógica da construção narrativa, fazendo o inimigo de um 
povo ser representado não por questões ontológicas ou 
posições concretas, e sim devido às narrativas que o carac-
terizam. O jus belli, exclusividade do Estado moderno na 
concepção schmittiana, não estaria vinculado ao direito de 
identificar o inimigo público, mas o de construí-lo e legiti-
má-lo discursivamente.

Segundo Foucault, a partir do século XVIII, nota-se um 
processo pelo qual o Estado deixa de ser um lugar privile-
giado de morada do príncipe e passa a estar presente no 
cotidiano de cada cidadão. A voz do rei é disseminada pelo 
aparelho burocrático institucional e, justamente pelo fato 
de se reproduzir dentro de cada instituição, torna-se refém 
do próprio aparato que a sustenta.

Essa nova configuração política constrói, segundo 
Foucault (2003), uma noção de soberania que se sustenta 
a partir de três pilares. Em primeiro lugar, a relação dialé-
tica-constitutiva presente na relação entre sujeito e sobera-
nia cria um ciclo por meio do qual a soberania é justificada 
pela presença de indivíduos-cidadãos a serem protegidos, ao 
mesmo tempo em que o próprio conceito de soberano tor-
na-se crucial para a produção de discursos sobre o que signi-
fica ser sujeito. Nessa lógica, não somente o sujeito justifica 
a necessidade de um Estado ser soberano, como também, é 
justamente esta mesma soberania que garante a existência 
desse sujeito. O indivíduo nacional não é algo dado em sua 
forma ontológica, e sim construído socialmente por narrati-
vas que a ele se referem.

Logo, ser cidadão de um Estado significa ter o direito de 
ser protegido pelo poder deste. Entretanto, é justamente o 
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discurso da soberania que cria a noção de um sujeito nacio-
nal. Nessa lógica, a soberania é ao mesmo tempo justificada 
e responsável pela criação daquilo que a justifica. Um racio-
cínio circular, mas eficaz, visto que a necessidade de defini-
ção do que seja soberano é remetida à natureza daquilo que 
a própria soberania criou.

Desse modo, o poder disseminado institucionalmente 
a partir do século XVIII não teria somente o objetivo de 
controle sobre os indivíduos, mas também a função de cons-
truí-los por meio de narrativas sobre o que significa ser cida-
dão e sujeito nacional. Narrativas que não apenas informam 
sobre a soberania e sujeitos soberanos, mas que, por um pro-
cesso de dominação, os constroem mutuamente.

Em segundo lugar, a disseminação desses poderes 
sociais pelas instituições, a partir do século XVIII, precisou 
dar lugar às narrativas sobre uma suposta unicidade de uma 
rede de poderes. De acordo com Foucault (2003), soberania 
e unicidade de poder sempre andam juntas. Para que um 
país seja considerado soberano, todos os poderes exercidos 
pelas suas instituições sociais devem, idealmente, ser vistos 
como partes de uma engrenagem maior a serviço da sobe-
rania nacional. Dessa forma, narrativas sobre uma “fonte” 
de poder, antes localizada na figura do rei, passam a fazer 
parte do discurso da soberania, reforçando a ideia de que 
um aparato estatal único seria a base comum a todas as prá-
ticas disciplinares modernas.

Assim como o ciclo autorreferente entre soberania e 
sujeitos nacionais, também aqui se tem uma dialética cons-
titutiva da noção de soberano. O discurso sobre a soberania 
não somente une os mecanismos de poder em um suposto 
centro comum que age em nome do Estado, como também 
é constituído por essa suposta unicidade. Um país deve 
ser considerado soberano para que as práticas de poder 
exercidas em seu nome tenham um objetivo idealmente 
comum, ao mesmo tempo que é justamente a suposição 
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desse objetivo comum que legitima a existência de uma 
nação soberana.

Em terceiro lugar, tem-se a autorreferência entre a legi-
timidade da soberania e a existência de leis sociais. Todo 
Estado moderno tem como base para o exercício da sobera-
nia um arcabouço legislativo que lhe permite decidir sobre 
exceções, sendo o mesmo legítimo, nesse aspecto, devido ao 
fato de suas leis o garantirem como tal. Entretanto, o que 
gera a possibilidade de se ter leis é justamente a soberania 
que o Estado supostamente detém. Desse modo, a soberania 
não seria somente a condição para que leis fossem criadas, 
também a legitimidade do soberano deveria, idealmente, 
estar protegida por essas mesmas leis.

A exemplo da aporia schmittiana, que pressupõe uma 
impossibilidade das leis preverem sua exceção em termos 
absolutos, teríamos em Foucault a impossibilidade de deci-
dibilidade sobre o que deve vir primeiro. A soberania deve 
ser a fonte das leis, ou as leis são a garantia do poder sobe-
rano? Trata-se de mais uma face de um ciclo tridimensional, 
por meio do qual as narrativas sobre o poder soberano se 
assentam, tendo sua existência garantida justamente no fato 
desses discursos não se anularem.

Nesse sentido, o diálogo ora proposto entre os autores 
nos aponta o seguinte caminho para análise: decidir sobre 
a exceção seria mais do que um direito ou constatação de 
um Estado soberano, seria também um processo por meio 
do qual o Estado se faz soberano mediante a própria pre-
missa da decisão. Contudo, tendo em vista que a noção de 
Estado é construída a partir de perspectivas autorreferentes, 
o poder de decisão, necessariamente, seria deslocado para a 
exterioridade do objeto, no caso, os Estados Falidos. Assim, 
Estados fortes passariam a recriar as instâncias de autorre-
ferência dos Estados Falidos, assumindo para si o caráter de 
instância soberana. Com base nessas ideias, podemos iniciar 
a análise.
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A construção discursiva dos Estados Falidos pelos EUA
É possível afirmar que, após os atentados terroristas de 

Onze de Setembro, a ideia de “guerra ao terror” tornou-
-se um dos principais referenciais político-ideológicos no 
imaginário coletivo dos EUA, informando tanto práticas de 
política doméstica quanto de política externa. Talvez um 
dos grandes feitos dessa constelação de sentidos tenha sido 
significar a realidade pós-ataques em termos dicotômicos: 
os EUA e seus aliados estariam agora sob ameaça de redes 
terroristas que podem causar danos significativos não ape-
nas para a estabilidade doméstica, como também para o 
sistema internacional, conforme exemplificado no trecho 
a seguir.

Inimigos do passado precisavam de grandes exércitos e 
grande capacidade industrial para provocar ameaças à 
América. Agora, redes obscuras de indivíduos podem trazer 
caos e sofrimento para nossas costas por muito menos do 
que os custos de se adquirir um tanque. Os terroristas são 
organizados para penetrar em sociedades abertas e fazer uso 
do poder de tecnologias modernas contra nós (Bush, 2002, 
p. iv; tradução nossa).

Assim, seguindo a interpretação de Campbell (2002), 
a guerra ao terror conseguiu fixar sentidos nos seguintes 
termos: temos um jogo de soma zero da ação internacio-
nal, ou seja, o ganho do terror é perda dos EUA e aliados, 
em um senso de perigo inscrito em todas as atividades 
do outro e marcado pelo medo constante da subversão 
interna, pela tendência a militarizar as respostas do país 
e pela delimitação de linhas de superioridade/inferiori-
dade entre “nós” e “eles”. No entanto, é importante dizer 
que a consolidação desse discurso não dependeu ape-
nas do governo federal, e muito menos do presidente: 
entidades da sociedade civil, organizações religiosas e 
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acadêmicas contribuíram para que tais sentidos se tornas-
sem hegemônicos.

De acordo com Jackson (2005), o discurso da guerra 
ao terror tornou-se bem-sucedido porque foi reprodu-
zido por outras instâncias. A mídia estadunidense, com 
destaque para canais tradicionais como a Fox Television, 
de Rupert Murdoch, fez uso de um discurso de guerra e 
utilizou os mesmos termos construídos pela administra-
ção republicana para significar o imediato pós-Onze de 
Setembro. Por sua vez, fundações e thinktanks, tais como 
a Rand Corporation, a Heritage Foundation e a American 
Enterprise, publicaram livros, produziram sites, organiza-
ram conferências e seminários, prestaram testemunhos no 
Congresso e ofereceram consultoria sobre o tema. Grupos 
religiosos também contribuíram significativamente para a 
reprodução de um discurso messiânico sobre o combate 
ao terror.

Por fim, a própria produção acadêmica mais tradicio-
nal sobre terrorismo seguiu a linha proposta pelo governo. 
Raphael (2009) afirma que boa parte das análises tradicio-
nais foi feita por pessoas ligadas ao governo, possibilitando, 
portanto, uma justificação intelectual para as controversas 
práticas de contraterrorismo e para as políticas de segu-
rança do país. Em suma, cremos ser possível afirmar que 
os sentidos propostos pela administração George W. Bush 
podem ser considerados amostras importantes de um dis-
curso maior que circulou em na sociedade, mas que depen-
deu da adesão de segmentos importantes para se tornar 
hegemônico.

Logo, com base nos documentos selecionados, três 
eixos parecem-nos fundamentais como guias para iniciar-
mos as análises sobre Estados Falidos: por que esses países 
se tornaram ameaças à paz e segurança internacionais? Que 
variáveis levam ao fracasso estatal? Que ações os EUA devem 
tomar para dirimir tamanho problema?
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Com relação ao primeiro questionamento, a partir da 
leitura dos documentos selecionados, podemos perceber 
que, após os atentados, uma das principais ameaças à segu-
rança internacional seria a ação de grupos terroristas que, a 
despeito de não serem capazes de reverter a distribuição de 
poder internacional, podem provocar danos substanciais à 
principal potência hegemônica:

Seja por ignorância, inabilidade ou intencionalmente, 
Estados ao redor do mundo ainda oferecem refúgios– tanto 
físico (abrigos, campos de treinamento, entre outros) 
quanto virtuais (comunicação confiável e redes financeiras, 
por exemplo) – que terroristas precisam para planejar, 
organizar, treinar e conduzir suas operações. Uma vez 
inseridos em um ambiente operacional, a organização 
pode começar a se solidificar e se expandir. A estrutura 
organizacional terrorista, seus associados e recursos, assim 
como sua segurança, determinam suas capacidades e 
alcance (Bush, 2003, p. 6; tradução nossa).

Todavia, se alguns países, como aqueles considerados 
párias (Rogue States), apoiam o terrorismo de forma inten-
cional e demandam ações incisivas, outros apenas propor-
cionam suporte a esses grupos por ignorância ou incapaci-
dade. É nessa circunscrição que se delineia a representação 
dos chamados Estados Falidos. O fragmento transcrito a 
seguir é representativo dessa caracterização:

Os eventos de Onze de Setembro nos ensinaram que 
Estados fracos, como o Afeganistão, podem ser, da mesma 
forma que Estados fortes, uma grande ameaça a nossos 
interesses nacionais. A pobreza não transforma pobres em 
terroristas e assassinos. No entanto, pobreza, instituições 
fracas e corrupção podem fazer com que Estados fracos 
fiquem vulneráveis a redes terroristas e cartéis de drogas 
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dentro de suas fronteiras (Bush, 2002, p. ii; tradução 
nossa).

Convém destacar que a preocupação com situações hoje 
designadas como fracasso estatal não é nova, porém, após 
os atentados de 2001, foi reforçada a ideia de que os países 
mais fracos do sistema internacional poderiam representar 
graves ameaças, levando a discussão para a dimensão da 
segurança. Por conseguinte, o diagnóstico proposto pelo 
trecho transcrito é o de que há uma conexão dos tipos de 
regimes políticos e econômicos domésticos com a estabili-
dade do sistema internacional.

Comparativamente aos Estados párias, caracterizados 
enquanto ameaças devido a problemas comportamentais, 
os Estados Falidos são entendidos a partir de variáveis estru-
turais, ou seja, inabilidades domésticas os impedem de cum-
prir tarefas, como manutenção da lei e da ordem e o esta-
belecimento do Estado de direito, consideradas essenciais 
a qualquer país soberano. Em suma, a grande deficiência 
de um Estado Falido seria sua incapacidade em exercer de 
maneira efetiva as prerrogativas de um Estado compreen-
dido como soberano, acabando por se tornar um problema 
internacional.

Todavia, o que causa o fracasso estatal? A partir dos 
excertos destacados a seguir, é possível ter uma primeira 
compreensão:

Pesquisas indicam que a instabilidade associada a Estados 
frágeis é produto de governança ineficiente e ilegítima. 
Efetividade refere-se à capacidade de governos trabalharem 
com a sociedade para assegurar a provisão de ordem e bens 
públicos e serviços. Legitimidade refere-se à percepção 
de segmentos importantes da sociedade de que o governo 
está exercendo o poder estatal de maneira razoavelmente 
justa e atendendo aos interesses da nação como um todo. 
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Quando efetividade e legitimidade são baixas, conflito e 
fracasso estatal são os prováveis resultados (USAID, 2005, p. 
3; tradução nossa).

Muitos governos estão em etapas frágeis de desenvolvimento 
político e precisam consolidar instituições democráticas 
– e as lideranças eleitas democraticamente precisam levar 
adiante os princípios da democracia [...]
Alguns governos não entregaram os benefícios da 
democracia efetiva e da prosperidade a seus cidadãos, 
deixando-os suscetíveis ou mesmo dominados por 
demagogos e um autoritarismo contrário à ideia de livre 
mercado (Bush, 2006a, pp. 2-3; tradução nossa).

É possível depreender das passagens alguns pontos 
importantes. Primeiramente, temos, em boa medida, uma 
concepção utilitarista de efetividade e legitimidade. Em 
outras palavras, um Estado efetivo e legítimo seria aquele 
que consegue prover bens públicos para sua população, 
assim como garantir a manutenção de uma democracia 
liberal orientada ao mercado. Ademais, o fracasso é com-
preendido a partir de etapas de desenvolvimento, isto é, ou 
existem democracias ainda imaturas que são mais propícias 
a conflitos e à captura por redes terroristas (mas que podem 
ser desenvolvidas e, assim, prover o que se espera de um 
Estado soberano) ou temos países que de fato fracassaram, 
mas podem se redimir e retomar uma trajetória de pro-
gresso mediante ações específicas.

Resta-nos, por fim, o último questionamento: o que os 
EUA podem fazer para dirimir tamanho problema? A pro-
posta do governo estadunidense, nos termos de Monteiro 
(2006), caminha a uma adequação da realidade empírica 
à jurídica, ou seja, a resposta seria ajuda ou, em última ins-
tância, intervenções com o fito de reforçar a capacidade 
institucional desses países. Os trechos transcritos a seguir, 
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tanto da administração Bush quanto do governo Obama, 
são exemplares das diretrizes dos EUA para se lidar com o 
fracasso estatal:

Continuaremos trabalhando com parceiros externos e 
organizações internacionais para ajudar a prevenir conflitos 
e responder ao fracasso estatal por meio da capacidade 
de construção de operações de paz, reconstrução e 
estabilização, de modo que países em transição possam 
alcançar um caminho sustentável para a paz, a democracia e 
a prosperidade (Bush, 2006b, p. 16; tradução nossa).

Para acabar com a tirania e promover democracia efetiva, 
empregaremos todo conjunto de ferramentas políticas, 
econômicas e diplomáticas à nossa disposição, incluindo:
• Fornecer suporte, publicamente, a reformistas democráticos 

em nações repressivas, incluindo a organização de 
encontros de sua alta cúpula com a Casa Branca, o 
Departamento de Estado e embaixadas dos Estados Unidos;

• Usar assistência externa para fomentar o 
desenvolvimento de eleições livres e justas, do Estado de 
direito, da sociedade civil, dos direitos humanos e das 
mulheres, da mídia livre e da liberdade religiosa;

• Desenvolver assistência e treinamento de forças militares 
para auxiliar o controle civil dos militares e o respeito 
militar aos direitos humanos em uma sociedade 
democrática;

• Aplicar sanções desenhadas para atingir indivíduos que 
lideram regimes opressivos, porém poupando a população;

• Encorajar outras nações a não oferecer ajuda a regimes 
opressivos;

• Associar-se com outras nações democráticas para 
promover liberdade, democracia e direitos humanos 
em países e regiões específicas. (Bush, 2006a, pp. 6-7; 
tradução nossa).
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Para avançar nossa segurança comum, precisamos atacar os 
déficits políticos e econômicos que promovem instabilidade, 
permitem a radicalização e o extremismo e, em última 
instância, minam a habilidade dos governos em lidar com 
ameaças dentro de suas fronteiras, assim como os impedem 
de serem nossos parceiros no enfrentamento de desafios 
comuns. (Obama, 2010, p. 26; tradução dos autores).

Um primeiro apontamento sobre a estratégia norte-a-
mericana de reabilitação para Estados Falidos é relativo ao 
estatuto da soberania. Conforme os fragmentos apresen-
tados, podemos notar que a proposta dos governos não é 
reverter o estatuto de Estado soberano desses países. Pelo 
contrário, trata-se de capacitá-los à devida soberania, para 
que possam tanto projetar poder sobre seu território e assim 
evitar que grupos terroristas e demais ameaças capturem os 
governos, como também permitir, após a instalação de um 
regime democrático, que o governo vindouro seja conside-
rado legítimo.

Ademais, subjacente à estratégia, temos a representa-
ção de que a redenção seria viável devido a determinada 
compreensão temporal aqui embutida: o adjetivo falido 
faz referência à ideia de declínio e, por isso, a um passado 
de normalidade e de potencial retorno. Assim sendo, é 
possível inferir que determinado Estado considerado 
falido, em algum momento da história, pertenceu ao sis-
tema internacional, conseguindo exercer minimamente 
as prerrogativas de um Estado soberano. A partir dessa 
caracterização, o retorno a essa suposta origem torna-se 
uma possibilidade por excelência. Logo, a reinserção de 
Estados considerados fracassados ao sistema internacional, 
assim como a estabilidade deste último e a reabilitação 
da normalidade de seus ambientes domésticos, são condi-
ções sine qua non para a política internacional. Conforme 
o seguinte excerto:
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Nosso compromisso com a promoção da liberdade é 
um compromisso em andar ao lado dos governos e suas 
populações no momento em que fazem a difícil transição 
para a democracia efetiva. Não os abandonaremos antes que 
a transição esteja segura, visto que democracias imaturas 
podem se tornar propensas a conflitos e vulneráveis à 
exploração por terroristas. Não deixaremos que os desafios 
de transições democráticas nos assustem e possam nos levar 
a flertar com a ilusória estabilidade do autoritarismo (Bush, 
2006a, p. 7; tradução nossa).

Estados falidos: soberania e autorreferência
A partir das descrições anteriormente apresentadas, é 

possível inferir que o fracasso estatal, em boa medida, signi-
fica a perda de capacidade de geração das autorreferências 
apresentadas por Foucault como pilares da soberania. À luz 
do primeiro pilar, a ideia de que o poder soberano existe 
para proteger o sujeito, ao mesmo tempo que a existência 
deste é necessária para justificar a soberania, vemos que 
Estados Falidos são comumente designados como aqueles 
incapazes de proteger e garantir direitos, o que culminaria 
na revolta de seus cidadãos contra os abusos e ingerências 
das lideranças governamentais.

Além disso, é igualmente importante frisar que dentro 
de Estados Falidos estariam infiltrados terroristas, trafican-
tes, mercenários, entre outros, que não seriam cidadãos, mas 
estariam encontrando o ambiente propício para executar 
suas ações devido à incapacidade estatal em projetar poder 
e impedir a entrada desses atores em seu território. Por isso, 
diz o relatório da estratégia nacional de combate ao terro-
rismo de 2003, “o principal objetivo de nossa resposta coletiva 
será a reconstrução de um Estado que possa cuidar de sua 
população – sua riqueza, saúde, prosperidade e liberdade – e 
controlar suas fronteiras” (Bush, 2003, p. 23; tradução nossa).
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O segundo pilar foucaultiano sobre soberania, a ideia 
de uma unidade de poder que conseguiria agregar todos os 
poderes disseminados pelas instituições sociais, seria outra 
lacuna encontrada em Estados Falidos. Nesses países, as ina-
bilidades estruturais, além de impedirem que as demais insti-
tuições respondessem ao poder soberano, possibilitariam que 
poderes paralelos rivalizassem com a autoridade central e, 
assim, dinamitassem a fragilizada capacidade para governar:

A inabilidade de muitos Estados em policiar-se efetivamente ou 
trabalhar com seus vizinhos para garantir a segurança regional 
representa um desafio para o sistema internacional. Grupos 
armados subnacionais, incluindo – porém, não se limitando 
– aqueles inspirados pelo extremismo violento, ameaçam a 
estabilidade e legitimidade de Estados-chave. Se não resolvida, 
essa instabilidade pode expandir-se e ameaçar regiões de 
interesse dos Estados Unidos, nossos aliados e amigos. Grupos 
insurgentes e outros atores não nacionais frequentemente 
exploram a geografia local e condições políticas ou sociais 
para estabelecer refúgios por meio dos quais podem operar 
impunemente. Áreas não governadas, subgovernadas, 
desgovernadas e contestadas oferecem solo fértil para que 
grupos explorem as lacunas na capacidade de governança de 
regimes locais a fim de minar a estabilidade local e a segurança 
regional (Bush, 2008, p. 3; tradução nossa).

Em relação ao pressuposto schmittiano de que a sobera-
nia existe devido a leis que garantem sua legitimidade, pari 
passu ao fato de que ser soberano significa agir independen-
temente dessas leis existentes, dois pontos sobre a situação 
dos Estados Falidos podem ser destacados. Primeiro, con-
forme os documentos, devido às relutâncias das lideranças 
ou às incapacidades institucionais, esses Estados carecem 
dos atributos compreendidos como essenciais para que 
sejam considerados soberanos:
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Alguns países estão comprometidos em combater o 
terrorismo, entretanto, carecem de capacidade para 
cumprir suas responsabilidades soberanas. Alguns governos, 
por exemplo, não possuem o quadro legal ou mesmo 
capacidade técnica para combater a lavagem de dinheiro. 
Outros não possuem o aparato legal para cumprimento da 
lei, serviços de inteligência ou mesmo capacidade militar 
para impor o controle efetivo sobre seus territórios (Bush, 
2003, p. 20).

Nota-se, assim, que esses Estados carecem das estru-
turas legais consideradas adequadas ao devido exercício 
do governo. Em segundo lugar, também de fundamental 
importância para a compreensão norte-americana sobre 
legitimidade do poder soberano é a dimensão outorgada à 
democracia:

Ditaduras abrigam terroristas, alimentam ressentimento 
e radicalismo e almejam armas de destruição em massa. 
Democracias substituem ressentimento por esperança, 
respeitam os direitos dos cidadãos e seus vizinhos e se 
juntam ao combate ao terrorismo. Cada etapa em direção 
à liberdade no mundo torna nosso país mais seguro e, 
portanto, agiremos audaciosamente pela causa da liberdade 
(Bush, 2006c, p. 1; tradução nossa).

Assim que as tiranias se vão, precisamos ajudar as novas 
nações livres a construir democracias efetivas: Estados que 
respeitam a dignidade humana e se responsabilizam por 
seus cidadãos e vizinhos (Bush, 2006, p. 4; tradução nossa).

Assim, com relação ao terceiro pilar foucaultiano, é 
possível apreender que, para os EUA, Estados Falidos não 
seriam soberanos, porque tanto o exercício do governo 
quanto seu arcabouço legal não seriam oriundos de um 
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regime político democrático. “Democracias efetivas”, con-
forme termo cunhado durante o governo Bush, seriam 
aquelas mais bem capacitadas institucionalmente para exer-
cer o governo, pois permitem que suas populações exter-
nem suas demandas, possuindo canais que as habilitem a 
alcançar o processo político de tomada de decisões.

Por outro lado, em termos morais, os documentos apon-
tam que o consentimento para o governo é mais legítimo 
quando advindo do procedimento democrático, dado que, 
ao menos em tese, todos são capazes de serem representa-
dos durante o processo, e, nas relações exteriores, demo-
cracias seriam vistas como os membros mais responsáveis 
do sistema internacional. Por essa ótica, países considerados 
fracassados não seriam soberanos, pois se comportam 
à margem do que é considerado o regime político que 
garantiria legitimidade e, portanto, suas ações seriam não 
somente ilegais, mas também imorais. O trecho seguinte 
é sintomático da importância não apenas instrumental da 
democracia, mas também de seu peso moral:

• No lugar da alienação, a democracia oferece participação 
na sociedade, a chance de moldar o futuro.

• No lugar de promover desentendimentos, a democracia 
oferece o Estado de direito, a resolução pacífica de 
disputas e a possibilidade de avançar interesses mediante 
compromissos.

• No lugar de uma cultura conspiratória e da 
desinformação, a democracia oferece liberdade de 
expressão, mídia independente e o mercado das ideias, 
que expõem e desvalorizam falsidades, preconceitos e 
propaganda desonesta.

• No lugar de uma ideologia que justifica assassinatos, a 
democracia oferece um respeito à dignidade humana 
que abomina o ataque deliberado a civis inocentes 
(Bush, 2006a, p. 11; tradução nossa).
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Todavia, aceitando, mas também extrapolando a lógica 
de Schmitt, que situa o poder soberano na legitimidade de 
decisão sobre a exceção, consideramos que decidir sobre 
o excepcional é algo mais profundo do que o processo de 
identificação de uma situação que foge às regras, identifica-
ção essa possibilitada por um direito dado a alguém a priori. 
Em nosso entendimento, seguindo os autores citados neste 
estudo, a própria identidade de Estado soberano é cons-
truída mediante esse processo.

Assumindo o pressuposto foucaultiano de que a constru-
ção da alteridade é a lógica última da política, mas que esta 
tem caráter mais discursivo que ontológico, no momento 
em que se define uma situação como de fracasso estatal, 
que demanda, portanto, medidas emergenciais, temos, con-
sequentemente, a construção de determinada identidade 
para os EUA. No caso em questão, a identidade dos EUA 
como Estado soberano adviria da própria premissa de deci-
dir sobre o que seria a excepcionalidade dos Estados Falidos 
e o que deveria ser feito para sanar esse fenômeno.

Em consequência dessa leitura, os EUA, em contrapo-
sição aos países considerados fracassados, seriam os sobera-
nos, pois teriam a capacidade de gerar as autorreferências 
basilares da soberania. Contudo, essa representação autoriza 
e normaliza rumos de ação específicos, ao mesmo tempo em 
que constrange questionamentos nada desprezíveis.

A primeira decorrência óbvia dessa narrativa é a repre-
sentação de que as ações norte-americanas são legítimas, 
porquanto foram pensadas não apenas para a defesa nacio-
nal, mas também para a estabilidade do sistema interna-
cional. Não teríamos, portanto, ingerências militares ou 
atos de imperialismo, e sim reconstruções de Estados, 
executadas por um país com capacidade para tanto, pois 
soberano por excelência. A intervenção seria então com-
preendida não como uma afronta, mas como um reforço 
da soberania dos países fracassados, sendo vista, em termos 



Fracasso estatal e soberania: a construção discursiva dos estados falidos na política externa

Lua Nova, São Paulo, 101: 175-202, 2017

196

internacionais, como um imperativo para garantir a estabi-
lidade do sistema.

Em segundo lugar, teríamos a visão dos EUA como país 
institucionalmente capaz de gerir suas fronteiras e proteger 
seus cidadãos, reforçando, assim, a metáfora do terrorismo 
como ameaça vinda majoritariamente de fora. Inobstante 
o fato de que os terroristas responsáveis pelo Onze de 
Setembro eram árabes ligados à Al-Qaeda, não se questiona 
o fato de que as aulas de voo que tiveram ocorreram todas 
em solo estadunidense, e que parte significativa do treina-
mento que receberam veio da CIA, no contexto da invasão 
soviética ao Afeganistão em 1979 (Coll, 2004; Rashid, 2001) 
ou mesmo que, sim, existem cidadãos norte-americanos 
capazes de atos considerados terroristas, como ilustra o 
exemplo de Timothy McVeigh e o Atentado de Oklahoma 
City em 1995.

Em outras palavras, a narrativa dos documentos nos leva 
a significar o Onze de Setembro como uma guerra na qual 
os EUA estariam apenas fazendo uso de seu legítimo direito 
de autodefesa, e não, por exemplo, como uma falha des-
comunal das agências de inteligência norte-americanas, ou 
mesmo como consequência da política externa do país para 
o Oriente Médio e a Ásia Central.

Em terceiro lugar, a ideia de que, nos EUA, todas as 
instituições sociais respondem ao poder soberano omi-
tiria, dentre outros pontos, o fato de que interesses pri-
vados estariam imiscuídos, ou mesmo explicitamente 
presentes, nas ações do governo central em nome da 
defesa da nação. Talvez o exemplo mais sintomático dessa 
relação seja os vínculos da empresa Halliburton com a 
administração de George W. Bush. Dick Cheney, então 
vice-presidente, foi um dos CEO da empresa e desde 
maio de 2003, com o início da reconstrução do Iraque, 
a Halliburton obteve os principais contratos não só com 
o governo norte-americano, mas também com o governo 
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iraquiano, arrecadando a grande quantia de 39,5 bilhões 
de dólares desde então3.

Por fim, a validade das ações domésticas e internacionais 
do governo norte-americano repousaria na própria ideia de 
que o soberano seria aquele que, em situações excepcionais, 
poderia agir à margem das leis que garantem sua existência 
e legitimidade. Assim, atos considerados ilegais – como a 
controversa utilização da tortura para se obter informações 
que impedissem atentados terroristas, práticas de espio-
nagem tais como aquelas denunciadas pelo ex-analista da 
CIA Edward Snowden, assim como restrições às liberdades 
individuais dos cidadãos em nome da defesa do país – con-
substanciados, por exemplo, no Ato Patriótico - seriam tidos 
como necessários, dado que o contexto impeliria o governo 
a atuar independentemente do que diz a constituição. Em 
outras palavras, confrontado com situações excepcionais, o 
país estaria autorizado a adotar medidas contrárias aos prin-
cípios liberal-democráticos que diz tanto defender.

Como a construção da noção de soberania está ligada 
à autorreferência de instâncias estatais, esta não se pode 
formar a partir da existência de apenas uma das polarida-
des. Dessa forma, o poder soberano de decisão assume seu 
papel de excepcionalidade e localiza-se como algo externo 
ao objeto, passível de adquirir independência (no caso, os 
Estados Falidos). Para a construção (ou retorno) à situação 
de soberania, os Estados Falidos abrem mão de suas prer-
rogativas de autonomia e cedem – de forma voluntária ou 
não – a outro Estado (no caso, os EUA) a responsabilidade 
de (re)construção das instituições e identidades que pos-
sibilitam a noção de soberano. De modo que os Estados 
Falidos – já considerados como não detentores da sobera-
nia – submetem-se a outra fonte soberana externa para, em 

3  As informações sobre as ligações entre a Halliburton e a administração Bush 
podem ser encontrados em:<http://bit.ly/1dBbn9L>;<http://bit.ly/2s39Y6s>. 
Acesso em: 24 mar. 2014.
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um segundo momento, conseguirem reaver seu status de 
autonomia. Uma estratégia atravessada por interesses e dis-
cursos valorativos que, ao mesmo tempo em que servem aos 
objetivos dos EUA, apresentam-se como inevitáveis para a 
construção da noção de país soberano.

Considerações finais
Conforme expresso anteriormente, o objetivo deste 

artigo foi interrogar quais as condições discursivas subjacen-
tes à legitimação de intervenções em Estados Falidos pelos 
EUA após os atentados terroristas do Onze de Setembro. 
A partir dessa análise, tentou-se compreender como esses 
condicionantes direcionam e circunscrevem as possibilida-
des relativas ao fenômeno em tela. Em síntese, a partir do 
estudo das narrativas produzidas pelo governo norte-ame-
ricano, argumentamos que o que jaz sob essas estratégias 
discursivas é uma concepção de fracasso como incapaci-
dade de gerar as autorreferências da soberania, tal como 
apresentadas na obra de Foucault. Assim, como a ideia de 
que resgatar Estados Falidos é possivelmente lógica, pois em 
algum momento de sua história os mesmos conseguiram 
exercer minimamente as funções consideradas essenciais de 
um Estado e, portanto, podem voltar a exercê-las, os EUA 
adotam o direito soberano sobre esses Estados com a justi-
ficativa de devolver-lhes a independência em um segundo 
momento, após sua reconstrução.

Partindo do pressuposto lógico de que a genealogia de 
instâncias existencialmente autorreferentes somente pode 
ser dada a partir de uma perspectiva externa a elas mesmas, 
mostramos como, nos últimos tempos, os EUA têm assumido 
a responsabilidade por essa genealogia perante os Estados 
considerados falidos. Utilizando os pressupostos de Schmitt 
e Foucault, mostramos como a noção de Estado ampara-se 
em uma trilogia de elementos autorreferentes: o Estado e 
os sujeitos nacionais; a unidade estatal e o aparato de poder 



Cristiano Mendes   e Aureo de Toledo Gomes

Lua Nova, São Paulo, 101: 175-202, 2017

199

das instituições sociais e, por fim, a soberania garantida por 
leis, que podem ser quebradas de acordo com a vontade do 
soberano.

Analisando os discursos do governo norte-americano 
após o Onze de Setembro, podemos notar que as justifi-
cativas dadas para a ação em Estados Falidos assentam-se 
em bases utilitaristas e funcionais. Alegando a existência de 
relações entre falência estatal e terrorismo, a intervenção 
seria algo preventivo ou curativo feito em nome da segu-
rança internacional. A forma como essa intervenção é feita, 
entretanto, vai ao encontro da teoria foucaultiana no que 
se refere à necessidade de construir autorreferências para o 
fenômeno estatal.

Ora mencionando a necessidade de ajuda aos nacionais, 
ora reforçando a ideia de um Estado formado por eles, a 
reconstrução arquitetada pelos EUA cria uma ontologia de 
lógica circular. Em outras palavras, a presença dos nacio-
nais se ancora na existência (ainda que remota) de uma 
entidade estatal, ao mesmo tempo em que a reconstrução 
desta instância se justifica pela presença destes cidadãos 
ditos nacionais. Por sua vez, a reconstrução das instituições 
sociais destaca uma rede difusa, com poderes escassamente 
disseminados pelas instâncias sociais, ao mesmo tempo que 
se assenta em uma noção de suposta unidade que justificaria 
a existência desse complexo.

Finalmente, a necessidade de criação de leis que ampa-
rem e legitimem o poder é visivelmente justificada pela pre-
sença de um soberano capaz de dar razão a essas leis. Dessa 
forma, a democracia como forma de governo nos é apresen-
tada como o instrumento único e indiscutível para se chegar 
à legitimidade. O Estado reconstruído se faz democrático, 
pois a democracia supostamente seria a única forma de 
governo condizente com as aporias da forma estatal.

Esses condicionantes tendem a autorizar e legitimar 
determinados rumos para a ação política, assim como 
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constranger a formulação de questionamentos que ten-
sionam os termos propostos. Nesse sentido, a discussão 
sobre fracasso estatal a um só tempo reforça a identidade 
dos EUA como reconstrutor de Estados, legitimando suas 
intervenções em outros países, assim como normaliza con-
troversas ações domésticas enquadradas e justificadas a par-
tir de imperativos de segurança. Logo, ao destacar a natu-
reza doméstica do fracasso e inferir a inevitável intervenção 
externa, impede-se a consideração de fatores externos para 
as origens dos Estados falidos e retira-se a possibilidade de 
decisão destes sobre a própria condição.

Transformando-se provisoriamente em fonte de legiti-
midade externa para os Estados, os EUA intervêm com o 
objetivo de reabilitar as autonomias perdidas e, ao mesmo 
tempo, prover a normalidade do ambiente internacional. 
Com a justificativa de resgatar a soberania perdida pelos 
Estados Falidos, o governo norte-americano provê a recons-
trução de instâncias autorreferentes, justificando suas medi-
das como imprescindíveis para o bem dos próprios Estados 
e, consequentemente, do sistema internacional. Dessa 
forma, tem-se uma suspensão da autoridade estatal como 
um ato de exceção. Exceção esta legitimada pela presença 
de um poder externo que se faz soberano por decidir, de 
forma unilateral, a condição de exceção alheia.
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Com o avanço do processo de integração regional, 
observado ao longo das duas últimas décadas, o conceito de 
“comunidade de segurança” foi incorporado aos discursos 
de defesa na América do Sul. Tal conceito, elaborado em 
meados do século XX, refere-se a uma região cujos membros 
têm real convicção de que os países que a compõem não 
combateriam entre si (Deutsch, 1966). Em outras palavras, 
seria a superação do “temível ambiente anárquico” em um 
sistema caracterizado pela relação entre atores soberanos. No 
campo das Relações Internacionais, o conceito desenvolvido 
por Karl Deutsch contém um elemento de originalidade no 
estudo de processos de cooperação entre Estados nacionais 
na medida em que aproxima, na arena interestatal, os con-
ceitos de “segurança”, “comunidade” e “vontade política”. Os 
Estados fariam parte de uma comunidade de segurança por 
vontade própria fundamentada em uma racionalidade cons-
truída com base em uma percepção histórica da realidade.

1  As opiniões contidas neste texto são de inteira responsabilidade do autor, não 
refletindo necessariamente o entendimento do Exército Brasileiro.
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Há controvérsias, entretanto, sobre o fato de a América 
do Sul corresponder ou não à tipologia deutschiana. Não é 
nosso objetivo entrar no mérito desse debate. Interessa-nos, 
aqui, discutir as ideias de agentes políticos que, incorpo-
rando o conceito de Deutsch em seus discursos, compreen-
dem a região como tal.

Pensada em termos de comunidade de segurança, e 
considerando documentos e discursos de autoridades de 
defesa da região ao longo da primeira metade da década 
atual, este artigo busca analisar a viabilidade de implantação 
de uma estratégia de dissuasão extrarregional sul-americana, 
considerando a possibilidade de aprofundamento de uma 
identidade regional de defesa que permitisse o desenvolvi-
mento de capacidades militares coletivas.

Para tanto, o artigo está estruturado em cinco seções. 
Inicialmente, será apresentada uma ressalva sobre os tipos 
de comunidades de segurança. Em seguida, será apresen-
tado um breve panorama do processo de integração regio-
nal sul-americano a partir da ótica brasileira. As seções três 
e quatro tratarão, respectivamente, de discursos de minis-
tros de Defesa do Brasil e do diretor do Centro de Estudos 
Estratégicos de Defesa do Conselho de Defesa Sul-americano 
(CEED-CDS) da União de Nações Sul-americanas (Unasul). 
Por fim, será discutida a viabilidade da instrumentalização 
da ideia de dissuasão regional na América do Sul.

Comunidades de segurança: tipos
Para atender aos objetivos aqui propostos, faz-se neces-

sário diferenciar dois tipos de “comunidades de segurança”, 
conforme o grau de integração regional. Pode-se dizer 
que o nível mais simples de “comunidades de segurança” 
ocorre quando a cooperação tem por objetivo principal o 
estabelecimento da paz entre as unidades que a compõem. 
O segundo nível, mais aprofundado, ocorreria quando, 
além da paz entre os membros da comunidade, busca-se 
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estabelecer uma identidade estratégica comum. O objetivo 
dos membros de uma comunidade definirá o nível de inte-
gração desejável: se o objetivo for somente a paz entre seus 
componentes, estaríamos diante de um modelo de comu-
nidade de segurança pluralística; porém, se o objetivo refe-
re-se a alguma forma de poder corporativo, como a defesa 
contra terceiros, por exemplo, então estaríamos diante de 
modelo amalgamado (Deutsch, 1982).

Assim, no domínio “amalgamado”, o grau de integração 
e a consciência de unidade política seriam tão fortes que 
fariam surgir no seio do bloco uma consciência de unidade 
orgânica e de defesa conjunta. Nesse sentido, as regiões ten-
deriam a constituir “unidades supranacionais”, colocando-se 
entre o nacional e o global.

De forma simplificada, pode-se falar, então, de dois 
tipos de comunidades de segurança: uma que envolve ape-
nas a relação entre os membros da região (“para dentro”), e 
outra que, imaginando a região como um constructo supra-
nacional, envolve a sua relação com terceiros (“para fora”).

A construção regional da América do Sul: um breve 
panorama

A ideia de América do Sul como prioridade da política 
externa brasileira é algo relativamente recente. Em termos 
históricos, pode-se dizer que a segunda metade da década de 
1970 inaugura o processo de “sul-americanização” do Brasil. 
O rompimento do modelo pan-americanista2 de nossa polí-
tica externa ocorre de forma concomitante a uma acelerada 
“ofensiva diplomática” em direção à América do Sul.

Dois eventos parecem corroborar essa ideia: de um lado, 
o rompimento do Acordo Militar Brasil-Estados Unidos, em 

2  Denominamos aqui “pan-americanista” o movimento liderado pelos Estados 
Unidos, ao longo do Século XX, de construção de uma identidade hemisférica, 
especialmente nos campos da defesa e da segurança.
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junho de 1977,3 e, de outro, o estabelecimento do Tratado 
de Cooperação Amazônica (TCA), em julho de 1978, por 
iniciativa brasileira. De fato, à medida que o Brasil procu-
rava se afastar da esfera geopolítica norte-americana, perce-
bia-se um movimento no sentido contrário – de aproxima-
ção – especialmente em relação ao seu até então principal 
concorrente regional: a Argentina. A partir de 1979, com a 
assinatura do Tratado Tripartite Itaipu-Corpus entre Brasil 
e Argentina, diversos acontecimentos podem ser destaca-
dos, como a assinatura do Tratado de Assunção, em 1991, 
que originou o Mercosul; a primeira reunião de chefes de 
Estados da América do Sul, em setembro de 2000; e a assina-
tura do Tratado Constitutivo da Unasul em maio de 2008 – 
estes últimos coincidentemente ocorridos em Brasília.

No que se refere estritamente à dimensão militar da 
integração regional, pode-se afirmar que esta ganhou 
impulso no início do Governo Lula.4 Três eventos relaciona-
dos a esse período merecem destaque. O primeiro diz res-

3  Vale destacar dois aspectos importantes que marcaram esse contexto de rompi-
mento com os EUA: a política de defesa dos direitos humanos do Governo Jimmy 
Carter e a suposta pressão para que o Brasil rompesse o acordo nuclear com a 
Alemanha.
4  Antes do Governo Lula, várias outras iniciativas no campo da defesa ocorreram. 
Oficialmente, as primeiras propostas brasileiras para o desenvolvimento de um sis-
tema de defesa sul-americano só começam a vir à tona com a criação do Ministério 
da Defesa, em 1999. Naquele ano, o então Ministro da Defesa Geraldo Quintão 
defendeu a ideia de uma estratégia regional sul-americana, promovendo “não a 
formação de alianças militares no sentido clássico, e sim o reforço do diálogo no 
nível da concepção de políticas de defesa” (Martins Filho, 2006, p. 21). Entretanto, 
a postura oficial dos militares brasileiros em relação ao tema da integração militar 
na América do Sul sempre foi marcada pela prudência e cautela. A visão geral dos 
militares brasileiros era a de que uma concepção de força supranacional perma-
nente não atenderia aos interesses estratégicos do Brasil (Silveira, 2003). Apesar 
de buscar maior aproximação com outros exércitos, por meio do entendimento e 
da cooperação em áreas de interesse comum, os militares brasileiros consideravam 
inadequadas as propostas de organização de força de segurança supranacional, pre-
ferindo para isso acordos bilaterais (Amaral, 2004). De forma geral, predominava 
entre eles a percepção de que a integração constituiria um importante instrumento 
de projeção internacional para o Brasil, mas que, ao mesmo tempo, pela persistên-
cia de desconfianças mútuas entre os próprios países da região, não estariam dadas 
as condições para a integração militar na América do Sul (Medeiros Filho, 2010).
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peito à ideia do então Ministro da Defesa, José Viegas Filho, 
que vislumbrava o avanço da cooperação militar na América 
do Sul por meio de “uma maior interação entre as indústrias 
de material de emprego militar dos países [da América do 
Sul]” (Viegas Filho, 2003).

O segundo evento diz respeito ao documento Projeto 
Brasil 3 tempos: 50 temas estratégicos, elaborado em 2004 
pelo Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da 
República (NAE), que cogitava a possibilidade de estabele-
cimento de um sistema coletivo de defesa regional.

O terceiro evento refere-se à proposta de criação do 
Conselho de Defesa Sul-americano (CDS), apresentada ini-
cialmente em janeiro de 2006 durante uma reunião do pre-
sidente Lula com seus colegas da Venezuela (Hugo Chávez) 
e da Argentina (Néstor Kirchner), realizada em Brasília. 
Vale destacar que desde essa primeira reunião havia diver-
gência sobre a finalidade do CDS entre seus proponentes: 
enquanto para o presidente Lula o foco era o desenvolvi-
mento tecnológico regional no setor de Defesa e a institu-
cionalização das reuniões dos ministros de defesa, para o 
presidente Chávez o projeto seria uma espécie de “Otan do 
Sul” (Medeiros Filho, 2010, p. 82).

Apesar de ter sido cogitada no início de 2006, a pro-
posta de criação do CDS só foi retomada em outubro de 
2007, quando o novo Ministro da Defesa, Nelson Jobim, 
encampou a ideia e resolveu percorrer, a partir do início 
de 2008, todos os países vizinhos em uma missão que ele 
mesmo intitulou de “diplomacia militar”. Para Jobim, a cria-
ção do CDS, além de outros objetivos, possibilitaria maior 
intercâmbio de pessoal (formação e capacitação), a reali-
zação de exercícios militares conjuntos, a participação con-
junta em missões de paz e a integração de bases industriais 
de defesa (Jobim, 2010a, p. 19).

Na opinião de Jobim, a integração regional constituiria 
fator essencial para a estabilidade e prosperidade do conjunto 
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de países sul-americanos, de tal forma que não haveria como 
pensar uma estratégia de projeção brasileira sem se conside-
rar um projeto sul-americano (Jobim, 2010a, p. 16).

A criação do CDS imprimiu certo ineditismo à geopolí-
tica sul-americana, na medida em que se constituiu em um 
organismo regional de defesa sem a presença dos Estados 
Unidos, ao mesmo tempo em que se evidenciava uma polí-
tica externa brasileira de caráter mais ofensivo, pela qual o 
país buscava assumir uma postura de elemento catalisador 
na América do Sul.

“Por uma dissuasão extrarregional”: discursos
Analisaremos nesta seção discursos de ex-ministros5 da 

Defesa do Brasil que estiveram à frente da pasta na pri-
meira metade da década atual, tendo como foco princi-
pal a ideia de estratégia de “dissuasão extrarregional”. 
Conforme veremos mais adiante, tal estratégia aparecerá 
em documentos e discursos como um novo paradigma de 
defesa para a região, em que as relações entre os países 
sul-americanos seriam pautadas pela cooperação e, conse-
quentemente, pela superação de antigas hipóteses de con-
flito. Por outro lado, tal estratégia sugeria a ideia de uma 
defesa coletiva contra supostas ameaças oriundas de potên-
cias extrarregionais.

Essa ideia passou a ser difundida no âmbito sul-ameri-
cano especialmente após a criação do CDS, em dezembro 
de 2008. A primeira autoridade a anunciar essa estratégia 
foi o ex-ministro da Defesa Nelson Jobim que, por diver-
sas vezes, fez referência ao aprofundamento do processo de 
cooperação no campo da defesa como “fator de dissuasão 
extrarregional”. Para ele, o mais correto seria usar a expres-
são “dissuasão” nas relações do continente sul-americano em 

5  O mandato de Nelson Jobim se estendeu de 25 de junho de 2007 a 4 de agosto de 
2011. Celso Amorim permaneceu no cargo de 4 de agosto de 2011 a 1º de janeiro 
de 2015. 
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relação aos países que não integram esse território, haja vista 
a necessidade de se pensar uma estratégia para uma região 
que se caracteriza por ser a detentora de inúmeras riquezas 
naturais. Por outro lado, em relação aos países da região, a 
estratégia brasileira não seria dissuasória, mas cooperativa 
(Jobim, 2010b).

Se levada adiante, a proposta provocaria uma altera-
ção radical na forma como a concepção estratégica de dis-
suasão vinha historicamente sendo imaginada pelo Brasil, 
nem tanto no sentindo de sua finalidade, conforme signi-
ficado clássico da expressão – induzir o adversário à desis-
tência de suas pretensas intenções pelo receio que teria 
de uma consequente represália (Bobbio, 2002) –, mas 
principalmente no significado de sua nova escala territo-
rial. Se antes o foco eram os vizinhos (nível internacio-
nal), agora passaria a ser os atores externos à região (nível 
extrarregional).

Jobim apresentou oficialmente a proposta de uma estra-
tégia comum de dissuasão regional durante a III Reunião 
Ordinária do Conselho de Defesa Sul-Americano (CDS), 
realizada em Lima, Peru, no dia 12 de maio de 2011. Na 
ocasião, o ministro brasileiro lembrou aos participantes que 
o continente sul-americano possui algumas das principais 
riquezas (os aquíferos Guarani e da Amazônia, proteínas 
animais e vegetais, além das fontes renováveis de geração 
de energia) que, com o aumento da população mundial 
e o esgotamento de parte desses bens, podem ser objeto 
da cobiça de outros povos. Para Jobim, “o futuro vai exigir 
do subcontinente uma estratégia comum de dissuasão”, e 
acrescentou: “Será que estaremos preparados para isso?” 
(Rabelo, 2011).

O discurso de Jobim põe foco na preocupação com a 
defesa dos recursos estratégicos da América do Sul. Para 
ele, o cenário geopolítico das próximas décadas sugere 
sérios desafios à preservação dissuasória da economia 
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sul-americana (Jobim, 2011). Para Jobim,6 o aumento da 
cooperação entre os países da região, a construção de uma 
identidade regional de defesa, baseada na cooperação, e a 
criação de uma organização de defesa coletiva, por si só, 
constituiriam fatores de dissuasão extrarregional.

Nelson Jobim foi substituído no Ministério da Defesa por 
Celso Amorim em agosto de 2011. Já no início de setembro 
do mesmo ano, Amorim deixava claro em seus discursos que 
adotaria uma visão semelhante à de seu antecessor sobre a 
América do Sul. Em um discurso proferido em 5 de setembro 
de 2011, na Escuela de Defensa Nacional, em Buenos Aires, 
intitulado La Comunidad de Seguridad Sudamericana, Amorim 
(2011) passou a tratar a região como uma comunidade de 
segurança. Em seu discurso, primeiro questiona se o conceito 
de anarquia é apropriado para descrever a relação entre os 
Estados da região, que, segundo ele, seria baseada no trabalho 
coletivo sob o signo da integração. Em seguida, sugere: “O 
conceito de ‘comunidade de segurança’ me parece muito mais 
adequado à realidade e, sobretudo, aos objetivos que temos 
para a América do Sul” (Amorim, 2011, tradução nossa).

No mesmo discurso, Amorim buscou estabelecer uma 
relação direta entre “comunidade de segurança” e “dissua-
são extrarregional”:

O que desejamos – e buscamos com empenho – é a 
constituição de uma comunidade de segurança sul-
americana, suscetível de eliminar definitivamente o conflito 
armado entre os países da região. Essa estratégia cooperativa 
pretende fomentar relações políticas intensas entre os 
países da América do Sul, que sirvam, elas mesmas, como 
elemento de dissuasão extrarregional (Amorim, 2011, 
tradução nossa).

6  Discurso proferido no seminário sobre o Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN), 
em 28 de abril de 2011, em Porto Alegre (RS). Disponível em: <https://goo.gl/
ygfRx0>. Acesso em: 11 maio 2011.
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Tal como seu antecessor, ao mesmo tempo que se utili-
zava de um discurso idealista para promover a ideia de uma 
comunidade de segurança regional, Amorim mostrava-se 
realista ao deixar transparecer seu ceticismo pela ideia de 
uma estrutura de defesa regional. Ao propor a necessidade 
de desenvolvimento de uma dissuasão sul-americana, reco-
nhece os diferentes imperativos geopolíticos presentes no 
interior da região. Para ele, cada Estado sul-americano pos-
sui diferentes capacidades e imperativos geoestratégicos. 
Nesse sentido, apesar de reconhecer a “enorme” margem 
de convergência que aproxima os países da região, Amorim 
buscava deixar claro que “não quero com isso defender a 
existência de um modelo único de defesa – algo que o Brasil 
jamais faria em vista de sua tradicional oposição a esquemas 
do tipo one size fits all” (Amorim, 2011, tradução nossa).

Em outros discursos, Amorim reafirmava a necessidade 
de adotar posturas cooperativas nas relações entre os países 
da região, reforçando o “cinturão de boa vontade” criado 
no entorno geopolítico brasileiro para garantir a nossa segu-
rança (Amorim, 2012a). Dirigindo-se a militares chilenos 
durante a aula magna da Escola Militar do Chile, em 23 de 
março de 2012, Amorim aproxima ainda mais as ideias de 
comunidade de segurança e dissuasão compartilhada:

Estou convencido de que a América do Sul caminha para ser 
uma comunidade de segurança, no sentido que o cientista 
político Karl Deutsch conferiu a esta expressão: uma 
comunidade de estados soberanos entre os quais a guerra 
é impensável como método de solução de controvérsias. 
Quanto à dissuasão, queremos desenvolvê-la de forma 
compartilhada com a América do Sul. (Amorim, 2012b)

Em outra ocasião, ao discursar sobre o novo regiona-
lismo sul-americano durante seminário da Unasul, em 
Quito, Equador, realizado no dia 10 de maio de 2012, 
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Amorim se utiliza das ideias de Andrew Hurrell para dizer 
que “há dois momentos no processo de integração: o pri-
meiro em que a região passa a exercer um papel definidor 
nas relações entre os estados […] e o segundo quando a 
região passa a formar a base organizadora de políticas na 
região para inúmeras questões” (Amorim, 2012c). Ainda 
conforme o então ministro, o “segundo momento” suge-
rido por Hurrell estaria começando a ocorrer na região: 
“Passamos a formular a base da política de defesa da região, 
buscando soluções consensuadas para inúmeras questões. 
As medidas de fomento da confiança e da segurança são 
excelentes exemplos” (Amorim, 2012c).

Discursos no âmbito do CDS
O Centro de Estudos Estratégicos de Defesa do Conselho 

de Defesa Sul-Americano (CEED – CDS) da Unasul passou 
a funcionar em maio de 2011, com sede na Argentina. O 
CEED objetiva desenvolver um pensamento estratégico no 
âmbito regional, tendo como ponto de partida a definição 
e identificação dos interesses regionais, buscando contribuir 
para a coordenação e a harmonização das políticas de defesa 
na América do Sul (CDS, 2010).

Como veremos a seguir, os discursos analisados na seção 
anterior parecem ter encontrado terreno fértil no âmbito 
do CDS, especialmente o que diz respeito à ideia de defesa 
(coletiva) dos recursos estratégicos da região.

Segundo Forti, primeiro diretor do CEED, os recursos 
naturais têm sido considerados no âmbito do CDS como o 
fator central do que tem sido denominado “interesse regio-
nal sul-americano” (Forti, 2013). Deve-se ressaltar que antes 
mesmo da criação do CEEC, a ideia de proteção dos recur-
sos naturais como elemento de identidade regional já vinha 
sendo discutida. Durante o 1º Encontro Sul-Americano 
de Estudos Estratégicos, realizado na Escola Superior de 
Guerra, no Rio de Janeiro, em novembro de 2009, Javier 
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Ponce (então Ministro da Defesa do Equador e presidente 
do CDS), ao proferir a palestra Perspectivas para o Conselho 
de Defesa Sul-Americano, afirmou que sem desconsiderar a 
importância de outros tipos de ameaças, como o narcotrá-
fico, a principal preocupação de defesa na região diz res-
peito à salvaguarda de seus recursos naturais.

Alfredo Forti define a categoria “interesse regional” como 
“o conjunto dos fatores comuns, compatíveis e/ou comple-
mentares do interesse nacional de cada um dos países mem-
bros da Unasul” (Forti, 2013, p. 2, tradução nossa). Assim, para 
Forti, “a partir da perspectiva da defesa, a adoção do conceito 
de interesse regional nos leva a propor um nível estratégico 
superior ao nacional para articular nesse nível o que o CDS 
propõe como uma identidade sul-americana em defesa” (Forti, 
2013, p. 2, tradução nossa). Considerando-se os conceitos dis-
cutidos na primeira seção, pode-se aqui fazer um paralelo 
entre “interesse regional” e o tipo “para fora” de comunidade 
de segurança. Para ele, nada ilustraria melhor o conceito de 
“interesse regional” que recursos naturais estratégicos compar-
tilhados pelos países da região e que se constituem em “bens 
comuns aos doze países da Unasul” (Forti, 2013, p. 2).

Os debates no âmbito do CEED/CDS giram em torno 
da defesa dos recursos naturais da região que, por serem 
escassos, tornam-se naturalmente estratégicos para quem 
os possui. Seriam exemplos desses recursos o petróleo, os 
recursos hídricos, a biodiversidade etc.

O fato de os recursos naturais estarem disseminados 
entre os países da região, em muitos casos atravessando as 
fronteiras políticas que os separam, e considerando as fra-
gilidades de defesa inerentes a países em desenvolvimento, 
conduz o pensamento estratégico regional a considerar a 
necessidade de unir esforços. Assim, de acordo com esse 
pensamento, nenhum Estado da região teria condições 
de, sozinho, estabelecer uma estrutura de defesa efetiva de 
seus ativos estratégicos, o que só poderia ser alcançado por 
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meio de esforços cooperativos em prol de uma estratégia de 
alcance regional (Forti, 2013).

A estratégia regional para a proteção dos recursos 
naturais desenvolvida no CEED/CDS inclui, naturalmente, 
a defesa como uma de suas dimensões. A questão que se 
coloca é: como se deve estruturar um sistema de defesa 
regional no que diz respeito a essa matéria? Para Forti, a 
resposta para essa pergunta já estaria em marcha e expres-
saria, em sua visão, a própria razão de existência do CDS: 
“Um esquema regional cooperativo fundado em uma dupla 
categoria: cooperação ‘para dentro’ e dissuasão ‘para fora’” 
(Forti, 2013, p. 15, tradução e grifos nossos).

Forti cita como avanços na cooperação para dentro o 
abandono de velhas hipóteses de conflito entre Estados 
sul-americanos; a realização de exercícios combinados; o 
desenvolvimento de doutrinas conjuntas em matéria de ope-
rações de paz, assistência humanitária e atenção a desastres 
naturais; entre outros (Forti, 2013, p. 16).

No que diz respeito à dimensão para fora, o discurso 
adotado pelo CDS parece sugerir, inevitavelmente, a ideia 
de defesa coletiva. Segundo Forti, “implica que nossas capa-
cidades regionais nos campos da defesa e militar devem concen-
trar-se e fundirem-se em uma só” (Forti, 2013, p. 17, grifos e 
tradução nossos).

Por meio de um documento intitulado La defensa y los 
recursos naturales em Suramérica, Forti (2014) sugere discutir 
“como” operacionalizar de forma concreta a categoria dis-
suasão para fora. Em outras palavras, como pensar estruturas 
de defesa que deem substância a uma estratégia de defesa 
extrarregional? A resposta de Forti a sua pergunta parece 
contundente: “Como instrumento tangível para operaciona-
lizar a ‘dissuasão para fora’, cremos que chegou o momento 
de propor a criação de uma ‘Força Militar Sul-Americana 
(FMS)’, sob dependência direta das autoridades políticas de 
nossos países” (Forti, 2014, p. 20, tradução nossa).
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Dissuasão extrarregional sul-americana: viabilidade?
Recorramos aos aspectos teóricos apresentados na pri-

meira seção para discutirmos a viabilidade de implementa-
ção de uma estratégia coletiva de dissuasão extrarregional 
na América do Sul.

A primeira questão posta diz respeito a quem seriam os 
atores a serem dissuadidos. Em outras palavras, a quem a 
“mensagem dissuasória sul-americana” se destinaria?

Aparentemente, poderiam ser considerados “destinatá-
rios” em potencial qualquer unidade política situada fora 
da América do Sul e que, de alguma forma, representasse 
ameaça à integridade territorial dos países do subconti-
nente. Isso poderia ser representado por uma grande potên-
cia ou por um conjunto de países poderosos, sem a neces-
sidade de se estabelecer nominalmente o inimigo. Assim, 
uma “messagem dissuasória sul-americana” seria enviada a 
qualquer potência extrarregional que representasse ameaça 
ao patrimônio natural da região.

Uma segunda questão diz respeito ao grau de integra-
ção regional: possuiria a América do Sul unidade política 
necessária para estabelecer uma estratégia de dissuasão 
coletiva?

Como vimos anterioremente, qualquer estratégia res-
ponde necessariamente a uma proposição política. A ideia 
de unidade política na América do Sul, porém, é contro-
versa. A própria criação do CDS parecia obedecer a diferen-
tes “agendas políticas”.7

7  Medeiros Filho (2009) identificava naquele contexto três agendas: bolivariana, 
mercosulina e brasileira. Para o autor, a agenda bolivariana corresponderia às iniciati-
vas do então presidente Hugo Chávez de implementação do “Socialismo do Século 
XXI”, que se caracterizava por mesclar tendências socialistas, populistas, naciona-
listas e, principalmente, antiamericanas. A agenda mercosulina se referia à ideia de 
construção, sob uma perspectiva liberal, de um organismo sul-americano com a 
finalidade de alavancar o comércio intrarregional e proporcionar a manutenção 
dos regimes democráticos. A agenda brasileira estaria relacionada a um suposto 
projeto geopolítico brasileiro para o subcontinente. Os esforços brasileiros para 
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A persistência de estoques de desconfianças entre países 
da região e as diferentes “agendas” regionais constituem tra-
vas ao avanço de projetos de integração regional, denotando 
um contexto em que não estão dadas as condições políti-
cas para o estabelecimento de uma estratégia dissuasória de 
base regional na América do Sul.

Tal cenário torna questionável a ideia de “fundir-se 
em uma só” as capacidades regionais de defesa para a pro-
teção do “interesse regional” diante de ameaças de tercei-
ros. Aliás, uma preocupação constante dos representantes 
brasileiros, desde que se cogitou pela primeira vez a ideia 
do CDS, foi justamente descaracterizar qualquer possibi-
lidade de se estruturar um organismo de defesa coletiva 
na região.

De fato, a oposição a quaisquer arranjos de defesa no 
campo operacional foi uma constante nos discursos de Jobim 
durante a campanha em defesa da criação do CDS. Em seus 
discursos, o então ministro sempre procurava deixar claro 
que “em nenhum momento foi considerada a constituição 
de uma aliança militar no sentido clássico, ou outro tipo de 
acordo que possa, a priori, articular ações no plano operacio-
nal..” (Jobim, 2009, p. 8, tradução nossa). Mais recenteme, 
o ex-ministro da Defesa Nelson Jobim8 revelou que, durante 
as tratativas para criação do CDS, o presidente Chávez tinha 
uma ideia de criar uma Otan do Sul. Porém, em visita reali-
zada à Venezuela, ele acabou convencendo Chávez de que 
esse não era o sentido do projeto.

Por outro lado, há que se considerar que cogitar o esta-
belecimento de uma estratégia de dissuasão regional sugere, 

liderar o processo de integração regional no campo da defesa e da segurança 
seriam parte desse projeto.
8  Declaração feita durante a mesa redonda “Incertezas globais e perspectivas do 
Brasil”, desenvolvida no dia 6 de agosto de 2013 como parte do VII Encontro 
Nacional da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, realizada em Belém, Pará, 
entre os dias 4 e 8 de agosto de 2013.
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inevitavelmente, a necessidade de se considerar um con-
junto de recursos (meios), incluindo capacidades militares, 
que possibilitem a sua implementação. Não há como con-
ceber estratégias sem atribuir-lhes os recursos necessários 
à sua concretização. Em última instância, aliás, o fator mais 
contundente e explícito de uma estratégia de dissuasão diz 
respeito ao componente militar, sem o qual não haverá dis-
suasão (Lima, 2010).

Do ponto de vista de um modelo ideal, parece pouco 
plausível a eficácia de uma estratégia dissuasória regio-
nal que não esteja respaldada por uma política de defesa 
coletiva.

Conclusão
Pelo exposto, conclui-se que, dadas as condições de ins-

tabilidades políticas presentes no cenário regional, a ideia 
de uma estratégia coletiva de dissuasão sul-americana mos-
tra-se pouco viável. Aparentemente, a proposta constitui-se 
em uma aposta para o futuro, tendo por base a percepção 
compartilhada na região de que as riquezas naturais do 
subcontinente são cobiçadas e podem ser ameaçadas por 
potências extrarregionais, o que sugere, então, a ideia de 
estratégia de defesa conjunta.

O cenário construído no âmbito do CEED/CDS 
sugere que a América do Sul, pelos recursos estratégi-
cos de que dispõe, terá papel-chave no cenário mundial 
das próximas décadas. A concretização de uma estratégia 
dessa natureza envolveria um longo percurso de necessá-
rio avanço na cooperação e integração política. A vontade 
política compartilhada deve, nesse caso, ser maior que os 
custos (inclusive financeiros) que poderão advir de uma 
empreitada dessa natureza.

O aumento da pressão por recursos naturais nas 
próximas décadas e a presença de novas potências no 
entorno geopolítico sul-americano – especialmente a 
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China – tenderão a abreviar a percepção regional sobre a 
necessidade de uma defesa coletiva. A percepção compar-
tilhada sobre um inimigo comum, entretanto, não é con-
dição suficiente para a construção de uma política comum 
de defesa. O ambiente interno de estabilidade política 
é fator fundamental para o avanço em busca política de 
defesa compartilhada.

Para o Brasil, considerando seu desejo de liderança 
regional e sua clássica postura de oposição a qualquer 
arranjo operacional de defesa coletiva para a região, o 
tema “estratégia de dissuasão extrarregional” lhe impõe 
duas questões: 1) como avançar na criação de uma estra-
tégia regional de defesa sem transformar o CDS em um 
instrumento de defesa coletiva?; e 2) como elaborar uma 
estratégia de dissuasão extrarregional mantendo, ao mesmo 
tempo, um ambiente cooperativo entre os países da região?

De fato, a consolidação de uma estratégia regional de 
defesa dependerá, em muito, do comportamento do Brasil 
como líder regional. É lícito imaginar que um processo 
de “regionalização” seja entendido por um país – neste 
caso, o Brasil – como um passo necessário à realização de 
seu projeto de desenvolvimento nacional no qual a ideia 
de segurança coletiva constitua complemento de sua 
segurança nacional.

O Brasil parece ciente de que a sua projeção internacio-
nal passa necessariamente pela construção de uma parceria 
estratégica com o seu entorno. Tal empreitada envolve o 
fomento de mecanismos de confiança mútua. O ex-minis-
tro Jobim parecia ter clara essa situação quando definia o 
“grande dilema” enfrentado pelos responsáveis pelas polí-
ticas de defesa: “projetar no futuro a força que, a um só 
tempo, garanta capacidade dissuasória em contextos cam-
biantes e que respalde os interesses internacionais do país, 
sem fomentar percepções de agressão em outros estados” 
(Jobim, 2010c).
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Os conceitos em sociologia política têm servido como 
instrumento interpretativo das relações mais agudas entre 
aparatos organizacionais e suas instâncias de autoimagem. A 
análise dos sistemas de publicidade estatal ou de “comunica-
ção pública”, por exemplo, emerge em um mundo de redis-
tribuição da transparência das ações dos entes públicos – 
que vem migrando de mecanismos técnicos e culturalmente 
restritos como os diários oficiais para perfis ou páginas em 
redes de compartilhamento de informação, ao mesmo 
tempo em que disputa novas falas sobre progresso, moder-
nização ou desenvolvimento como razão de ser da máquina 
pública. Acompanhar essas mudanças de comportamento 
burocrático em busca de camadas de legitimação passou a 
ser uma rota de investigação necessária para todas as facetas 
de uma sociologia do político. O discurso da mudança e das 
diretrizes que a guiam e a produzem trespassa a fala do e 
sobre o Estado desde que este passou a ser abordado como 
lugar de disputa ontológica das forças sociais (organizadas 
ou não) e de suas percepções de si. Não é diferente no caso 
de novas abordagens teóricas e históricas das instituições no 
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Brasil. Este texto articula a flexibilização da noção de “meio 
de produção” de uma sociologia que também é uma eco-
nomia política do simbólico (BOURDIEU, 1992), visando 
tratar os eixos entre o desenvolvimento como discurso e a 
máquina estatal como agente produtora de determinações 
sobre a transformação.

O Estado, também como conceito, exerce especial poder 
sobre a produção discursiva (e normativa) de territórios, gru-
pos ou mesmo indivíduos. Ao intimar, delimitar ou conceber 
– por meio de políticas públicas ou execuções de legislação 
–, o poder público instaura espaços sociais e entra no jogo de 
forças da definição do que são lugares, sociabilidades e pes-
soas. Discutiremos essa propriedade estatal em três partes. Na 
primeira, analisando a ideia de desenvolvimento como recurso 
político fundante da modernidade e para a modernidade do 
Estado na história do século XX. Em segundo lugar examina-
remos algumas dimensões teóricas do tema para as ciências 
sociais, como conceito e raiz de discursos. Em seguida, uma 
rápida síntese histórica sobre o desenvolvimento no Brasil e, 
em particular, no Nordeste brasileiro se faz necessária para 
entendermos a lógica do poder de fala estatal de que tratamos. 
Nessa última parte, discutindo a retomada da noção de desen-
volvimento nos dois governos Lula (2003-2006 e 2007-2010), 
período que mescla novos e velhos recortes da visão do Estado 
no país, o artigo abordará também a relação entre desenvol-
vimento e a necessidade de seu exame enquanto categoria de 
saber-poder nas ciências sociais ao trazer o tema da região e 
sua mudança como eixo do debate. De modo dialogado e tam-
bém alicerçado na história como processo, o texto almeja apre-
sentar os modos pelos quais o Estado adquiriu meios de definir 
seu próprio papel e os cenários concretos que abordava.

Estado, modernidade e desenvolvimento
Compreender os eixos que norteiam uma percepção 

sobre a mudança histórica no que ela tem de processual 
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implica a aproximação com o Estado porque interpõe um 
diálogo com suas apropriações históricas que caracterizam 
seus alcances. Mas é também fundamental examinar o his-
tórico de significados que o desenvolvimento relaciona. 
Compreender alguns dos elementos que constituem sua 
produção talvez nos aproxime mais da referência da expres-
são, em particular, dentro do pensamento social e de suas 
fundações e ligações à ação estatal e ao seu ciclo de forma-
ção de poder-saber.

Neste campo, observar os modos de apresentação do 
moderno é pauta primária. A ideia de modernidade, expres-
siva problemática da sociologia contemporânea, vem à tona 
na temática estatal como sinônimo frágil das definições 
de desenvolvimento e das definições de sua comunicação. 
Dessa forma, a compreensão do conceito de modernidade 
em seu passado teórico como ferramenta explicativa é ponto 
convergente que merece atenção para a compreensão mais 
completa do objeto que aqui pensamos. A modernidade 
é tratada nos clássicos como um tempo de promessas de 
melhoria nas condições de existência humana provocadas 
por um aprimoramento da gestão social dos problemas cole-
tivos. Mais ainda: é tratada, no passado mais distante, como 
lugar temporal dos aprimoramentos técnicos em seus sen-
tidos materiais e no sentido de uma reinvenção dos saberes 
administrativos – é Max Weber quem ressaltará esse segundo 
ponto, admitindo a modernidade como parâmetro para a 
compreensão das revoluções econômicas que fundam a 
sociedade ocidental de seu tempo e argumentando que a 
calculabilidade e o controle matemático dos empreendimen-
tos é parte central de seu corpo (WEBER, 2004). Por fim, a 
modernidade, como será necessário analisá-la, rescinde os 
preceitos de uma vida tradicional governada por qualquer 
dinâmica que não seja própria de uma racionalização das prá-
ticas sociais, políticas, econômicas. É o tempo da elevação de 
ideais clássicos de domínio da ratio e de conquista de suas 
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premiações presumidamente inerentes. É, desse modo, ter-
ritório, ainda que parcial, do nascimento do Estado contem-
porâneo, em seus matizes de controle, registro e apuração 
dos acontecimentos sociais.

Mais tarde, na produção de sua consolidação, a moder-
nidade se verá atrelada a diversos modernismos, sejam movi-
mentos culturais locais ou nacionais, que como atributo 
principal ensejam a vontade de situar sociedades ou gru-
pos no jogo maior das reinvenções do mundo de então. O 
modernismo brasileiro, como exemplo ótimo de tais ten-
dências, pautou-se em uma tentativa de romper com a tra-
dição erudita da arte em prol da compreensão identitária 
otimizada de aspectos ignorados de nossa cultura. Era, nesse 
sentido, também uma racionalização da arte na medida da 
instauração da urgência política de se afirmar como autô-
nomo e, como tal, parte do todo internacional igualmente 
convicto de suas autonomias – aparente contradição lógica, 
mas verdade sustentada pelo poder da doutrina liberal tão 
forte, para a qual a igualdade era fruto de igualdade de 
potenciais e disposição espiritual.

Nas ciências sociais e nos campos intelectuais correla-
tos, a modernidade tornou-se objeto de dissecação e crítica 
ainda no fim do século XIX, com o próprio Weber e suas 
indicações ao “desencantamento” do mundo perante as 
novidades. A tônica de um tempo de acelerações e renova-
ções incertas já estava presente nas análises dessa linha niet-
zschiana de interpretação dos processos. A modernidade 
era tematizada sem pudores. Ainda nos começos do século, 
o questionamento de suas possibilidades efetivas e de suas 
consequências reais motivou a produção de antigos e novos 
clássicos literários como Admirável mundo novo, 2001: uma 
odisseia no espaço, 1984 e Laranja mecânica, entre outras obras 
questionadoras das implicações desse “novo tempo”.

Antes mesmo, a oposição a seus contornos já estava 
presente em trabalhos como os de Edgar Alan Poe ou Eça 
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de Queiróz. Nietzsche já explorava os aspectos dissonantes 
e perturbadores do moderno – exercício que a Escola de 
Frankfurt conduziria sob outra vertente. Mas como essa 
modernidade se configura no quadro político observado? 
Como esse conceito chegou aqui, em meio ao debate sobre 
dinâmicas da publicação das intenções da máquina de 
governo?

A premissa da mudança social como progresso pode 
estar presente nas primeiras filosofias do século XIX, mas 
não nasceu ali. Ainda que seja uma profunda ingenuidade 
determinar a origem absoluta dessa orientação interpre-
tativa sobre o mundo, é possível pensar os indícios de sua 
sociogênese ou, em termos mais diretos, de sua consolidação 
enquanto categoria do pensamento social ocidental. Assim 
surge a noção de que o “desenvolvimento” na forma de pro-
gresso é, incluindo sua dimensão linguística, um fruto das 
vontades positivistas. Como tal, deita raízes no Iluminismo 
do século XVIII e na concepção modular de que o homem 
pode, como ser político e centro da vida humana, desve-
lar os problemas de sua realidade e aprimorá-la enquanto 
existência terrena. Sob diversos aspectos – entre eles o da 
interpretação de uma nova economia das ações e projetos 
da humanidade –, o Iluminismo delineou as bases de uma 
“utopia laica”. Revivendo os anseios de Tomas More sem 
se desfazer por completo de uma compreensão do mundo 
situada por Maquiavel, os revolucionários franceses e a base 
ideológica a eles atrelada sonhavam e trabalhavam com a 
realização de uma sociedade que pudesse ter a justiça e as 
demais virtudes-slogan da Revolução como núcleo. Não se 
trata aqui de negligenciar os movimentos e conflitos inter-
nos de 1789 e além – ou ainda de tomar uma leitura ingênua 
dos próprios iluministas como “seres de vontade e virtude”. 
Cabe, ao contrário, reiterar e relembrar as bases imaginárias 
dos discursos por eles produzidos para melhor compreender 
como a ideia de “evolução social” será vendida nas décadas 
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seguintes, em meio ao conturbado e acelerado curso polí-
tico das transformações na Europa (DARNTON, 1990).

Se situarmos ainda que a própria Revolução será revista 
e alterada pelas ambições bonapartistas, seremos capazes de 
reconhecer que o produto imaginário da geração anterior 
ao Império Francês surgiu por sobre as marcas de solidez e 
poder que Napoleão conjurava sobre si e sobre a sociedade 
que pretendia modificar. O “progresso” não foi abandonado 
na lógica do Imperador. Ao contrário, foi sob suas vistas e 
interesses que a França testemunhou uma defesa resoluta 
da racionalização institucional e social. Mesmo sob a guarda 
carrancuda de um sistema político nada democrático – 
oposto ao esperado pelas elites revolucionárias –, a França 
de Napoleão mantinha projetos de mudança voltados para 
destruir a ainda viva raiz tradicionalista francesa, abrindo 
assim caminho para a legitimação do próprio Império e seu 
passado violento. Necessário finalizar este ponto acrescen-
tando que o resto da Europa virá se alimentar de fragmen-
tos diversificados e relativamente saborosos dos discursos de 
aprimoramento nacional. Aqui estará, resoluta, uma nova 
raiz: a do nacionalismo republicano em desenvolvimento. É 
nele, por meio de suas próprias pretensões enquanto von-
tade de grupos e novas elites, que a mudança social perma-
necerá um ideal alardeado universalmente e uma ação limi-
tada a “harmonização” social – desejo de tantos dirigentes e 
de tantas oligarquias.

O começo do século XX trouxe suas próprias redefini-
ções da modernidade. As revoluções e acelerações do pro-
cesso industrial virão a reboque de uma intensa valorização 
da velocidade como máxima do aprimoramento social e 
econômico. A defesa da tecnologia e da racionalização das 
várias esferas da sociedade também é reforçada – assim como 
é retroalimentada pela defesa de uma pacificação profunda 
dos espaços ainda conturbados da vida coletiva e urbana. 
Mas a maior alteração será, sem dúvida, a consolidação do 
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modelo republicano/parlamentar de governo, que insti-
tuirá, tanto na França, na Alemanha, na Inglaterra (com 
sua monarquia parlamentar) como nos Estados Unidos, um 
paradigma de administração pública cuja racionalização 
se dará por “saltos” constantes. A necessidade de órgãos e 
ministérios integrados atrairá a responsabilidade social da 
mudança conjuntural para dentro da máquina pública, ins-
tituindo a lógica do planejamento como elemento central do 
processo de organização das estruturas gestoras.

Podemos ver que a validade, a importância e a proble-
matização do desenvolvimento têm raízes bem díspares, 
multiplicadas pela vastidão de suas causas. Como toda ideia 
ampla, sua “origem” se perde no sistema das polissemias e 
da arqueologia de suas possíveis acepções. Mas não é sem 
sentido retornar na esteira histórica do capitalismo indus-
trial para examinar a sua ordenação nos termos da maioria 
de suas definições modernas. O desenvolvimento “aparece”, 
portanto, já no século XVIII, como sinônimo de cresci-
mento econômico e acúmulo de ativos, já na base inicial 
da discussão sobre riqueza e amadurecimento dos meios de 
produção como mecanismos de garantia dos interesses de 
determinados grupos – por que não dizer, de uma burguesia 
urbana, fixa, aliada ao já estruturado sistema financeiro-ban-
cário da Europa nos estertores das revoluções do período 
(HOBSBAWM, 2005; LIMA, 2011).

Se for verdade que a Economia Política Clássica já son-
dava o problema do enriquecimento como caminho de 
inquietação, foi o positivismo que aderiu à problemática 
o sentido de planejamento social, incorporando o desen-
volvimento como fragmento das intenções de intervenção. 
Estado e sociedade eram encaixados como peças – ou dois 
jogos de quebra-cabeça, para aprimorar a metáfora – de um 
sistema imaginário de identificação e resolução mecânica 
das desarmonias da existência coletiva avaliadas pela ciên-
cia positiva. Entre a ascensão napoleônica e a retomada da 
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monarquia, amparada por setores conservadores da bur-
guesia industrial da primeira metade do século XIX, temos 
uma revisão do desenvolvimento como estudo-e-ação sobre 
a pobreza, a insegurança, a insalubridade urbana e a defa-
sagem competitiva que a França do período encarava ao 
jogar o jogo da revolução produtiva. Aos poucos, submetida 
à lógica de reinvenção inglesa, a classe dirigente no universo 
dos positivistas interventores era lentamente obliterada pelo 
crescimento de grupos de investidores e de estratégias eco-
nômicas anglo-saxãs (HOBSBAWM, 2005). Não irá demorar 
para que a amplitude proporcionada pelos mercados colo-
niais no novo mundo abaixo do Equador venha a tornar o 
império britânico o novo modelo de crescimento, deixando 
para a França o eco ainda duradouro de uma potência cul-
tural e influente no campo simbólico das elites europeias e 
americanas, mas cada vez menos determinante na definição 
do papel do Estado no que diz respeito ao modelamento 
das economias de intervenção pública. O liberalismo, tran-
sitando dos ingleses para os norte-americanos, vencerá a 
longa algazarra, pondo em xeque, nas esferas práticas e ime-
diatas, o próprio entendimento do planejamento e da intro-
missão estatal no mundo do vivido (HOBSBAWM, 2005).

A sequência simplificada da mudança, tanto no for-
mato do Estado como na correlata discussão de seus “usos”, 
está na crise final do mundo colonial: a independência em 
larga escala e o surgimento de repúblicas burguesas com-
pletar-se-á na falência da escravidão na segunda metade do 
Oitocentos. O entendimento do livre mercado e a semente 
dos debates sociais por liberdade plena criam dois nichos 
políticos no sistema de relação Estado-Capital e na reorga-
nização dos Estados-Nação como forças de transformação 
social: é como se a identidade do Estado moderno, cada vez 
mais burocratizado e racionalizado, aderisse a uma depen-
dência para com os ideários de responsabilidade que o repu-
blicanismo reforçava nas décadas de 1880 e 1890. O século 



Mário Henrique Castro Benevides   

Lua Nova, São Paulo, 101: 221-257, 2017

229

XX começará sob o signo da produtividade e das tentativas 
de ordenamento das promessas sociais.

Trata-se de um movimento que segue com o aprimora-
mento produtivo e as transformações no mundo do trabalho 
nas primeiras décadas – urbanização acelerada, atração de 
mão de obra das periferias econômicas para os centros de 
crescimento (ELIAS, 1998). A Primeira Guerra iniciará, em 
paralelo aos interesses de expansão da economia norte-ame-
ricana e manutenção do esfacelado poderio britânico, um 
novo conjunto de apelos técnicos: o espasmo ou salto tec-
nológico que ganha sentido industrial no período virá tra-
çar o desenho de um modelo diferenciado de crescimento, 
baseado na inventividade acelerada. Esta linha-mestra de 
concepção ontológica do que é acúmulo de riqueza, capital 
e mudança desdobrar-se-á no signo do desenvolvimento tal 
como o ouvimos em relatos e signos diversos.

A revolução soviética, por seu turno, surgirá e será 
expandida como contraponto parcial a essa lógica de acu-
mulação de mercado. Se por um lado, na concepção da 
Revolução Russa, esse Estado fora redefinido seguindo a 
lógica de um aparelho de transformação política por via de 
um entendimento de coletivização de suas composições, por 
outro, na interpretação de Stálin, permanecerá uma aguda 
demanda por ampliação material dos esforços de acumula-
ção técnica para a superação do mundo agrário do Leste, 
ironicamente ligando seu projeto aos modelos que buscava 
superar. Assim:

O desenvolvimentismo não foi apenas um projeto de 
Estados nacionais e impérios “burgueses”, mas o foi 
também dos autodenominados socialistas. O problema 
cresceu quando os impérios, que justificavam seu domínio 
proclamando-se como agentes de modernidade e 
modernização, como instrumentos de desenvolvimento e 
progresso, realizaram muito bem a tarefa que se haviam 
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proposto, propiciando a suas populações subordinadas as 
linguagens de aspiração e resistência. Na verdade, criaram 
súditos que não mais precisavam do império da maneira que 
os colonizadores pretendiam. (SUNY, 2008, p. 84) 

Em Lênin, o desenvolvimento capitalista é um pro-
cesso de acúmulo excludente que só poderia ser superado 
segundo uma nova forma de transformação da lógica de pla-
nejamento e ação. O desenvolvimento, tal como no modelo 
do Ocidente, recebe a dura crítica de um processo de muti-
lação da força de trabalho. Mas em Stálin, a recuperação 
da captura tecnológica e da acumulação da força industrial 
– sobretudo bélica – é condição necessária à consolida-
ção de um “desenvolvimento alternativo” que acabará por 
deixar marcas aproximadas da proposta norte-americana 
(HOBSBAWM, 1986).

No Ocidente, o discurso de Harry S. Truman1, em 1949 
(FAÉ, 2009), aloca uma carga de sentido inesgotável ao 
termo, através de um discurso que se tornou famoso (FAÉ, 
2009). Entre outras coisas, ele conjura novos significados 
para o desenvolvimento, que antes tinham muito mais uma 
relação semântica com as ciências cognitivas (MELLO, 
2009). A sequência de aparatos e valorações que o desenvol-
vimento no sentido econômico-social receberá nas décadas 
seguintes tem sua própria história dentro das preocupações 
estatais das potências americana e europeias: elas lidarão 
com a aflição estrutural da retomada do crescimento e do 
seu preço para a máquina pública. O tom da intervenção 
estatal fora transmutado. A relevância do abstrato aspecto 
financeiro e monetário obtinha uma vitória esmagadora 
contra as antigas políticas de incentivos simplificados – dito 
de outro modo, o controle fiscal e as ações de envolvimento 
público intermitente serão atreladas de maneira definitiva 

1  Presidente dos EUA entre 1945 e 1953. 
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às práticas de subsídio ao capital privado. Truman associa 
o crescimento fixo à noção de enriquecimento societário 
e humano e, com isso, deixa um marco discursivo em uma 
prática já ativa.

É importante entender que o Estado, refratário em sua 
natureza a qualquer continuísmo sistemático de interven-
ção, adentra no caminho de produção de desenvolvimentos 
modificados pelo mercado e pela base industrial cada vez 
mais complexa que o pós-guerra estabeleceu e alimentou. 
A nova era de tecnologias mutáveis do século XX foi não 
somente criada pela nova face econômica do capitalismo 
massivo: ela o afetou, integrando ao sistema de produção de 
mercadorias e desenho de mercados o ônus da inovação e 
da necessidade de subsidiá-la. Neste ponto, os fundos públi-
cos são convocados como margem estratégica de incentivo, 
movimentados juntamente à criação de instituições inter-
nacionais capazes de legitimar e difundir a dinâmica que a 
economia americana refundava.

Cabe aqui uma reflexão cruzada: os desenvolvimentos 
anteriores, ainda no começo da modernidade positivista, 
já presumiam o eixo de participação do Estado como gera-
dor de condições materiais e de legitimação ao inferirem 
seu papel de cérebro do organismo social? Ou é possível 
dizer que a criação prática de mecanismos institucionais foi 
a real responsável pela efetivação desse projeto moderno? 
Partindo de uma filiação inegável ao segundo postulado, 
afirmo que o desenvolvimento não emerge como propó-
sito moderno real até a consolidação de seus projetos no 
interior da economia globalizada. É sua encarnação como 
política de continuidade que registra a vitória do paradigma 
no âmbito das elites gestoras. E com essa superação (carre-
gada de todas as consequências que a compõem) estrutura 
a falência de um modelo de Estado interventivo socialmente 
preocupado, substituído pela imagem e práxis de um Estado 
interventivo economicamente envolvido.
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O acordo de Bretton Woods, visando vencer, ainda no 
começo do século, os efeitos da Grande Depressão, signi-
ficou a validação do Estado como ente interventor orga-
nizado. A criação do Fundo Monetário Internacional, do 
Banco Mundial e de toda sua rede de mecanismos de con-
trole econômico impuseram uma mitologia do controle: a 
industrialização precisava de planificação e os aparatos regu-
ladores na forma de instituições tuteladas pelo Estado ame-
ricano e seus aliados eram apresentadas como guias desse 
modelo.

A modernização no levantamento de dados e a imple-
mentação de uma constante vigilância no campo monetário 
e de investimentos complexificaram o sentido da interven-
ção e da ideia de crescimento. A racionalização adicional 
de órgãos de mercado (como a criação da Organização 
Mundial do Comércio, em 1993) apresenta o custo das 
demandas políticas ligadas a essa ideia. Os novos ciclos de 
aceleração e a preocupação intermitente com o crescimento 
econômico transferiram a matemática hipercalculada para 
a noção de desenvolvimento renovada no pós-guerra – um 
transplante simbólico que converteu o segundo em um 
modelo quantitativo e marcado por índices dos mais varia-
dos (de inflação ao de Desenvolvimento Humano). É em tal 
contexto, portanto, que o levantamento sobre fatores como 
mortalidade infantil, índice de envelhecimento, abrangên-
cia de saneamento básico, alfabetização e número de homi-
cídios são colocados no mesmo patamar: descritores do tipo 
e do estágio de desenvolvimento dos países vinculados à 
comunidade internacional.

Desenvolvimento e Ciências Sociais
A principal questão semântico-simbólica que gira em 

torno do desenvolvimento como promessa e prática incide 
nos modos pelos quais pensamos a mudança social no sen-
tido de um rompimento da ordem ou da fragilidade das 
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sociedades do passado – como uma recusa à memória ou 
sua revisão.

Se há uma relação profunda entre as proposições polí-
ticas do Estado no pós-guerra e os debates epistemológicos 
dentro das ciências sociais no século XX, o desenvolvimento 
na forma de mudança social está presente nela. Pensemos 
nisto por um instante: desde a fundação das filosofias da his-
tória e da concepção clássica de investigação sobre o mundo 
social temos discussões sobre as formas e os caminhos pelos 
quais as sociedades humanas têm mudado – sobretudo no 
sentido dos planejamentos macroeconômicos internos ao 
estudo sobre o capitalismo. A escola alemã deixa claro seu 
interesse (seja em Hegel, Marx ou Weber) na compreensão 
dos processos constituintes da história ocidental das menta-
lidades e suas consequências e causas. É nesse sentido que os 
temas dentro do invólucro da mudança social, de sua faceta 
de acumulação e alteração das estruturas produtivas, conec-
tam-se para formar uma teia de sentidos econômico-polí-
ticos: uma interpretação de larga escala dos processos de 
comportamento e de vivência do homem recente.

Hegel e Marx têm suas responsabilidades iniciais nesse 
caminho. Entendendo a dinâmica do processo histórico 
como movimento (ideal ou material) das ações coletivas 
humanas, eles fundam as falas sobre história como sequên-
cia de encadeamentos de eventos, tomando dos gregos a 
ideia de mudança e a aplicando-a em seu sentido social e 
estrutural. Marx não transforma simplesmente a concepção 
de Heráclito (“tudo flui”) ou a perspectiva reformada de 
Aristóteles (de um mundo impulsionado por um motor imó-
vel): ele as redimensiona, baseado no hegelianismo inver-
tido, atribuindo ao tempo e aos movimentos do poder social 
um teor de causalidade e consequência indissociáveis.

Ainda que o positivismo tenha participado desse mesmo 
composto de ideários da mudança da realidade social (como 
veremos a seguir), é importante ressaltar que os debates 
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sobre a economia e os processos de enriquecimento já esta-
vam sendo profundamente debatidos pelos antecessores do 
materialismo histórico em um embate teórico que convo-
cará David Ricardo, Adam Smith, Thomas Malthus e Jean-
Baptiste Say, conduzindo o pensamento filosófico alemão a 
desdobrar os meandros das crises sociais com antecedência 
relativa e maior profundidade (HUNT; SHERMAN, 2008).

Por outro lado, a leitura da mudança no sentido de evo-
lução cumulativa da organização, racionalidade e adaptabi-
lidade do homem enfrentou hibridismos. Temos, no século 
XX, como que de contrabando das reflexões de Nietzsche 
e da antropologia mais crítica e interpretativa que nasce 
também de Max Weber, uma visão relativista e não matemá-
tica da transformação como sistema não linear, mas, ainda 
assim, a configuração de um esquema de acúmulos e ade-
sões, pautado no entendimento de que somos melhores em 
relação a dado passado de precariedades – um dilema que 
volta constantemente às discussões científicas. O rival desse 
argumento atesta uma linearidade oposta (mas ainda uma 
linearidade): a de que decaímos nos controles de nossa pró-
pria modernização, “involuindo” a estágios mais caóticos e 
tensos da existência como coletivo global.

Somando a essa equação as digressões teóricas que 
falam da diferença como elemento de mudança discutível, 
temos um novo problema, também inspirado na filosofia 
nietzschiana (e que afetou de diferentes modos as ciências 
humanas): a mudança social passa a ter um caráter quali-
tativo inviolável, protegido em si mesmo pela luta intermi-
nável pelas leituras livres e não rotuladoras da mudança 
como transição nem para o melhor, nem para o pior. A 
reflexão sobre a instabilidade das valorações do mundo 
e o caráter crítico-radical dessas filosofias derivadas (que 
fundarão o desconstrutivismo, a arqueologia de Michel 
Foucault (1999) e a sociologia de Jean Baudrillard (2007), 
para citar alguns exemplos) marcarão a mudança (e o 
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desenvolvimento) como estruturas frágeis e modelos limita-
dos de compreensão.

Em resumo, na disputa entre avaliações cumulativas e 
interpretações diferenciais e qualitativas, a teoria social atre-
lou-se à segunda (para a qual a mudança é uma questão 
relativa, de qualidade, não de quantidade) em detrimento de 
todos os vínculos e apoios que o senso comum político e ges-
tor vem conduzindo a partir da epistemologia do primeiro 
tipo – já que, para o discurso político, o número, o passado, 
a acumulação de realizações, parece parte do capital que 
sustenta os grupos de poder. As consequências e a avaliação 
dessa separação precisam entrar no campo do debate sobre 
ideias e ideários que facilmente transitam entre os campos.

As iniciativas interpretativas brasileiras, em especial – 
levadas a cabo desde o século XIX no tom da luta pela defi-
nição nacional juntamente com a formação de uma teoria 
social também local – incorporam o Estado como veículo de 
mudança já muito cedo – característica profundamente rela-
cionada com o autoritarismo latente nos primeiros momen-
tos de reflexão política no Brasil.

A base da relação entre Estado e desenvolvimento 
cruza os intérpretes clássicos sob duas matrizes fundamen-
tais (ainda que estas se subdividam): de um lado o enten-
dimento de um envolvimento do Estado como interventor 
estruturante, do outro, como o mediador entre forças pro-
dutivas e interesses de uma elite sempre com pretensões 
a inserção no cenário internacional. Algumas vezes essas 
visões se confundem. Outras vezes a gradação entre uma e 
outra assume um detalhismo considerável. Tentemos, aqui, 
ao menos, observar algumas delas.

É com os clássicos autoritários, como Alberto Torres, 
Oliveira Vianna ou Nestor Duarte, que o Estado assume um 
papel de intervenção multissetorial, atuando na sociedade 
civil com todas as responsabilidades de gerir suas desconti-
nuidades e romper com suas fragilidades. Oliveira Vianna 
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institui uma ideia de Estado nacional que não funcionaria 
sem o desenho de uma máquina controladora, ilimitada e 
vertical, parte do plano de mudança e estabilidade que a 
virada do século almejava – por meio das vontades da classe 
agrária abalada. No entendimento de Vianna (1999), ape-
nas um mecanismo estatal determinado e centralizador 
poderia dar bases a uma realidade liberal futura (na forma 
de uma sociedade civil menos regulada). A historiografia 
epistemológica e cultural de Sérgio Buarque emprestará 
ao Estado um passado de estruturas parciais, montadas sob 
a memória de uma identidade ibérica e dúbia (no sentido 
das altercações entre planos de transformação do território 
colonial e uma cultura da aventura, da negação do traba-
lho). Ainda que observando a colônia, Buarque dá pistas 
para a compreensão de um passado de inventivas e desa-
fios de tratamento da mudança. O historiador compreende 
o andamento da formação social dos aparelhos estatais na 
direção de uma base intermitentemente afetada pelo patri-
monialismo – e mais do que isso, incorpora uma teoria par-
cial do poder que atesta os graves impactos de uma histó-
rica filosofia do Direito Privado sobre a elaboração de uma 
noção de Público tensamente deficitária.

Será o marxismo questionador de Caio Prado Júnior o 
primeiro a rever a lógica de dependência e metamorfose 
do Estado mercantilista, produzido como entidade sobrevi-
vente nas transições sistemáticas que a economia (primeiro 
colonial, depois imperial e republicana) ensejava e levava 
a cabo. Nesse sentido, o Estado pradiano é um lócus de 
poder e ação de classes exploradoras em constante negocia-
ção – menos marcadas pelas rupturas drásticas que a Europa 
vivenciara e mais devotadas à manutenção de um “esqueleto 
político” que pudesse abrigá-las.

O teor interpretativo de Gilberto Freyre inseriu na 
temática da intervenção o caráter regionalista em uma revi-
são aguda e crítica de um Euclydes da Cunha. No acesso da 
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pesquisa sobre nosso passado cultural e envolvido em sua 
própria parte do campo político, Freyre articula uma leitura 
do Estado (e de uma sociedade) cego à marca das regiões 
e suas singularidades ontológicas. A história, para o soció-
logo pernambucano, é a prova das manifestações múltiplas 
de uma cultura imbricada e híbrida, que reagiu e reage às 
pressões globalizantes com teimosia e substância. Para ele, 
o Estado parece compor uma força capaz de adestrar os 
conflitos sociais e harmonizar o seu conteúdo, atribuindo à 
memória e ação presente uma forma pacificadora e “demo-
crática” (tomando em conta que Gilberto Freyre se marcava 
por um otimismo histórico conhecido, pautado em uma lei-
tura democrática contraditoriamente limitada na prática).

A primeira metade do século XX conjura, portanto, 
uma mixórdia de interpretações abalizadoras do Estado 
como ente de resolução ou como ferramenta definitiva da 
estruturação social. Nessa prateleira de avaliações clássicas, 
nosso passado e nossa formação processual estão implica-
dos na longa e tenaz ausência desse corpo causador, dessa 
força de propensão que aparentemente não existia nem 
em nossa forma colonial, nem nas tentativas reformadoras 
de um Estado imperial independente, nem na nova velha 
ordem que a República Velha tentara instaurar. Tal ausência 
será preenchida ou pela fraqueza de instituições acossadas 
pelo privado ou pela instável combinação de conflitos de 
classe de poder que, em suma, são apenas formas diversas da 
mesma elite agrária que lentamente se moderniza.

É nesse ínterim que a revisão do papel da máquina 
pública ganha nuances de uma sociologia da civilização 
nacional. Ora retratada como letárgica, ora observada em 
sua dependência para com o planejamento de forças buro-
cráticas, ora vista como massa controlada por classes à caça 
de uma economia de mercado. Marxismo, historiografia 
clássica e uma antropologia cultural à brasileira competiam 
no começo do século como modelos variantes de explicação 
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das possibilidades e necessidades políticas de um Brasil 
ainda titubeante na determinação de seu projeto nacional.

A segunda metade do século trará a ampliação do 
debate marxiano atrelada à elevação de uma ciência política 
renovada. De um lado, Raimundo Faoro colocará o debate 
do poder como foco da observação de nossas instituições. 
Do outro, a escola de Florestan Fernandes terá a respon-
sabilidade de refletir o materialismo histórico nos termos 
de uma nação agrária em processo de industrialização e 
urbanização.

Para Faoro (2008), o passado de ingerências das clas-
ses dominantes de grandes latifundiários abrirá largo pre-
cedente para um sistema de poder de elites ainda pouco 
racionais em um pano de fundo sem grandes oposições de 
movimentos organizados. Mais tarde, o coronelismo regio-
nal ou o mandatário padrão do sudeste cafeicultor se con-
verterá na elite modernizadora carregada de estruturas tra-
dicionais de mando, em uma anulação contínua dos acessos 
da sociedade civil semianalfabeta e desprovida dos meios de 
organização e educação das primeiras.

Para Florestan Fernandes (ANO), a tardia revolução 
burguesa brasileira se dará à custa do Estado continua-
mente disputado por elites mercantis e forças retrógradas. 
Seguindo a esteira do materialismo crítico, o autor recons-
trói a história econômica de Caio Prado na observação 
de uma máquina pública que se funda junto ao estabele-
cimento de uma burguesia nacional comprometida com 
a acumulação capitalista. A seguir, é com Fernandes que a 
base teórico-crítica das relações entre Estado e sociedade 
civil será pautada como uma análise incisiva dos dramas 
históricos de constituição de uma revolução burguesa com 
traços patrimoniais. A compreensão do Estado como agente 
da mudança será observada, pelas ciências sociais oriundas 
desse debate, com desconfiança. A história de estrutura-
ções da máquina pública e suas relações com trajetórias que 
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remontam ao espaço colonial colocarão a interpretação do 
desenvolvimento sob um crivo de interesses limitados a eli-
tes renovadas.

Essas linhas interpretativas configuram algumas das 
dicotomias que mais tarde recortarão os diálogos e opo-
sições. De um lado, uma compreensão do Estado como 
desenvolvedor de elementos fundamentais para o abandono de 
condições rurais no país – ideias-mãe da lógica desenvolvi-
mentista. Do outro, um conjunto de críticas ao patrimonia-
lismo que irá, direta ou indiretamente, fornecer subsídios 
para críticas ao poder público como poder de favorecimen-
tos e tradicionalismos – uma realidade estatal que carecia, 
como enfatizarão os discursos, de uma modernização admi-
nistrativa, cujos princípios serão abraçados pelas propostas 
neoliberais.

Desenvolvimento no Brasil, imaginários 
desenvolvimentistas e região como eixo de ação

A longa dependência do Brasil, em seu passado colo-
nial, do planejamento da metrópole, somada ao tipo espe-
cífico de ocupação territorial que aqui vivenciamos e que 
estava reconhecidamente presa a um projeto de extração 
contínua das riquezas, poderiam ser argumentos básicos 
para o entendimento de nossa visão de desenvolvimento. 
Comparando nossas tensões econômicas duradouramente 
agrárias e a adesão muito posterior do país ao quadro de 
modernização no sentido europeu do termo, fica evidente a 
juventude dos projetos de desenvolvimento nos termos tam-
bém europeu-ocidentais.

Com a vinda da família real portuguesa, os esforços 
nesse caminho de racionalização institucional foram redi-
recionados, por exemplo, através da participação nos mer-
cados internacionais e da redefinição do papel do Estado. 
Ainda assim, como é possível imaginar se afastarmos o 
romantismo anacrônico, a noção de desenvolvimento 
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enquanto alteração da qualidade de vida social estava muito 
distante da premissa das elites gestoras portuguesas.

Mais tarde, quando a segunda metade do século XIX 
confirma o eco de nossa independência política, sob o 
governo de D. Pedro II inicia-se uma série de intervenções 
modernizadoras, como a instauração de linhas telegráficas, 
a criação da primeira linha férrea e reformas educacionais 
de modelo francês. Essa marca de imitação indica os pri-
meiros passos efetivos de inscrição no projeto moderno e, 
ainda que parte da agenda das elites do Império, implica na 
reformulação do sentido da entidade estatal.

Ao longo dos fins do século XIX, já dada a República, 
e dos anos 1910 e 1920, a mudança seguirá para a forma-
ção de uma cultura da burocracia, de uma ampliação dos 
projetos de urbanização e catalogação das transformações 
de infraestrutura. A história cruzará os anos seguintes na 
formação de um corpo racional efetivo no governo Vargas. 
Levará, dessa forma, mais de um século, desde a consoli-
dação da independência, e sob o movimento do desenvol-
vimentismo industrializante de Juscelino Kubitschek (JK), 
para que o Brasil, já convertido em um Estado de aspirações 
racional-burocráticas desde os anos 1940, atinja a agilidade 
de crescimento exigida dentro do jogo produtivo do capita-
lismo internacional do pós-guerra.

Temos, no país, dois grandes períodos em que essa pre-
missa desenvolvimentista ganha significados e contornos 
mais claros, para além da meta de reestruturação nacional. 
Primeiro, os anos 1970 virão repensar o projeto e a ideia de 
desenvolvimento nos termos regionais, alocando as preocupa-
ções administrativas e toda a imaginação pública no exercí-
cio de transpor as diferenças das regiões brasileiras em dire-
ção a uma organização econômica coordenada que levasse 
em conta os desafios pontuais de cada cenário. Em seguida, 
nos anos 1980 (com o agravamento das limitações dos pro-
jetos anteriores), a compreensão de que o desenvolvimento 
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merecia dimensão e redesenho local veio como síntese tanto 
de questionamentos de planejamento e execução como de 
uma pulverização política que ganharia terreno nas dinâmi-
cas de municipalização dos recursos e atribuições do Estado 
na microesfera das cidades (LIMA, 2011).

Essa rápida síntese de períodos e rupturas é apenas uma 
ilustração simplificada dos caminhos complexos pelos quais 
o Estado como máquina de composição das definições – 
com capacidade para tal – ganhou formas. As referências 
ao modelo brasileiro de desenvolvimento prestam-se exata-
mente à teia mencionada: teoria e política articularam diálo-
gos de variada proximidade e abrangência, construindo um 
campo poroso no entendimento dos projetos. Respeitando 
nossa viagem cronológica inicial, vamos ao segundo governo 
Vargas: sua leitura estruturada de Estado burocrático é a 
porta inicial das conjecturas renovadas da racionalização 
necessária às promessas e realizações do moderno. É no fim 
dos anos 1940 e começo dos anos 1950 que o projeto de arti-
culação da máquina já encontra autonomia razoável diante 
do patriarcado artesanal das lideranças políticas tradicio-
nais. A partir desse momento, estão fincadas as bases para as 
transformações promovidas – e idealizadas no plano de um 
projeto ressignificado – por JK. Definir (o Brasil, seus proble-
mas, suas soluções) passa a representar papel estatal porque 
imediatizava o valor do Estado como lócus das resoluções.

Décadas depois, após um duplo período intercalado de 
planificação militar e inventivas neoliberais2, o desenvolvi-
mento volta à baila sob o discurso da inclusão e do pacto 
nacional. A mudança geral dos discursos de gestão do Estado 
no período da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva pode ser 
enquadrada dentro de quatro aspectos fundamentais: 1) 

2   Tanto o período do Regime Militar quanto o da Redemocratização representam, 
naturalmente, lugares de fala importantes, mas não nos deteremos aqui neles para 
que o destaque seja dado a uma recuperação das falas públicas sobre desenvolvimento 
como pacto social – que segundo esta tese vincula Juscelino Kubitschek e Lula.
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a instauração inicial de uma “ética” administrativa – que 
sofrerá duros abalos nos anos de mandato; 2) a definição 
da relatividade sociocultural como marca exemplificada 
no slogan “Brasil, um país de todos”; 3) o combate imagé-
tico da desigualdade extrema e da miséria como bandei-
ras de ação; e 4) a defesa constantemente comparada da 
criação de infraestruturas negligenciadas ou desmontadas 
nas gestões anteriores (apontada “como fórmula política” 
do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB). Para 
os fins desta tese, o terceiro e quarto pontos são centrais, 
porque inspiram curiosidade sobre a oferta do imaginário 
contemporâneo.

A crítica à privatização é o primeiro princípio deste 
aspecto. Ela retrata a base conjuntural das falas do Partido 
dos Trabalhadores (PT) sobre o tratamento da máquina 
pública. Não é, como facilmente se pensa, uma referência 
direta ao modelo de desenvolvimento em si, mas constitui, 
certamente, um dos invólucros de uma contraproposta. Em 
março de 2010, Lula retoma a recorrente crítica:

Tentaram privatizar o Banco do Brasil. Tentaram até mudar 
o nome da Petrobras e quebraram o seu monopólio. 
Ferrovias não foram nem privatizadas, foram dadas 
a determinados grupos empresariais que fizeram os 
investimentos necessários.3 

Longe de pautar-se como “novidade”, a crítica à privati-
zação estava presente já nos anos 1990, como parte da pauta 
do PT como oposição. Ela registrava uma das características 
ideológicas de um partido que nasce alimentado por oposi-
ções ao neoliberalismo que emergia na América Latina há 
mais tempo. Ao mesmo tempo, tal crítica será parteira de 

3  Disponível em: <http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,lula-ataca-priva-
tizacoes-do-governo-fhc,522333>. Acesso em: 20 jun. 2017.
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uma defesa de ampliação de investimentos públicos na orga-
nização tanto de uma infraestrutura que permitisse o cresci-
mento de um mercado interno quanto uma que ampliasse 
o que se convencionou chamar de “qualidade de vida” da 
maior parte possível da população. Este apontamento é 
importante na medida em que descreve a complexa sepa-
ração aparente entre os discursos dos grupos que governa-
ram o Brasil entre 1994 e 2010. Analisando o plano geral de 
ambas as “eras administrativas”, é possível duvidar de uma 
separação tão simples, sendo mais plausível a observação 
que os discursos de oposição eram produzidos dentro das 
lacunas deixadas pela situação. Fica patente que nenhuma 
das forças em disputa (o PSDB e o PT, ambos com alian-
ças em constante negociação) se definia pelo rompimento 
com uma política econômica industrial e ligada ao capital 
financeiro, separando-se nos anos 1990, quando muito, den-
tro de temas como papel e formato do Estado e estrutura 
geral das prioridades políticas em termos de público-alvo. 
Ainda assim, é na produção desse campo discursivo que per-
cebemos a emergência de falas que, colocadas em prática 
ou não, pautavam-se em uma reordenação imaginária do 
Estado enquanto personagem político. Uma reordenação, 
como sugiro antes, baseada na oposição e reescritura dos 
vazios narrativos do grupo no poder.

A partir de 2003, o cenário nacional contempla um novo 
modelo de apresentação da máquina pública e um conjunto 
de “slogans” que a reconstroem aos olhos dos observadores. 
Essa “nova” máquina tomará de empréstimo a antiga discus-
são sobre desenvolvimento industrial-nacional como trans-
formação da sociedade – especialmente forte no Brasil entre 
os anos 1930 e final dos 1950 –, incutindo em seu significado 
atual a premissa de que a União – e, mais especificamente, 
o Executivo – tem decisivo lugar na solução das desigualda-
des e carências da realidade brasileira. Essa concepção de 
um Estado planejador e gerador de demandas produtivas 
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por intermédio de antecipações infraestruturais se fazia 
presente na Era Vargas, na concepção de intelectuais como 
Roberto Campos (FERREIRA, 2005) e no pensamento ise-
biano de Hélio Jaguaribe, ainda nos primórdios do Governo 
JK. É, aliás, à imagem desse governo e seu presidente que 
o PT e seus aliados buscaram, ao longo dos anos, vincular a 
imagem do presidente Lula: “Devemos seguir o exemplo de 
Juscelino Kubitschek, que soube transformar seus sonhos 
em conquistas e benefícios para o Brasil”.4 Tal comparação, 
usada em diversas outras ocasiões, passa a fazer parte de um 
subtipo discursivo recorrente nos dois lados do espectro 
político, reiterando a impressão de que a memória pública 
do desenvolvimento e de seus personagens estava em uso. 
Mais tarde, é o candidato à presidência José Serra (PSDB) 
que evocará Juscelino para criticar o então presidente no 
pleito de 2010: “nunca vi o Juscelino numa campanha ata-
cando pessoalmente adversários. Esse era um exemplo de 
conduta boa de um presidente da República”.5

Somadas às disputas eleitorais, que funcionam como 
contexto imaginativo dos últimos anos de mandato de Lula 
e dos primeiros da então nova presidente Dilma Rousseff, 
está o grande debate acerca dos vácuos estruturais que, 
alegava a anterior oposição petista, assolavam a gestão de 
Fernando Henrique Cardoso – entre os quais aqueles liga-
dos aos problemas de fornecimentos elétricos de 2001 e 
2002, chamados à época de “apagão”, bem como os pro-
blemas enfrentados pela administração petista no âmbito 
dos transportes aéreos, quatro anos mais tarde. O segundo, 
também apontado como de responsabilidade dos governos 

4   Declaração proferida por Lula em 3 de março de 2006, durante almoço ofere-
cido ao primeiro-ministro da República Tcheca. Disponível em: <http://www1.
folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u76207.shtml>. Acesso em: 20 jun. 2017.
5   Declaração proferida em 24 de setembro de 2010 em carreata pelo interior 
de Minas Gerais. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/pais/eleicoes2010/
mat/2010/09/24/serra-evoca-juscelino-kubitschek-para-criticar-lula-921153226.
asp>. Acesso em: 20 jun. 2017.

http://oglobo.globo.com/pais/eleicoes2010/mat/2010/09/24/serra-evoca-juscelino-kubitschek-para-criticar-lula-921153226.asp
http://oglobo.globo.com/pais/eleicoes2010/mat/2010/09/24/serra-evoca-juscelino-kubitschek-para-criticar-lula-921153226.asp
http://oglobo.globo.com/pais/eleicoes2010/mat/2010/09/24/serra-evoca-juscelino-kubitschek-para-criticar-lula-921153226.asp
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anteriores, retorna como debate acerca das condições estru-
turais do país tendo em vista proximidade de dois eventos 
internacionais de vulto que aqui foram sediados: a Copa do 
Mundo de Futebol, em 2014, e as Olimpíadas do Rio de 
Janeiro, em 2016.

A resposta administrativa e política a tal vazio estrutural 
veio na forma das duas etapas do alardeado Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), apresentado em 2007 e 
cuja segunda encarnação surge em 2010. O PAC e o PAC 
2 foram exercícios de investimento em larga escala, volta-
dos, sobretudo, para as áreas de infraestrutura, buscando 
elaborar uma resposta tanto prática quanto simbólica ao 
período administrativo anterior. Mas nos interessa aqui 
entender, sobretudo, seu primeiro sentido. Ainda em 2010, 
Lula afirmava:

O que nós estamos querendo é dar fôlego para que este país 
possa pensar o futuro, em que um presidente da República 
venha a fazer um discurso e ele não tenha que ficar falando 
mal de quem saiu, e que ele tenha que apresentar propostas 
à frente, propostas para os nossos netos, para os nossos 
filhos.
E é isso que eu acho que nós fizemos, com todas as 
mudanças. Vocês estão lembrados que em 2007 eu disse, no 
começo do segundo mandato: é preciso destravar este país.
(DISCURSO…, 2010a, p. 7) 

Ainda no mesmo discurso:

Na medida em que o Brasil aprendeu a se planejar, na 
medida em que nós estamos construindo… eu considero 
isso, Dilma, uma carteira, uma carteira de obras. […]
Então, o que nós estamos construindo no Brasil é uma 
prateleira de projetos nas prefeituras, nos estados e no 
governo federal para que quem vier a governar este país, em 
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qualquer momento, não pegue o país como vocês pegaram 
as prefeituras, como vocês pegaram os governos dos estados 
e como nós pegamos aqui, em que você não tinha projeto. 
Tudo, você tinha que começar praticamente do zero. 
(DISCURSO…, 2010a, p. 6)

Sobre a relação dos investimentos com determinados 
espaços regionais outro discurso convoca ideias:

Nós estamos fazendo… Eu… Se o Celso Furtado fosse 
vivo, ele seria convidado a ir fazer uma visita ao Canal 
do São Francisco. Ele iria ver o que pode significar para 
o Nordeste um sonho acalentado desde 1847, por Dom 
Pedro e que nós só conseguimos fazer em 2005, depois 
de muita briga, depois de muito debate, depois de muita 
ação judicial, depois de muita luta, nós agora, finalmente, 
estamos com mais ou menos 50% em um eixo e 70% em 
outro eixo. Eu penso que a companheira Dilma Rousseff 
vai poder inaugurar uma coisa que significará quase um 
milagre para o estado do Rio Grande do Norte, para uma 
parte da Paraíba, de Pernambuco e do Ceará. Ou seja, são 
praticamente 12 milhões de brasileiros e brasileiras que vão, 
pela primeira vez, estar mais próximos da água, e eu espero 
que a gente consiga fazer bom uso dessa água, para justificar 
todo o investimento que nós fazemos. (DISCURSO…, 
2010b, p. 2) 

O que essas declarações implicam, além da prática 
de disputa em um campo permeado por agendas e armas 
discursivas? Em que ponto o desenvolvimento reapareceu 
como foco do debate e como incontáveis símbolos históricos 
passaram a ser usados dentro da atual encarnação do jogo 
de definições?

Ao estabelecer instrumentos de observação e reação 
diante de desafios naturais ou sociais, o Estado é pensado 
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aqui como enunciador, definidor do que transforma, meio de 
produção simbólica. A noção de região, como parte de um con-
junto político-material do fazer social e público, pode abrir 
caminhos para a reflexão. A ocupação física e imaginária de 
territórios humanos tem sido debatida nas ciências sociais 
com base em dois eixos clássicos: por uma antropologia das 
resistências, orientada por uma forte curiosidade acerca da 
formação e manutenção de processos identitários; e por um 
exame multifacetado da dinâmica das cidades, caracteri-
zado, especialmente, por antropologias e sociologias urba-
nas. Em meio a isso, a ciência política continua organizando 
esforços transversais, em ambos os campos, na compreen-
são de rupturas e encadeamentos nas ideias de cidadania e 
no exame intermitente de políticas públicas com impacto 
regional, como forma de compreender aspectos do mesmo 
problema: como grupos e poderes sociais se relacionam na 
definição do espaço público-regional?

Esse resumo é menos que uma síntese simplista e parcial 
das questões que articulam espaço e sua construção social. 
A intenção geral aqui é, tão somente, ilustrar de forma ini-
cial um conjunto de perguntas e problemas a qual a pre-
sente discussão se filia. Organizada dentro de um arcabouço 
de literatura especializada o debate que aqui integramos é 
fruto de intensos “recortes” que, esperamos, não deixem 
de lado a teia intricada de inquietações que o inspiraram. 
Há, obviamente, uma história de mudanças e configurações 
subjacentes a tudo isto. De modo que as contextualizações 
trabalhadas são necessárias a fim de que se entenda o lugar 
e o peso da região, e do estado, como partes de um corpus 
discursivo mais jovem – mas nem por isso recente – encar-
nado na noção de desenvolvimento.

No Brasil, da década de 1960 até o começo dos anos 
2000, a noção de “desenvolvimento” sai da esfera abstrata 
das aspirações ideológico-discursivas para o ambiente, tam-
bém conflituoso, das ações públicas. Sem querer afirmar 
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que este desenvolvimento, como interesse do Estado, seja 
exclusivo deste período é importante frisar o corte que essa 
ideia vivencia com o processo de industrialização brasileira e 
como, com o tempo, ela se tornará base dos discursos políti-
cos, criando um imaginário de noções técnicas e de promes-
sas transformadoras sem o qual a linguagem do poder atual 
seria muito diferente.

O Nordeste do Brasil, por exemplo, aparece como ter-
ritório demarcado por forças político-administrativas tradi-
cionais vinculadas à posse do gado e da terra e, depois, a 
empreendimentos de indústria. Ele experimentou um redi-
mensionamento de sua definição na emergência de uma 
modernização do atraso (NOBRE, 2009), projeto estruturado 
pela elite surgida na educação racionalizada e empresarial 
do eixo sul-sudeste no Brasil.

Quando pensamos o desenvolvimento como uma ques-
tão de gestão de recursos, o pensamos também como poten-
cialidades de um Estado executor. A história do desenvolvi-
mento do Nordeste é uma história de criação de instituições 
e projetos nacionais – ou apenas como parte de promessas 
dos agentes de governo ou como ações diversas nesse sen-
tido. É a história de um sistema de financiamentos e geren-
ciamentos dos problemas e de seus gargalos, que tomará 
forma na criação do Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico (BNDES), no Banco do Nordeste do Brasil 
(BNB), na reestruturação de aparelhos públicos como o 
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) 
e a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 
(SUDENE) e em instâncias mais jovens, partícipes do qua-
dro de intenções de pesquisa acerca da “questão nordeste” 
como o Instituto Nacional do Semiárido (INSA). Este leque 
de sujeitos e funcionalidades não poderia ser analisado em 
sua totalidade sistêmica por um trabalho menor que uma 
investigação de décadas. Dessa forma, eles surgem, aqui, 
como personagens a se conhecer e como relações a se 
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compreender no contexto já delineado do estudo proposto: 
partes de um histórico de publicidades estatais.

Na realidade do estado do Ceará (para tomar um exem-
plo mais específico), o desenvolvimento ganhará sentido 
discursivo tanto no plano da mudança econômica como no 
da mudança burocrática: a modernização do Estado estava 
em pauta nos anos 1980, com a ascensão do grupo de Tasso 
Jereissati. A história da modernidade e da modernização no 
estado está cruzada com projetos políticos de inserção, de 
transfiguração da realidade econômica e de apropriação 
do agrário como primeiro mundo a converter. É nesse sen-
tido que expressões como sertão, semiárido, campo e interior 
ganham importantes significados. Elas estavam presentes 
quando da inauguração do debate sobre mudança para o 
Nordeste e foram operadas, ao longo das décadas do século 
XX, como centros conceituais da ideia de desenvolvimento 
regional. O caso cearense se enquadra, assim, como uma 
das múltiplas realidades em que o desenvolvimento depen-
dia da capacidade inicial de modificar aquelas realidades 
em ruralidade, alterando o panorama de sua economia e, 
consequentemente, de suas arestas políticas e econômicas 
(MARTINS, 2008).

A modernização emerge como projeto federal, entre 
1950 e 1970 e elabora um todo de proposições regionais 
nos quais o Ceará será inserido. O Grupo de Trabalho para 
o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), criado em 1959, 
ilustra a vontade política de alocar o território nordestino 
no capitalismo racionalista que a industrialização do Sudeste 
liderava. Ou a ruralidade nordestina era convertida em 
uma produtividade agrária de tipo empresarial ou o projeto 
nacional de industrialização sofreria penalidades e atrasos. 
Esse espírito de comodificação do trabalho e da produção 
engendrou um tratamento público à região que atravessará 
os governos militares e desembocará em uma cultura polí-
tica de intervenção pautada no investimento e na disputa 
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entre planos da União e interesses de elites tradicionais 
locais. Sob inúmeros aspectos, o desenvolvimento encarava 
um desafio: a vitória necessária sobre antigos modelos de 
política; entraves aos intentos do mercado em expansão e 
da conversão capitalista brasileira.

A mesma história recente também registra, contudo, 
que essa dinâmica de disputa encontrou formatos dife-
rentes nos estados, assumindo ora um caráter de embate 
direto entre o local e o federal (como no caso da Paraíba, 
com forças locais em oposição), ora encaixes e reencai-
xes de interesses de ambas as partes, em uma espécie de 
adaptação das forças locais ao novo jogo nacional (como 
no caso cearense) (ISMAEL, 2005). Essa relação diferente 
entre poderes e forças, alterou também o modo pelo qual 
o desenvolvimento virá a se popularizar com discurso. No 
meio de ambos, a ideia de validação das ações federais e o 
uso político das obras e mudanças se tornará parte da cul-
tura e da imaginação política – que articulava, em especial 
após o regime militar, a mudança econômica com a garantia 
de permanência das elites na aceitação popular. Com o fim 
definitivo do regime militar e a ascensão de outras elites, os 
contatos entre Estado, mudança econômica e legitimação 
colocará todo o conteúdo da modernidade em um novo 
prisma – pontuado, por sua vez, em um ciclo de valorização 
que vai do Estado interventor a capacidade de gerar desen-
volvimento e do desenvolvimento a existência de condições 
racionais próprias de um Estado modernizado.

A ideia de desenvolvimento convoca, assim, a noção 
de Estado como instrumento de sua existência e execução. 
Desbravar algumas das características da segunda, como 
fizemos aqui, é redesenhar os caminhos de formação da 
primeira. Em outras palavras e desafiando a compreensão 
por meio de uma simplificação: entender o que o Estado faz é 
entender o que ele é. A ideia de que o Estado é causador e pla-
nejador do desenvolvimento não é nova, como, discutido. 
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Ainda assim, entender parte desses elos ainda se faz neces-
sário, como instrumento de nova síntese: as das relações 
conceituais entre mudança social e estratégias de validação 
do poder.

Não é novidade, no conjunto de debates da Teoria 
Social, que o Estado se converte como uma máquina pau-
tada pela legitimidade. As produções clássicas da filosofia e 
sociologia sugeriam ou afirmavam diretamente este signo. 
A ciência política, herdeira das concepções de ambas, dis-
cute os desdobramentos e mesmo a veracidade completa 
desta afirmação (GUNTHER; MONTEIRO, 2003), mas não 
a ignora. Talvez porque a discussão sobre legitimidade incor-
pore uma conturbada disputa do castelo teórico da própria 
concepção de política e de democracia. A ideia de que o 
poder é exercido não pela simples aplicação da força – ao 
contrário, a violência é símbolo de seu desaparecimento 
(ARENDT, 2004) – mas por um conjunto de aceitações e 
atribuições da sociedade para com um ou mais líderes con-
siderados dignos, capazes ou, de uma maneira ainda mais 
ampla, autênticos, permite e leva aos diversos estudos de for-
mação da esfera do Estado moderno e de sua consolidação. 
Ainda nos clássicos gregos, o ideal platônico-socrático de 
uma República perfeita era fundado em uma metáfora de 
estirpes de metal sabidamente falsa.6 O mito fundador da 
desigualdade nada mais era do que a fabricação do aceitável, 
da lógica que permitiria explicar as desigualdades indômitas 
que atravessavam o mundo antigo e que também atravessa-
riam a feição de uma cidade ordenada.

Considerações finais
Buscamos observar e estabelecer uma rota interpretativa 

acerca do Estado como agente que enuncia e do desenvolvi-
mento como linguagem. Ao pensarmos um e outro, seja no 

6   Vide A república de Platão e o diálogo entre Sócrates e Glauco.
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traço da história de suas produções no imaginário, na ação 
estrutural ou na esfera conceitual das ciências do homem, 
interagimos com a exteriorização dessas ideias no discurso 
sobre o contemporâneo. No Ocidente da acumulação pri-
mitiva e no Brasil das falas sobre a superação do agrário, o 
Estado-que-age converte-se em necessidade na ótica política 
e em suas exposições. Por fim, ao adentrarmos no Nordeste 
como encarnação de região definida ou de região a definir, 
testemunhamos essa ação concreta que une Estado e desen-
volvimento em um ato. Ambos, configurados pelas expectati-
vas de ordem, melhoria ou negação do atraso, incidem sobre 
o território para revelar esse poder conquistado – que não é 
nem absoluto, nem nominal – de definir lugares e cenários.

É justo fecharmos, para os fins deste texto, nossa viagem 
conceitual. Na era moderna, após tantas reflexões contra-
tualistas e uma longa herança que misturará liberalismo e 
iluminismo, a legitimidade ressurgirá como uma ontologia 
racionalizante e teológica: como Espírito Absoluto em Hegel. 
O historicismo da “teodiceia” hegeliana propõe compreen-
der o passado e o processo de formação como a caminhada 
do Divino, levando a composição de uma ideia de Estado 
e do poder legitimada não apenas pelo senso do religioso 
e pelo arrebatamento para com a sua verdade, mas através 
da validação do vivido – cujo sujeito, neste caso, é a própria 
Humanidade. O holismo e a grandiosidade da proposta 
de Hegel transforma o poder legítimo em uma reverência 
necessária para com o conjunto gigantesco de fatos acumu-
lados, de experiências transpostas pela História. A legiti-
midade do poder seria uma legitimidade transcendente – 
rumo ao não humano e rumo ao passado.

A tradição alemã seguinte colocará as inversões conhe-
cidas ao modelo hegeliano, mas ele não será esquecido. 
Mesmo quando Marx destrói as inerências da legitimidade 
ao apontar a carga ideológica na qual ela tem se sustentado, 
ainda que ele registre a longa batalha que se trava fora dessa 
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ontologia (batalha que na verdade a sustenta) e coloque o 
material como base da discussão sobre poder e controle, é 
com o socialismo científico surgido de sua obra que a legiti-
midade voltará à baila como produto da História. A ideia de 
uma “classe revolucionária” estimulou, durante décadas, o 
pensamento da legitimidade datada da burguesia (se obser-
varmos, por exemplo, os longos debates sobre a necessidade 
da consolidação do capitalismo para a futura tomada de 
poder parte das classes trabalhadoras). Do mesmo modo, 
criou a ideia de uma classe legitimamente capaz de rever-
ter a própria existência da luta e dos sistemas de opressão: 
em Marx, o proletariado é dotado de uma autenticidade e 
de uma perspectiva histórica que lhe dá todos os direitos 
futuros sobre a mudança social. E ainda que esta compreen-
são dos movimentos políticos seja fruto mais de uma inter-
pretação do passado do que uma “profecia”, ela organizou 
o pensamento social da esquerda no mundo, criando uma 
leitura de legitimidade paralela e oposta a definição hoje 
hegemônica do conceito – que deve seu formato à contri-
buição de Max Weber.

A noção de múltiplos nexos causais para o surgimento 
e consolidação da legitimidade tem nos trabalhos de Weber 
uma descrição sintética: fruto do carisma, da tradição e de 
versões racionais da prática do poder, a dominação não 
existe sem a legitimidade. É com base nisso, mas como já 
dissemos, sem abandonar o largo debate que o marxismo 
incorporou, que o debate sobre as dimensões do legítimo 
chegarão à sociologia política, a ciência política e aos estu-
dos diversos da cultura do político. O reconhecimento de 
uma legitimidade pautada sobre diversas bases traz para a 
Teoria Social um novo conjunto de questões. Que agentes 
a disputam? Como é seu processo de formação dentro de 
uma sociedade? Quais as mudanças pelas quais passa, no 
contexto das alterações do cenário cultural e econômico dos 
grandes Estados e das formas de poder neles?
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No fim dos anos 1990, o trabalho do sociólogo espa-
nhol Manuel Castells (1999) se juntará a elipse de discus-
sões sobre o Estado moderno e a chamada “Era da infor-
mação”. Evitando o debate cultural sobre “modernidade” 
e “pós-modernidade”, este autor conjura outro conjunto 
de problemática para a compreensão das crises e desenvol-
vimentos sociais do Ocidente desde os anos 1970. Como 
vimos antes, neste mesmo trabalho, as temáticas discutidas 
por este autor incluem o Estado e as diversas premissas 
sobre seu destino e seu papel recente na conjuntura cultu-
ral e tecnológica de um tempo de múltiplas redes virtuais 
e comunicativas. Uma das respostas que Castells organiza 
diz respeito ao lugar instável do poder estatal no cenário 
das megacorporações transnacionais e no palco de uma 
imprensa rica na noticiabilidade do escândalo político. Seja 
no primeiro caso, em que está em questão o monopólio e 
a centralidade da máquina pública, seja no segundo, em 
que as formas de acessá-la e geri-la, bem como os agentes 
envolvidos no processo, sofrem choques interno e exter-
nos constantemente, temos uma semiconclusão polêmica: 
o Estado perde território e se desarticula frente a uma crise 
de legitimidade.

A legitimidade do Estado-nação como agente gestor 
de uma sociedade está mesmo em xeque? Quando medi-
mos sua (in)eficiência em se opor a outras forças sociais 
(CASTELLS, 1999; BAUMAN, 2011), quando examinamos 
a dependência de sua operacionalização mediante um largo 
apoio externo (GIDDENS, 1990), a resposta tende a ser sim. 
Não obstante, a afirmação cria mais dúvidas sobre o papel e 
o funcionamento de suas instituições formadoras, fazendo 
com que, ou por meio de um exame de suas competências 
ou mediante uma análise de suas reações diante da socie-
dade, voltemos à ideia de legitimidade como local privile-
giado para o entendimento do contexto em debate. Quais 
os caminhos e sujeitos ligados à formação da legitimidade?
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No caso do Estado brasileiro e de sua forma-
ção, pautada nos embates ideológicos – primeiro da 
Independência, depois da República – e em seguida 
nas diversas reestruturações vividas no século XX – que 
têm em comum o histórico de clientelismos fortíssimos 
e de um patrimonialismo ainda latente – lidamos com 
uma máquina que apenas recentemente encontrou um 
caminho de racionalização burocrática na democracia. 
Para os clássicos da questão, essa juventude democrática 
está cercada, sem dúvida, pela marca da ratio incompleta, 
constantemente assombrada pela cultura de um “capita-
lismo dependente”. Nesse contexto, instituições capazes 
de vencer a incerteza presente na estrutura moderna da 
política, criando parâmetros de confiança e autenticidade 
em um torneio simbólico de aparições públicas, se fazem 
cada vez mais necessárias. Mas quais os dispositivos polí-
ticos deste processo de conquista de uma legitimidade 
funcional? Quais os meandros de sua criação e desenvol-
vimento no campo do publicado? Como podemos enten-
der sua dinâmica, seu movimento e seus propósitos mais 
específicos?

A ideia de meios de produção da definição busca recor-
tar os modos de fala e exposição estatais, para lembrar às 
análises sociais que este é um momento de burocracias 
expostas e de documentações comunicativamente públicas. 
O conceito de era da informação e a premissa de que gran-
des mecanismos institucionais articulam o saber e o poder 
(FOUCAULT, 2004) são o epicentro desta concepção. Ao 
percebermos que o discurso público se torna arma de pres-
são entendemos que a internet, por exemplo, em suas várias 
encarnações, anima a capacidade de legitimar por intermé-
dio do informe. O dito estatal, nesse meio, é uma voz difusa. 
Captá-la e compreender os sistemas que dão vida a ela não 
seriam um modo articulado de atualizar a interpretação 
sociológica?
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Muitas correntes da teoria social contemporânea têm 
sido marcadas por um crescente interesse pelo indivíduo 
na compreensão dos fenômenos sociais, devido ao reco-
nhecimento das mudanças ocorridas, sobretudo, a partir 
da segunda metade do século XX, que conduziram a uma 
transformação fundamental na relação entre indivíduo e 
sociedade. Se a consolidação da sociologia como disciplina 
autônoma se caracterizou por um esforço em desvendar as 
determinações sociais na explicação da vida social, o cres-
cente processo de individualização observado nas sociedades 
modernas – intensificado a partir dos anos 1960 – coloca em 
xeque as formas de pensar a sociedade e de fazer sociologia.

Segundo Martuccelli e Singly (2012), nas sociedades 
contemporâneas, não é possível definir os indivíduos sociais 
apenas por um pertencimento típico (classe social, gênero, 
raça, idade), de modo que é necessário prestar mais aten-
ção no trabalho que esse indivíduo realiza sobre si mesmo. 
Partindo dessa perspectiva, desenvolveu-se, nas últimas 
décadas, uma corrente teórica que defende a necessidade 
de conferir mais espaço ao indivíduo na análise sociológica 
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– a sociologia do indivíduo. Vale ressaltar que essa corrente 
teórica é formada por diferentes perspectivas. Das quatro 
vertentes que Martuccelli e Singly (2012) afirmam compor 
esse campo, interessa neste artigo a vertente representada 
pelas obras de Jean-Claude Kaufmann e Bernard Lahire. Tal 
vertente aborda o ator social como resultado de um con-
junto de processos socializantes que transmitem ao indiví-
duo disposições múltiplas e plurais1.

 Embora a sociologia do indivíduo seja constituída 
por uma diversidade de perspectivas, todas elas partem 
de uma crítica segundo a qual a sociologia sempre ten-
tou compreender a vida social a partir da identificação 
das lógicas grupais dos grandes processos estruturais, 
ou seja, a partir de noções como a de grupo, de classe 
social, de civilização, de Estado-nação etc. Segundo 
Martuccelli (2007), nenhum outro modelo resumiu 
melhor esse projeto do que a noção de “personagem 
social”, que tenta compreender as ações e experiências 
dos indivíduos a partir de sua posição social, fazendo 
dele um exemplar único e típico das diferentes cama-
das sociais. A teoria de Pierre Bourdieu constitui um 
dos principais exemplos desse modelo, na qual a posi-
ção ocupada no espaço social determina todas as con-
dutas e vivências do indivíduo nas mais diversas esferas 
da vida social.

Os teóricos da nova abordagem reconhecem que, 
apesar de a sociologia ter adotado predominantemente 
o modelo do personagem social em suas análises, o 

1 Uma segunda vertente, caracterizada pela obra de Ehrenberg, aborda como nas 
sociedades atuais o indivíduo é produzido por instituições sociais que conduzem 
à sua responsabilização no que refere a uma gama de esferas da vida (Ehrenberg, 
2010). Uma terceira vertente, na qual os autores localizam a obra de Singly, enfa-
tiza as dimensões relacionais do sujeito. Por fim, a vertente da sociologia das pro-
vas, à qual Martuccelli (2007) vincula o seu trabalho, lança mão da noção de prova 
para compreender os processos de individuação presentes na sociedade contem-
porânea (Martuccelli e Singly, 2012).
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indivíduo jamais esteve completamente ausente da 
sociologia clássica, haja vista que o nascimento da socio-
logia é concomitante ao nascimento do indivíduo na 
modernidade. Sempre houve um interesse, por parte 
de seus melhores teóricos, pela análise das dimensões 
individuais. Dentre os clássicos, Georg Simmel foi o 
que mais se preocupou em construir uma teoria socio-
lógica do individualismo que lida tanto com as concep-
ções ideológicas sobre a individualidade na moderni-
dade (tipos de individualismo) como com a relação 
entre fenômenos tipicamente modernos tais como a 
economia monetária, a divisão social do trabalho, a 
ampliação e cruzamento dos círculos sociais, e a indi-
vidualidade. Simmel foi um dos primeiros sociólogos a 
adotar uma perspectiva relacional do social – buscando 
superar a dicotomia entre indivíduo e sociedade –, o 
que lhe permitiu pensar a individualidade como um 
fenômeno, ligado às mudanças no padrão de relações 
sociais, que caracteriza a modernização da sociedade. 
Desse modo, o autor desponta como uma importante 
referência teórica para a então emergente sociologia 
do indivíduo.

De modo semelhante, Norbert Elias parte de uma 
concepção processual do social, encontrada na obra de 
Simmel, desenvolvendo uma noção de individualidade 
que remete à moldagem e diferenciação das funções 
mentais do indivíduo sempre no interior de uma rede 
de relações (figuração). Nesse sentido, essa individuali-
dade é sempre, por um lado, típica, pois ela é produto 
de uma moldagem realizada no interior de uma rede de 
relações específica, e, por outro, singular, pois nunca é 
idêntica de um indivíduo a outro. Essa concepção pro-
cessual do social tem sido mobilizada por diversas cor-
rentes da sociologia contemporânea na empreitada de 
romper com a visão do mundo social como constituído 
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por entidades relativamente estáveis, sejam agentes 
humanos ou estruturas sociais. Para eles, a sociedade 
seria o resultado de relações entre indivíduos e grupos, 
algo que deve ser produzido e conectado incessante-
mente. Nessa perspectiva, a individualidade também 
figura como um processo aberto, na medida em que se 
nega a noção do indivíduo autossustentado e fixo.

Esse artigo explora a importância que as concep-
ções de individualidade desenvolvidas por Simmel e 
Elias possuem no desenvolvimento de uma sociologia 
do indivíduo, sobretudo, nos trabalhos de Kaufmann e 
Lahire. A ideia central defendida neste trabalho é a de 
que os referidos autores retomam o conceito de indivi-
dualidade desenvolvido pelos clássicos na formulação 
de suas críticas ao pensamento de Bourdieu e nas suas 
análises dos processos de individualização na sociedade 
contemporânea. A peculiaridade com que a sociologia 
lida com os autores clássicos já foi amplamente deba-
tida na literatura. Os trabalhos de Kaufmann e de 
Lahire podem ser analisados a partir de uma perspec-
tiva presentista, uma vez que eles interpelam as obras 
de Simmel e de Elias partindo de um ponto de vista 
contemporâneo2. Como afirma Pyyhtinen (2010, p. 
11), “presentistas usam as conceitualizações, temas e 
teorias formuladas pelos clássicos para seus próprios 

2  Pyyhtinen (2010) diferencia as três posições que são comumente encontradas 
em torno do lugar que os textos clássicos devem possuir na disciplina. A primeira, 
representada pelo positivismo, opõe-se à centralidade que esses textos ainda pos-
suem nessa ciência. Os positivistas sustentam que uma parte significativa das teorias 
clássicas não pode ser empiricamente verificada e que outra parte mostrou-se empi-
ricamente insustentável, de modo que sua interpretação deveria perder lugar em 
prol do conhecimento empírico. O historicismo defende um lugar para os textos 
clássicos na sociologia, mas argumenta que eles devem ser interpretados apenas 
em termos históricos, dentro dos seus limites contextuais. Na contramão dessas 
perspectivas, o presentismo afirma que os autores clássicos são relevantes para os 
sociólogos não só em sentido histórico, mas em sentido sociológico. A localização 
histórica das obras clássicas é menos importante do que a comunalidade das preo-
cupações sociológicas que dividem com os contemporâneos (Baehr, 2002).
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propósitos, projetando seus próprios problemas sobre 
eles e tentando entender o mundo contemporâneo 
que vivemos com a ajuda deles”.

Dentre os elementos mais importantes dessa inter-
locução, encontra-se a perspectiva relacional e proces-
sual sobre a individualidade desenvolvida nos trabalhos 
de Simmel e de Elias, que é resgatada pelos autores 
para analisar a produção da individualidade nas socie-
dades contemporâneas como um processo constante 
de incorporação de disposições múltiplas, plurais e até 
mesmo contraditórias, fortemente caracterizado pela 
necessidade constante do trabalho do indivíduo sobre 
si mesmo.

O social em Simmel e em Elias: uma alternativa à 
dicotomia entre indivíduo e sociedade

É importante destacar que se Simmel e Elias 
desenvolveram concepções de individualidade que 
garantem sua centralidade nos debates contemporâneos 
sobre o indivíduo e sua relação com o social, tais concepções 
estão estreitamente ligadas às suas posições epistemológicas, 
que contrastam diretamente com a perspectiva 
sociológica dominante em sua época. A predominância 
de uma imagem estática e onipotente da sociedade no 
pensamento sociológico remonta ao período de seu 
surgimento e formação no início do século XIX. A própria 
sociologia nasce, em certa medida, como uma reação ao 
individualismo pregado pelo Iluminismo e pela Revolução 
Francesa, fortemente influenciada pelo conservantismo. Se 
o Iluminismo pregava valores como a razão, a igualdade e 
a liberdade individual, os conservadores criticavam o indi-
vidualismo e tomavam a sociedade como ponto de partida, 
modeladora e formadora do indivíduo. É possível perce-
ber a influência desse movimento em pensadores como 
Durkheim, que se empenha ao longo de toda a sua obra em 
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estabelecer os fundamentos da sociologia como disciplina 
autônoma ao desvendar o peso do social sobre as condutas 
individuais, mesmo aquelas consideradas mais particulares 
ou egoístas, como o suicídio (Nisbet, 1980, p. 134).

Na contramão dessa perspectiva, Simmel e Elias partem 
de uma abordagem que focaliza as relações sociais em detri-
mento da noção de sociedade como uma realidade estática. 
Embora tanto um quanto outro neguem a concepção da 
sociedade como uma entidade acabada e autônoma aos indi-
víduos, com seus mecanismos próprios de desenvolvimento, 
não partilham da concepção de que os fenômenos sociais 
devem ser remetidos às ações, concepções e comportamentos 
dos atores individuais. Eles adotam uma perspectiva relacio-
nal do social, como meio de superar a oposição entre indiví-
duo e sociedade, buscando construir um aparato conceitual 
que apreenda a natureza dinâmica das relações sociais.

Na concepção de Simmel (1983), uma sociedade existe 
sempre que vários indivíduos estejam em reciprocidade de 
ação, constituindo uma unidade, seja esta permanente ou 
passageira. Unidade aqui não se refere apenas à concordân-
cia e ao consenso dos indivíduos, uma vez que, para Simmel, 
o conflito é tido como forma de sociação. A sociedade é um 
processo extremamente dinâmico de emergência, decadên-
cia e reemergência das formas de sociação, a exemplo da 
competição, da cooperação, da refeição, da sociabilidade, 
da moda, entre inúmeras outras. Segundo o autor, se uma 
ou mais de tais formas desaparecem, a sociedade continuará 
existindo, mas se todas as formas desaparecem, a sociedade 
também entra em declínio, haja vista que sem as formas de 
sociação, os indivíduos não podem evidenciar o conteúdo 
dos sentimentos que os estimulam.

Como afirma Waizbort (2001, p. 99), em Simmel, o 
todo consiste na interação entre as partes e na medida em 
que essa interação é múltipla e constante, esse todo é móvel 
e está sempre em processo, como um “tecido que se tece 
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continuamente”. Nesse sentido, Simmel prefere o termo 
sociação à sociedade, porque o primeiro tende a enfatizar o 
elemento processual do social, enquanto o segundo nos dá 
a ideia de algo pronto e estático. Para Simmel, a sociedade 
não consiste em uma realidade autônoma, com leis próprias 
e mecanismos de funcionamento independente dos indiví-
duos, nas palavras do autor,

não há sociedade absoluta, no sentido de que deveria 
existir como condição prévia para que surjam esses diversos 
fenômenos de união; pois não há interação absoluta, 
mas somente diversas modalidades dela, cuja emergência 
determina a existência da sociedade, da qual não são nem 
causa nem efeito, mas ela própria de maneira imediata. 
Somente a extraordinária pluralidade e variedade destas 
formas de interação a cada momento emprestam uma 
aparente realidade histórica autônoma ao conceito geral de 
sociedade (Simmel, 1983, p. 65).

Tal formulação do social possui muitas afinidades com 
a desenvolvida na obra de Norbert Elias, que enfatiza os 
processos de constituição do social, em oposição aos seus 
estados fixos e acabados. Elias (2011, p. 224) aponta os con-
trassensos contidos na noção de “sistema social”, presente 
no pensamento de Parsons e predominante na sociologia de 
sua época. Segundo ele, essa noção remete à ideia de uma 
sociedade “em equilíbrio”, que existe em estado de repouso, 
sendo as contradições e tensões que se manifestam na vida 
social percebidas como disfunções. Por outro lado, o autor 
critica as abordagens que concebem os indivíduos como 
inteiramente livres e independentes; como personalidades 
“fechadas”, autossuficientes “por dentro” e separada dos 
demais (Elias, 2011, p. 228).

O autor busca substituir os conceitos de sociedade e 
de indivíduo como objetos separados, independentes e em 
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estado de repouso. Para Elias (2011, p. 240), tais conceitos 
correspondem a aspectos diferentes, embora inseparáveis, 
dos mesmos seres humanos, que precisam ser revestidos do 
caráter de processo na teoria sociológica, entendidos como 
entidades em mutação. A ideia do indivíduo como “per-
sonalidade fechada” é substituída pela de “personalidade 
aberta”, que possui maior ou menor grau de autonomia em 
face de outras pessoas e que é sempre orientada para outras 
pessoas e dependente delas. O autor destaca a importância 
das relações para a própria composição do indivíduo, devido 
à sua dependência natural do convívio com outras pessoas.

Elias desenvolve a noção de figuração como ferramenta 
que permite apreender a dimensão processual e relacional 
do social. Tal noção desvela essa rede de interdependências, 
ou seja, de funções que as pessoas necessariamente cum-
prem umas com as outras na sociedade. Nas suas palavras,

é a essa rede de funções que as pessoas desempenham umas 
em relação às outras, a ela e nada mais que chamamos 
“sociedade”. Ela representa um tipo especial de esfera. Suas 
estruturas são o que denominamos “estruturas sociais”. E, 
ao falarmos em “leis sociais” ou “regularidades sociais”, não 
nos referimos a outra coisa senão isto: às leis autônomas 
das relações entre as pessoas individualmente consideradas 
(Elias, 1994, p. 23).

Para o autor, falta ao pensamento sociológico modelos 
conceituais que permitam pensar as noções de indivíduo 
e sociedade não como substâncias, independentemente de 
suas relações. São as próprias relações que possuem estruturas 
e regularidades próprias, uma vez que os comportamentos 
e as ações humanas não decorrem de um substrato natural 
e biológico fixo, “as regularidades ou leis nascidas do entre-
laçamento e da interdependência dos indivíduos assumem 
sua plena força” (Elias, 1994, p. 39). Para Elias, a vida social 
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é composta do entrelaçamento de indivíduos interdepen-
dentes. Nessa perspectiva, os seres humanos são conceitua-
lizados como interdependentes e não como autônomos 
(Van Krieken, 1998). Quaisquer que sejam os fenômenos 
que pretendemos investigar devemos partir dessas redes 
de relações e não dos indivíduos isolados. Portanto, para 
compreender a individualidade enquanto fenômeno social, 
caberia questionar os tipos de relações que a produzem. Nas 
próximas seções, será discutida a concepção de individua-
lidade presente nas obras de Simmel e Elias, bem como o 
padrão de relações sociais que permite a sua potencialização 
na modernidade.

Relações sociais e individualidade em Simmel 
De acordo com Simmel (2005), a modernidade foi 

palco de emergência de duas modalidades de individua-
lismo, desenvolvidas na cultura europeia a partir do século 
XVIII, e fundamentadas em duas concepções distintas de 
liberdade. A primeira noção de individualismo desenvol-
ve-se a partir do século XVIII, imbuída por um ideal de 
liberdade individual caracterizado pela liberação do indiví-
duo das instituições religiosas, políticas e econômicas que 
constrangem os potenciais da personalidade de maneira 
não natural. É necessário, portanto, libertá-lo de todas essas 
influências e das desigualdades artificialmente produzidas 
para que o indivíduo possa desenvolver todos os valores 
internos e externos de sua personalidade. Essa concepção 
de individualismo tinha como fundamento a igualdade uni-
versal, seja esta fundada na natureza, na razão ou na huma-
nidade. O centro do interesse dessa época é o homem abs-
trato, que constitui a essência de qualquer pessoa particular, 
ao contrário do homem historicamente situado, singulari-
zado e diferenciado pelos seus pertencimentos sociais. Há 
uma relação de pertencimento prévio entre direito, liber-
dade e igualdade.
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O autor adverte que, na prática, essa concepção de indi-
vidualidade implica que as relações humanas não necessita-
riam de intervenções reguladoras especiais, já que todos os 
homens seriam iguais em essência e capazes de um desen-
volvimento perfeito. Apesar disso, a igualdade continuou a 
se manifestar de maneira muito imperfeita na realidade, o 
que conduziu ao questionamento de sua necessária relação 
com a liberdade. Em decorrência dessa contradição entre 
liberdade e igualdade, que passou despercebida durante o 
século XVIII, surge no século XIX outra concepção de indi-
vidualismo que atribui ênfase à desigualdade. A liberdade 
permanece como o denominador comum também com o 
correlato oposto.

Contudo, é importante destacar que se, por um lado, 
Simmel (2005, p. 112) aponta a contraposição entre as duas 
concepções de individualismo, por outro, ele busca apreen-
der sua articulação, mostrando que o individualismo do 
século XIX pressupõe a concepção do século XVIII. Nas 
suas palavras, “tão logo o eu, no sentimento da igualdade e 
universalidade, sentiu-se forte o bastante, passou a procurar 
a desigualdade, mas apenas aquela que surgia como uma lei 
interna”. Após a libertação dos indivíduos de suas antigas 
dependências históricas, o movimento segue adiante e esses 
indivíduos tornados autônomos buscam agora distinguir-se 
entre si. O importante não é o indivíduo como tal, mas sim o 
que este tem de único e distinto. Desse modo, intensifica-se 
a procura moderna pela diferenciação, a busca do indivíduo 
por si mesmo, por um ponto de solidez e ausência de dúvi-
das, que se torna tanto mais necessária quanto maior a com-
plexidade da vida. E essa busca não pode ser encontrada em 
instâncias externas à própria alma, embora as relações com 
os outros sejam fundamentais nesse processo.

Segundo o autor, a primeira concepção de individua-
lismo é o produto do liberalismo racional da Inglaterra e 
da França, enquanto a segunda é uma criação do espírito 
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germânico, desenvolvida no seio do romantismo alemão. 
Embora em constante tensão, o autor afirma que essas duas 
grandes forças da cultura moderna procuram um equilíbrio 
nas mais diversas esferas. No entanto, até o século XIX, os 
dois tipos de individualismo só foram unidos na constitui-
ção de princípios econômicos. Nessa esfera, a concepção da 
liberdade e da igualdade fundamenta a livre concorrência, 
enquanto a personalidade diferenciada é o fundamento da 
divisão do trabalho.

A concepção de individualidade desenvolvida por 
Simmel mescla elementos das duas modalidades de indi-
vidualismo referidas. Ela remete à libertação do indivíduo 
das formas de vida comunitárias que limitavam a liberdade 
pessoal e a autodeterminação do mesmo, assim como ao 
crescente processo de singularização dos indivíduos, poten-
cializado por determinados fenômenos característicos da 
modernidade. Simmel se debruça sobre as mudanças no 
padrão de relações sociais que permitiram o surgimento 
dessa individualidade. Em Filosofia do dinheiro, o autor mos-
tra como o desenvolvimento de uma economia monetária 
possibilitou uma margem crescente de liberdade individual 
e, consequentemente, um maior domínio da consciência 
pelo indivíduo. De acordo com Simmel (1977, p. 348), a 
economia monetária conduziu a uma maior objetividade 
das relações sociais. O dinheiro possibilita a adoção de um 
critério quantitativo na apreensão dos produtos, reduzindo 
toda qualidade e individualidade à questão: “quanto?”. 
Portanto, nos mais diversos fenômenos, dentro da economia 
monetária, os objetos tornam-se cada vez mais indiferentes 
em sua singularidade e individualidade, carentes de essência 
e intercambiáveis.

O princípio da objetividade adotado pela economia 
monetária também conduziu a uma transformação da forma 
real que tomam as relações de dependência, possibilitando 
o desenvolvimento da liberdade individual. Enquanto nas 
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formações sociais anteriores, a vinculação e o direito do 
senhor abrangiam não apenas o produto do trabalho como 
também a personalidade do trabalhador, a economia do 
dinheiro conduz a uma separação completa da persona-
lidade como tal frente às relações de dever. Não há uma 
subordinação a outra personalidade subjetiva, haja vista 
que o dinheiro despersonaliza as relações (Simmel, 1977, p. 
338). Se o homem se torna mais dependente de uma grande 
quantidade de provedores, ele é muito mais independente 
da pessoa concreta que lhe presta um serviço, que pode ser 
substituída com facilidade.

A economia monetária facilita a separação do elemento 
pessoal das relações entre os seres humanos por meio de sua 
essência objetiva. Em consequência disso, o indivíduo desen-
volve uma indiferença em relação às pessoas e, ao mesmo 
tempo, maior liberdade de intercâmbio com elas. Essa seria a 
situação mais favorável para desenvolver a individualidade, ou 
seja, para ampliar o núcleo do eu por meio da vontade e sen-
timento individuais. Nas palavras de Simmel (1977, p. 358),

a causa e o efeito destas dependências objetivas, nas quais 
o sujeito como tal é livre, residem na trocabilidade das 
pessoas; na troca voluntária dos sujeitos ocasionada através 
da estrutura da relação se revela aquela indiferença do 
elemento subjetivo, que leva o sentimento da liberdade.

A personalidade surge, assim, como a contraposição 
subjetiva das circunstâncias de dependências objetivas e de 
indiferença impostas pela economia do dinheiro que con-
duz a um largo processo de diferenciação social, do qual 
resulta a acentuação da importância do eu, por um lado, 
e da coisa, por outro. Para Simmel (1977, p. 361), o surgi-
mento da personalidade é, ao mesmo tempo, o processo de 
surgimento da liberdade – uma vez que tudo o que chama-
mos de personalidade (a unidade de elementos psíquicos, 
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sua concentração em um só ponto, a insubstituibilidade de 
sua essência) implica também a independência e exclusão 
de todo o exterior – e o desenvolvimento de acordo com as 
leis da própria essência – a que se chama liberdade.

O crescimento dos círculos sociais também é percebido 
por Simmel como uma importante transformação para o 
aumento da liberdade e da individualidade. De acordo com 
o autor, uma das poucas regras que se pode estabelecer, com 
universalidade, acerca da evolução social é a de que a exten-
são de um grupo é paralela à individualização e indepen-
dência de seus membros isolados. Nas suas palavras,

a evolução das sociedades costuma começar com um grupo 
relativamente pequeno, que mantém seus elementos em 
estreita vinculação e igualdade e avança para um grupo mais 
amplo que garante liberdade, autonomia e diferenciação 
recíproca de seus elementos (Simmel, 1977, p.422).

Simmel (2009) contrasta a situação na qual o indivíduo 
está vinculado a um único círculo estreito com aquela em 
que o indivíduo se encontra no ponto de cruzamento de 
vários círculos. Na primeira situação, o indivíduo se encon-
tra em um meio que é indiferente à sua individualidade e 
que lhe impõe que ele viva estreitamente ligado àqueles 
aos quais se encontra vinculado por nascimento, por loca-
lidade, dentre outros critérios de vinculação obrigatórios. 
Tal situação é muito diferente daquilo que caracteriza as 
associações modernas. Essas permitem que os indivíduos 
participem de tantas associações quantas lhe agradem. Essa 
situação potencializa mais espaço para a individualidade, já 
que pertencendo a inúmeros círculos, o indivíduo não está 
por inteiro em nenhum desses. Portanto, a dependência em 
relação a muitos círculos, em oposição a uma dependência 
em relação a um círculo estreito atua como um catalisador 
da liberdade individual.
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A tendência para o crescimento da individualidade não 
consiste em se abolir o laço social, mas tornar um fator de 
liberdade o processo de escolha a quem ou ao que o indi-
víduo se vincula. Diferentemente dos laços compulsórios 
que se estabelecem sem a participação do sujeito, o autor 
acreditava que as associações modernas se sustentam nos 
interesses e desejos dos próprios indivíduos. Deve-se frisar, 
também, que o cruzamento dos círculos sociais que se dá no 
indivíduo, característico da modernidade, está fortemente 
relacionado com um componente importante da noção de 
individualidade, a saber: a singularidade e especificidade de 
uma pessoa em relação às demais.

O pertencimento a muitos círculos sociais abre, segundo 
Simmel (2009), a possibilidade de infinitas combinações 
individualizantes. Há poucas chances que mais de um indi-
víduo participe do mesmo conjunto de círculos sociais e na 
mesma intensidade. O autor compreende os grupos nos 
quais o indivíduo atua como um sistema de coordenadas, 
de modo que a cada círculo social que o indivíduo adentra, 
e que é somado aos círculos antigos, sua individualidade fica 
determinada de modo mais preciso. A subjetividade, para 
ele, consiste nas combinações e sínteses que cada um realiza 
a partir de diversos elementos da cultura e da sociedade. 
Para o autor, o pertencimento do indivíduo a uma plura-
lidade de círculos sociais pode engendrar conflitos tanto 
internos como externos. Contudo, esse pertencimento tam-
bém possui um efeito estabilizador, reforçando a unidade do 
indivíduo e a necessidade de autodeterminação.

Simmel é tido como um dos precursores da sociologia 
do indivíduo por tentar integrar, na sua análise das transfor-
mações sociais, a compreensão sobre as condições psicológi-
cas advindas com a modernidade. Para ele, o fenômeno psí-
quico que melhor expressa a vida na metrópole é a atitude 
blasé, que consiste numa reação aos estímulos contrastantes 
que são continuamente impostos aos nervos, atuando como 
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uma espécie de filtro e de recusa aos mesmos. Tal atitude 
expressa a relação entre uma estrutura da mais alta impes-
soalidade e, em contraposição, uma subjetividade altamente 
pessoal. Mas essa fonte fisiológica da atitude blasé é acrescida 
de outra que flui da economia do dinheiro e corresponde 
ao embotamento do poder de discriminar toda qualidade 
dos objetos, de modo que nenhum objeto merece preferên-
cia sobre outro. Para Simmel (1987, p. 16), “esse estado de 
ânimo é o fiel reflexo subjetivo da economia do dinheiro 
completamente interiorizada”.

O caráter objetivo da economia do dinheiro conduz a 
uma objetivação crescente de conteúdos existenciais e favo-
rece a exclusão daqueles impulsos irracionais e instintivos, 
que tentam determinar o modo de vida de dentro, ao invés 
de receber a forma de vida geral de fora. Assim, há uma 
maior complexificação do indivíduo, que o conduz a um 
maior grau de consciência. Ele não se deixa levar por impul-
sos inconscientes, mas orienta a sua ação conforme as exi-
gências da vida social.

De acordo com Simmel (2005), a metrópole é o lugar 
por excelência do encontro e da tensão entre as duas for-
mas de individualismo que emergiram na modernidade. As 
relações de troca que predominam na metrópole baseiam-se 
na premissa da universalidade do ser humano. Por outro 
lado, em meio à constante quantificação e padronização 
dos objetos, os indivíduos buscam exacerbar seus traços sin-
gulares. A pessoa se volta para diferenças qualitativas, bus-
cando atrair de alguma forma a atenção do círculo social, 
explorando sua sensibilidade e diferenças. Esse processo é 
reforçado pela divisão do trabalho, que compele o indivíduo 
a se especializar em uma função na qual não possa ser 
prontamente substituído por outros.

Martuccelli e Singly (2012, p. 23) destacam que a indivi-
dualidade para Simmel decorre tanto de condições externas, 
como o pertencimento a diversos círculos sociais separados 
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entre si, quanto do trabalho interior, íntimo. Sua concepção 
de individualidade se torna central para a sociologia do indi-
víduo desenvolvida um século depois, porque ele enfatiza, 
por um lado, a crescente divisão interna dos indivíduos e 
a independência entre as diversas partes de seu ser e, por 
outro lado, a existência de um conflito interior entre essas 
partes. Apesar da sua contribuição teórica, Simmel foi pra-
ticamente esquecido depois da Primeira Guerra Mundial 
e a maioria dos sociólogos abandonou a ênfase dos clássi-
cos na importância das formações psicológicas particulares 
dos indivíduos na explicação da vida social. No entanto, 
Norbert Elias é um dos teóricos que mantém essa ênfase 
(Van Krieken, 1998, p. 44).

A sociedade dos indivíduos de Elias 
Tal como em Simmel, a concepção de individuali-

dade desenvolvida por Elias possui um componente sócio-
histórico. Segundo Elias (1994), nas sociedades tradicionais, 
o sentimento de pertencer a um grupo, seja a uma família, 
a uma tribo ou ao Estado tinha muito mais peso na vida dos 
indivíduos do que aquilo que eles concebiam como traços 
individuais de sua personalidade. Com a modernidade, essa 
identidade-nós foi deslocada pela identidade-eu que possibili-
tou a emergência da própria concepção de indivíduo. Esta 
última passa a “expressar a ideia de que todo ser humano do 
mundo é ou deve ser uma entidade autônoma e, ao mesmo 
tempo, de que cada ser humano é, em certos aspectos, dife-
rente de todos os demais, e talvez deva sê-lo” (Elias, 1994, 
p. 130).

O esforço de Elias consiste em demonstrar que aquilo 
que singulariza os indivíduos em relação aos outros não 
pode ser tido como um elemento extrassocial, conceituado 
em termos naturais ou metafísicos. Para ele, o que é sin-
gular e diferente no indivíduo em relação aos outros, em 
suma, a sua individualidade, só pode ser compreendido 
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adequadamente se voltarmos nossa atenção para as relações 
sociais. Há um longo processo de moldagem social que o 
indivíduo atravessa a fim de deixar a sua constituição pri-
meira e adquirir sua individualidade.

Em O processo civilizador, Elias (2011) se debruça sobre 
a análise dos processos de sociogênese e de psicogênese 
desenvolvidos no curso da história humana, mostrando que 
as mudanças na estrutura da sociedade estão estreitamente 
ligadas a mudanças na estrutura e no comportamento da 
constituição psíquica. O autor destaca uma tendência de 
maior diferenciação e integração social no curso do pro-
cesso civilizador, que é acompanhada por mudanças na 
estrutura da personalidade, caracterizadas por um maior 
controle das emoções e dos instintos.

Para ele, o caráter que a individualidade assume na 
modernidade é resultante desse longo processo, em que os 
indivíduos passam a exercer um crescente controle sobre si 
mesmos, atuando independentemente de agentes externos, 
por meio da internalização de normas sociais e padrões de 
comportamento na direção de uma autorregulação dos impul-
sos e instintos. Há uma transformação da compulsão externa 
interpessoal em compulsão interna individual, conduzindo 
a uma situação em que muitos impulsos afetivos não podem 
mais ser vivenciados tão espontaneamente como antes, sem a 
intervenção de mecanismos de controle (Elias, 2011, p. 236).

 Portanto, a individualidade e as relações sociais não são 
termos antitéticos. Tal individualidade é conceituada por 
Elias (1994, p. 36) como a moldagem e diferenciação das 
funções mentais de uma pessoa, que apenas se desenvolve 
por meio da integração do indivíduo em uma rede formada 
por outros indivíduos. Nessa concepção, as funções psíqui-
cas não possuem uma base biológica, mas social. O autor 
afirma que a diferenciação das funções mentais que deno-
tamos com os conceitos de mente e alma, de razão e senti-
mento, de consciência e instinto e de id e ego, não surgem 
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naturalmente nos indivíduos, paralelamente ao processo 
de seu desenvolvimento físico. Sendo essas funções mentais 
formas de autorregulação da pessoa em relação a outras 
pessoas e coisas, elas só podem se constituir em meio ao 
convívio social.

Segundo Elias (1994, p. 30), não é somente o comporta-
mento consciente que é constantemente formado e transfor-
mado na criança por meio de suas relações com os outros, 
mas também seu comportamento controlado pelos instintos; 
embora esse comportamento nunca seja uma simples cópia 
do que é feito pelos outros, mas sua resposta à maneira 
como seus instintos e afetos, que se orientam para outras 
pessoas, são correspondidos por esses outros. Para o autor, a 
peculiaridade da própria natureza humana corresponde ao 
grau bastante elevado em que a autorregulação humana está 
livre do controle de mecanismos reflexos hereditários. É essa 
liberdade das predeterminações hereditárias no manejo das 
relações pelo indivíduo que permite e, ao mesmo tempo, 
exige uma moldagem sociogênica das funções psíquicas. E 
é graças a essa moldagem social que a forma de autorregu-
lação em relação aos outros é mais diversificada do que nos 
outros animais, ou seja, é mais individual.

É justamente pelo fato de os seres humanos estarem 
menos presos a leis organicamente prescritas que o 
entrelaçamento de suas atividades conduz a leis e estruturas 
de um tipo especial. Devido a essa peculiaridade da psique 
humana, sua maior maleabilidade e natural dependência 
da moldagem social, Elias (1994, p. 39) afirma que não é 
possível tomar indivíduos isolados para entender a estrutura 
da sociedade. A individualidade que o ser humano acaba 
por desenvolver depende de todo processo de individua-
lização, de modo que as constituições naturais em bebês 
recém-nascidos podem levar a um desenvolvimento muito 
diferenciado da consciência e dos instintos, dependendo da 
estrutura de relações preexistentes em que elas cresçam.
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Para Elias (1994, p. 52), a noção de individualidade 
como expressão de um núcleo natural extrassocial dentro 
do indivíduo, no qual os traços sociais são depositados, está 
ligada a uma singular conformação histórica do indivíduo 
pela rede de relações, ou seja, por uma forma de convívio 
de uma estrutura muito específica. Por meio dessa estrutura, 
desenvolve-se a autoconsciência de pessoas que foram obri-
gadas a adotar um grau elevado de refreamento, de controle 
afetivo, de renúncia e transformação dos instintos, e que rele-
gam muitas das suas funções, desejos e expressões instintivas 
a enclaves privativos de sigilo, afastados do olhar do mundo 
externo, ou até a um nível semiconsciente ou inconsciente.

Segundo Elias (1994, p. 32), “esse tipo de autoconsciên-
cia corresponde à estrutura psicológica estabelecida em cer-
tos estágios de um processo civilizador”. Ela se caracteriza 
por uma intensa tensão e diferenciação entre as pulsões 
e instintos do indivíduo e as proibições e coerções sociais 
inculcadas como autodomínio. É esse conflito no interior do 
indivíduo que o leva a pensar que ele é algo que existe intei-
ramente só dentro de si e que só depois se relaciona com 
os outros do lado de fora. Esse abismo e intenso conflito 
que as pessoas fortemente individualizadas desse estágio de 
civilização sentem dentro de si é projetado no mundo por 
sua consciência e se reflete na discussão teórica como um 
abismo e eterno conflito entre indivíduo e sociedade.

Se Elias pensa os conflitos do indivíduo em termos de 
uma síntese entre o pensamento de Freud – que destaca 
os impulsos e instintos – e de Durkheim – que enfatiza as 
coerções do social sobre o indivíduo –, sua concepção de 
indivíduo também remete à noção de sujeito histórico de 
Marx, pois as contradições da vida social geram no indiví-
duo uma autoimagem3. Assim, Elias (1994, p. 53) afirma 

3  No entanto, é importante destacar que, na concepção de Elias, esse sujeito his-
tórico perde sua dimensão teleológica, o que o distancia da perspectiva historicista 
encontrada em Marx.
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que se a tensão e contradições entre os desejos do indivíduo 
parcialmente controlados pelo inconsciente, de um lado, 
e as exigências sociais representadas por seu superego, de 
outro, nunca estão completamente ausentes em nenhuma 
sociedade, elas se mostram especialmente intensas e difusas 
quando o processo civilizador atinge um estágio avançado.

Assim como Simmel, Elias relaciona esse desenvolvi-
mento das funções psíquicas à crescente divisão do traba-
lho na sociedade moderna e ao consequente crescimento 
da interdependência entre as pessoas, que só podem sus-
tentar sua vida em conjunto com muitas outras. As tarefas 
acessíveis à massa dos indivíduos numa sociedade com tan-
tas tensões e uma divisão tão avançada do trabalho exigem 
uma especialização bastante estrita, enquanto o trabalho 
continua a consumir a maior parte do dia. Desse modo, tais 
tarefas deixam apenas um campo muito restrito e unilateral 
para as faculdades e inclinações do indivíduo, reforçando 
ainda mais suas tensões e cisões intrapsíquicas. De acordo 
com Elias (1994, p. 33),

não apenas o alto grau de controle das transformações dos 
instintos, como também as limitações e a especialização 
impostas pelas funções adultas, a intensidade da competição 
e as tensões entre os vários grupos adultos, tudo isso torna 
especialmente difícil o condicionamento do indivíduo. A 
probabilidade de que ele fracasse em algum aspecto, de que 
o equilíbrio entre as inclinações pessoais e as tarefas sociais 
seja inatingível para o indivíduo torna-se bastante aguda.

Assim, os indivíduos sentem que para manter suas 
posições na rede humana precisam deixar fenecer sua ver-
dadeira natureza, experienciando, assim, um verdadeiro 
abismo entre indivíduo e sociedade. Assim como Simmel, 
Elias chama atenção para as consequências negativas decor-
rentes de uma situação de concorrência e da crescente 
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divisão do trabalho para o desenvolvimento de uma cultura 
interna. Ademais, ambos os autores destacam a existência 
de tensões e conflitos interiores que são constitutivos da 
individualidade. Mas enquanto Simmel aponta o cresci-
mento dos círculos sociais como o principal fator responsá-
vel pela existência desses conflitos, Elias afirma que as ten-
sões intrapsíquicas nunca estão completamente ausentes de 
nenhuma sociedade. Para ele, essas tensões correspondem à 
existência, por um lado, de pulsões e instintos do indivíduo 
controlados pelo inconsciente e, por outro lado, de exigên-
cias sociais representadas pelo seu superego. No entanto, 
Elias concorda com Simmel que essas tensões aparecem de 
maneira mais intensa quando o processo civilizador atinge 
um estágio mais avançado.

A diferença observada entre os enfoques teóricos dos 
autores corresponde mais a uma diferença do período his-
tórico considerado em suas análises. Se Simmel concentra 
sua análise sobre a modernidade, Elias, por sua vez, parte 
de um estudo que busca remontar às origens do processo 
civilizador, colocando em perspectiva histórica mais ampla 
muitas das tendências à autorregulação do indivíduo, poten-
cializadas na modernidade. No estágio mais avançado do 
processo civilizador, a individualidade emerge como uma 
peculiaridade das funções psíquicas do indivíduo. Ela cor-
responde à maneira em que a qualidade estrutural do con-
trole psíquico de uma pessoa difere do de outras. E quanto 
mais diferenciada a estrutura funcional de uma sociedade, 
mais nitidamente divergem as configurações psíquicas de 
cada uma das pessoas.

Contudo, mesmo no que se refere às grandes perso-
nalidades da história, pode-se constatar que a figuração na 
qual se constituíram oferece a essas personalidades tanto 
possibilidades quanto limites, na medida em que “as opor-
tunidades entre as quais a pessoa se vê forçada a optar não 
são, em si mesmas, criadas por essa pessoa. São prescritas e 
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limitadas pela estrutura específica de sua sociedade” (Elias, 
1994, p. 48).

Esse é um mote importante utilizado por Elias em seu 
estudo sobre a vida de Mozart. Elias (1995, p. 17-18) inves-
tiga a conexão entre a rede das relações em que a personali-
dade do músico foi moldada, na infância e na adolescência, 
e o desenvolvimento de seu talento, contrapondo-se, desse 
modo, à concepção de que a genialidade ou a consciência 
artística seria uma capacidade inata. Se a noção de “gênio” 
tende a ser a expressão máxima de uma individualidade 
associal, que se constitui a partir do núcleo interior de um 
sujeito, Elias (1994, p. 26) demonstra que o gênio também 
necessita ser “gerado e partejado por outros seres humanos”.

Martuccelli e Singly (2012, p. 44) identificam na obra 
de Elias afinidades com o pensamento sociológico tradicio-
nal, uma vez que o foco das suas análises é sempre a socie-
dade e as suas figurações; portanto, a sociologia de Elias não 
pode ser tida como uma variante da sociologia do indivíduo. 
Não obstante essa afirmação, a perspectiva eliasiana muito 
influenciou uma das linhas teóricas da sociologia do indiví-
duo – a vertente disposicionalista – representada pelos traba-
lhos de Lahire e Kaufmann. No tópico seguinte analisamos 
alguns dos pontos mais importantes da atualização do pen-
samento de Simmel e Elias, possibilitada por essa vertente.

Um paralelo entre clássicos e contemporâneos
Antes de proceder a uma análise da leitura que Jean-

Claude Kaufmann e Bernard Lahire fazem dos clássicos 
na tentativa de apreender as relações entre indivíduo e 
sociedade na contemporaneidade, é importante destacar 
a interlocução crítica que esses autores estabelecem com a 
perspectiva teórica de Pierre Bourdieu, considerada como 
uma referência central na análise das práticas sociais, a 
partir da qual os autores constroem seus respectivos enfo-
ques teóricos.
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Bourdieu busca superar as dicotomias encontradas nas 
ciências sociais – entre objetivismo e subjetivismo, indivíduo 
e sociedade, agência e estrutura – a partir da construção de 
uma perspectiva disposicionalista da prática, que integra as 
disposições subjetivas, socialmente adquiridas por meio do 
habitus, às condições objetivas, caracterizadas pela posição 
relativa no espaço social. De acordo com o autor, é o caráter 
intrinsecamente duplo da realidade, que inclui tanto pro-
priedades materiais quanto propriedades simbólicas – que 
nada mais são do que as propriedades materiais quando 
percebidas como propriedades distintivas –, que implica a 
necessidade de superação dessas dicotomias na ciência social 
em favor de uma perspectiva teórica que englobe ambos os 
enfoques. Segundo Bourdieu (2013, p. 87), para superar tal 
oposição, faz-se necessário retornar à prática, como lugar da 
dialética entre os habitus e as estruturas.

 Nesse sentido, o habitus desponta como conceito funda-
mental para forjar uma teoria disposicional da prática que 
busca reintroduzir na perspectiva estruturalista a capacidade 
inventiva dos agentes sem cair numa abordagem intelectua-
lista do indivíduo autossuficiente que busca seus interesses 
racionalmente estabelecidos. Além disso, tal conceito é pen-
sado por Bourdieu (2013) em termos de classes sociais, con-
siderando que condicionamentos semelhantes produzem 
habitus semelhantes, que embora sejam irredutíveis em sua 
diferença específica podem ser apreendidos pela ciência a 
partir das regularidades observadas – tais como probabilida-
des de acesso aos recursos de valor de uma sociedade.

Lahire e Kaufmann mantêm a preocupação de Bourdieu 
em libertar as ciências humanas e sociais das interpretações 
racionalista e individualista do indivíduo, a partir de uma 
perspectiva que revela a fabricação social dos indivíduos 
por meio da incorporação de disposições. No entanto, para 
os autores, a teoria do habitus termina por conferir prece-
dência explicativa às condições objetivas na explicação da 
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ação social, mostrando-se insuficiente para pensar os pro-
cessos de individuação característicos das sociedades con-
temporâneas, visto que ele enfatiza a unidade do habitus e 
um ajuste quase perfeito entre condições objetivas e dispo-
sições subjetivas. O modelo do personagem social alcança 
toda a sua sofisticação no pensamento de Bourdieu, no qual 
a posição do indivíduo no espaço social, mediada pela atua-
ção do habitus (princípio gerador e unificador das disposi-
ções), explicaria o conjunto das suas práticas, percepções e 
representações.

Lahire e Kaufmann se fundamentam nos insights conti-
dos no pensamento de Simmel e Elias na tentativa de supe-
rar as lacunas da teoria bourdieusiana em direção a uma 
sociologia disposicional que integra as dimensões indivi-
duais na análise das práticas sociais. Dentre os temas mais 
importantes presentes nos dois autores clássicos e que serão 
retomados pela vertente disposicionalista da sociologia do 
indivíduo, destacam-se a análise: (1) dos círculos sociais; (2) 
do trabalho do indivíduo sobre si mesmo; (3) do processo 
de internalização das disposições; e, por fim, (4) da conexão 
entre os processos de sociogênese e psicogênese.

A principal crítica realizada por Lahire e Kaufmann à 
perspectiva de Bourdieu diz respeito aos seus limites para 
explicar o processo de incorporação de novas disposições 
pelos indivíduos, considerado cada vez mais intenso nas 
sociedades contemporâneas. Nessa perspectiva, Lahire 
(2002, 2005) critica o caráter de caixa preta do habitus e 
defende a construção de uma sociologia disposicional 
que ultrapasse a mera invocação do passado incorporado, 
reconstruindo a gênese das disposições, seus mecanismos 
de inculcação, bem como as modalidades de atualização 
desse passado. Para tanto, o autor propõe um programa 
de sociologia à escala individual, que possibilita o estudo 
do social em sua forma internalizada, refratado num corpo 
individual, que atravessa instituições, grupos e campos de 
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luta diferentes. De modo semelhante, Kaufmann tenta des-
vendar os mecanismos de incorporação das disposições por 
meio de uma análise centrada no indivíduo.

Além disso, os autores criticam a concepção do habitus 
como princípio gerador de todas as práticas, caracterizado 
por disposições homogêneas, sistemáticas, duráveis e trans-
poníveis. Para eles, tal caracterização estaria mais conforme 
à análise das sociedades tradicionais, pouco diferenciadas, 
nas quais os processos de socialização que o indivíduo atra-
vessa ao longo da vida são relativamente homogêneos. No 
entanto, as sociedades contemporâneas se caracterizam por 
condições de vida heterogêneas, responsáveis pela produção 
de um ator plural, marcado pela incorporação de disposições 
múltiplas, heterogêneas e até mesmo contraditórias em seu 
interior.

Essa noção do indivíduo portador de disposições múlti-
plas e plurais está fortemente atrelada à formulação simme-
liana dos círculos sociais. Para Kaufmann (2003) e Lahire 
(2002), as sociedades contemporâneas se caracterizam pela 
multiplicação dos círculos sociais nos quais o indivíduo atua. 
Na medida em que o indivíduo participa de uma plurali-
dade de esferas sociais e vivencia processos de socialização 
plurais, ele, inevitavelmente, internaliza esquemas de ação 
ou hábitos heterogêneos e até mesmo contraditórios.

Uma consequência da atuação do indivíduo nesses múl-
tiplos círculos é que algum grau de divergência entre hábi-
tos torna-se inevitável. Nesse sentido, outro tema simme-
liano que ressurge fortemente na obra desses dois autores 
é o do trabalho do indivíduo sobre si mesmo. Kaufmann e 
Lahire concordam com Simmel quando este afirma que se, 
por um lado, o pertencimento do indivíduo a uma plurali-
dade de círculos sociais potencializa a eclosão de conflitos 
tanto internos como externos, por outro lado, esse perten-
cimento também reforça a busca por uma unidade frente a 
esses elementos múltiplos. É essa possibilidade de “trabalhar 
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sobre si mesmo” tão enfatizada por esses teóricos do indi-
víduo que faz que o retrato desse indivíduo de disposições 
plurais da contemporaneidade não seja o de um ator social 
em estado de conflito permanente e incapaz de engatar uma 
ação no mundo social.

Como consequência do trabalho sobre si mesmo e das 
próprias condições heterogêneas de socialização em múlti-
plos contextos sociais, há um maior espaço para a reflexivi-
dade, em contraposição ao caráter marcadamente pré-refle-
xivo do habitus de Bourdieu. Segundo Kaufmann (2003, p. 
296), à medida que os papéis sociais já não definem tanto 
as práticas sociais, como no passado, é necessário que os 
atores se comportem de maneira mais reflexiva. À maneira 
do indivíduo blasé de Simmel, o autor explica que nas socie-
dades contemporâneas, “o indivíduo vê oferecerem-se-lhe 
papéis cada vez mais numerosos, dissonantes com seu patri-
mônio de hábitos, ele mesmo heteróclito, enquanto frag-
mentos da sua rede cognitiva dividida imaginam combina-
ções previstas”.

Vale ressaltar, no entanto, que a reflexividade não é pen-
sada nos moldes de uma perspectiva racionalista e indivi-
dualista, segundo a qual esta emergiria como capacidade do 
indivíduo, capaz de mudar o curso da ação. Pelo contrário, 
a reflexividade emerge das contradições do social, de pro-
cessos de socialização contraditórios. Segundo Kaufmann 
(2003, p. 176), a reflexividade atua não pela oposição aos 
hábitos, impondo o poder do pensamento contra os esque-
mas incorporados, mas fazendo opções no conflito entre 
esquemas, reformulando as disposições que irão determinar 
as condutas futuras. A reflexividade emerge sob a forma de 
um novo esquema que o indivíduo tenta incorporar para 
libertar a ação e baixar a pressão mental.

Kaufmann (2003) desenvolve essa questão demons-
trando que os processos de interiorização dos hábi-
tos operam em níveis distintos, o da internalização e o da 
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incorporação, ou seja, “por uma parte, uma interiorização 
constante, aberta e essencialmente consciente, e por outra, 
por uma incorporação mais profunda, mais durável, menos 
consciente, porém mais constitutiva da coerência do indi-
víduo” (Martuccelli e Singly, 2012, p. 56). Se, no nível da 
internalização, os indivíduos se caracterizam pela multipli-
cidade de esquemas de ação, chegando a possuir a socie-
dade inteira dentro deles, no nível dos hábitos efetivamente 
incorporados, que tendem a estruturar as suas ações, é pos-
sível delinear as linhas de coerência que constituem a sua 
individualidade.

Já em Lahire (2002, p. 41), a contradição entre esque-
mas de ação no indivíduo é solucionada na medida em que 
ele pode ativar/suspender suas disposições de acordo com 
os diferentes contextos sociais em que ele atua. Ele afirma 
que os repertórios de esquemas de ação podem coexistir 
pacificamente quando se exprimem em contextos sociais 
diferentes, ou ocasionar conflitos limitados. Assim, o indiví-
duo pode inibir disposições em uma determinada interação 
social e reativá-las em outra. O autor também busca apreen-
der a natureza dos hábitos reflexivos que, segundo ele, são 
muito mais comuns do que Bourdieu previu e não cessam 
de se encadear na vida cotidiana dos indivíduos – ao lado 
do ajustamento pré-reflexivo do senso prático – planejando 
e organizando a ação. De acordo com Lahire (2002), o pro-
cesso de socialização escolar é de fundamental importância 
para garantir esse distanciamento com relação à prática, 
característico dos hábitos reflexivos, através dos seus inúme-
ros exercícios e instrumentos de objetivação da linguagem.

Diante da insuficiência do habitus para pensar a refle-
xividade dos atores sociais, bem como o caráter contra-
ditório e até mesmo heterogêneo das disposições, tanto 
Kaufmann quanto Lahire adotam o conceito de hábito, 
entendido como esquema operatório de ação (Kaufmann, 
2003) mais aberto e flexível do que as disposições duráveis 
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e transponíveis que caracterizam o habitus. Embora esse 
último conceito também envolva algum grau de tensão e 
desajuste entre as disposições do indivíduo e as condições 
objetivas, apreendidos a partir da noção de histerese, tais 
casos são considerados como anomalias, que não integram 
o enfoque teórico do autor (Martuccelli e Singly, 2012).

Na contramão da perspectiva bourdieusiana, a con-
tradição está no centro da definição do hábito, segundo 
os enfoques teóricos de Lahire e Kaufmann. No entanto, 
é importante destacar que esses autores também mantêm 
diferenças entre si no que se refere à definição do con-
ceito de hábito. Enquanto Lahire utiliza tal conceito para 
se referir ao conjunto de hábitos reflexivos e pré-reflexivos, 
Kaufmann afirma que tal definição termina por diluir a 
reflexividade no conjunto dos esquemas, sem considerar o 
papel preciso que a mesma cumpre na estruturação da ação. 
Portanto, esse último aborda o hábito como os esquemas 
que já foram incorporados, enquanto a reflexividade atua 
no conflito entre esses esquemas, no momento de interiori-
zação de um novo esquema.

No que se refere à obra de Elias, Lahire e Kaufmann 
compartilham da sua crítica à concepção de homo clau-
sus, do indivíduo encerrado em si mesmo, afirmando 
que o processo de fabricação do indivíduo só ocorre por 
meio da incorporação de disposições e que tal processo é 
integralmente social (Kaufmann, 2003, p. 165). Assim, tal 
como nos autores clássicos apresentados nesse texto, nos 
teóricos da sociologia do indivíduo, a individualidade e as 
relações sociais não são concebidas como antitéticas.

Se Martuccelli e Singly (2012) afirmam que a obra de 
Elias não pode ser considerada uma sociologia do indiví-
duo, Lahire (2005) a concebe como uma formulação, ainda 
que incipiente, da vertente disposicional dessa sociologia. 
Para ele, no seu estudo sobre Mozart, Elias demonstra o pro-
cesso de aquisição de disposições, na família, em primeira 
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instância, e nos demais círculos sociais aos quais ele se inte-
grou, que o tornaram um músico excepcional. Tal estudo 
abordaria os mecanismos envolvidos no processo de “trans-
missão cultural” que, diferentemente da transferência de 
uma herança material, caracteriza-se como um processo de 
longa duração, pois requer a instalação progressiva de hábi-
tos (mentais, gestuais e sensoriais) no indivíduo.

Lahire (2004) segue a pista deixada por Elias, desta-
cando a centralidade das relações familiares de interdepen-
dência na constituição de disposições, em alguns de seus 
estudos empíricos. O autor afirma que muitas vezes a forma 
da relação de interdependência assume precedência expli-
cativa na compreensão do surgimento de determinadas 
disposições nos indivíduos, em detrimento do volume e da 
estrutura dos capitais (econômico e cultural) que caracteri-
zariam sua posição de classe.

Do mesmo modo, a proposta de Elias de integrar socio-
gênese e psicogênese na análise da vida social é mantida 
pelos teóricos da sociologia do indivíduo, interessados no 
estudo de um indivíduo que é estruturalmente fabricado em 
um período sócio-histórico específico. Tanto para Kaufmann 
como para Lahire, nas sociedades contemporâneas, o tipo 
social de individualidade é aquele constituído por dispo-
sições mais abertas e flexíveis em oposição às disposições 
duráveis e transponíveis do indivíduo bourdieusiano.

Não obstante esses pontos de continuidade, uma impor-
tante diferença entre os dois clássicos analisados neste tra-
balho e a vertente da sociologia do indivíduo desenvolvida 
por Kaufmann e por Lahire deve ser mencionada. Simmel 
e Elias elaboram análises mais atentas às consequências 
negativas para a individualidade, decorrentes da comple-
xificação da sociedade moderna mediante seus fenômenos 
característicos, o avanço da economia monetária e da divi-
são do trabalho e a intensificação do controle dos instintos. 
Basta mencionar o indivíduo dominado pela atitude blasé 
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de Simmel, que tem a sua capacidade de se ater às qualida-
des específicas dos objetos enfraquecida devido às conse-
quências da vida na metrópole e da economia monetária, ou 
mesmo a sua análise sobre a tragédia da cultura, de acordo 
com a qual os conteúdos da cultura objetiva se desenvolvem 
em marcha muito mais acelerada que a cultura interna dos 
indivíduos. Já em Elias, temos a análise de como a intensa 
repressão dos instintos no avançado estágio do processo civi-
lizador tem desembocado em uma verdadeira cisão entre a 
individualidade e o social, de modo que a própria noção de 
um eu-puro e da individualidade como núcleo natural do 
indivíduo emerge desse momento marcado por uma forte 
tensão entre as demandas sociais e os instintos.

Diferentemente desses clássicos, Lahire e Kaufmann 
parecem ser mais otimistas em relação ao tipo de individua-
lidade que emerge na modernidade avançada, bem como 
à acentuação da reflexividade dos indivíduos, propiciada 
nesse período. Eles enfatizam a capacidade do indivíduo de 
trabalhar sobre si mesmo e atuar no mundo social mesmo 
quando caracterizados pelas disposições múltiplas e plurais. 
Na obra dos dois autores, os casos de “clivagem do eu” des-
pontam como os casos de crise aguda, visto que duas lógicas 
identitárias dissonantes atuam dentro do mesmo indivíduo, 
levando a um conflito interno que se manifesta em várias 
situações da existência. Mas, como Lahire (2002) reitera, 
nem todos os indivíduos que vivenciam socializações em uni-
versos contraditórios exibem essas identidades clivadas. Elas 
são, portanto, casos raros, seja devido aos diferentes níveis 
de internalização das disposições (Kaufmann) ou aos dife-
rentes contextos sociais nos quais tais disposições são atua-
lizadas (Lahire).

Longe de ser ontologicamente cindido e plural, como 
em algumas concepções pós-estruturalistas, nessa vertente 
da sociologia do indivíduo, o ator plural é considerado 
como o resultado final do social. O indivíduo não consiste 
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no ponto de partida, como no individualismo metodoló-
gico, mas no ponto de chegada da análise sociológica. Na 
verdade, para essa vertente, o indivíduo é o objeto mais 
complexo a ser explicado pela sociologia, dada a proprie-
dade de interiorização das disposições múltiplas e plurais 
que fizeram implodir o modelo do personagem social pre-
sente na maior parte do desenvolvimento da sociologia, dos 
clássicos até as construções teóricas do final dos anos 1950. 
No entanto, percebe-se que mesmo no que tange a uma 
corrente teórica fortemente crítica à história da disciplina, 
é possível identificar importantes elementos de continui-
dade com os autores clássicos, como Simmel e Elias, para os 
quais o indivíduo já figurava como um objeto privilegiado 
de investigação sociológica.
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MINERVINO DE OLIVEIRA: UM NEGRO COMUNISTA DISPUTA A 
PRESIDÊNCIA DO BRASIL

PETRÔNIO DOMINGUES
Resumo: Minervino de Oliveira – um afro-brasileiro que nasceu 
no Rio de Janeiro apenas três anos após a abolição da escra-
vatura – foi o candidato escolhido pelo Partido Comunista 
do Brasil para concorrer à presidência da República em 
1929. Apesar de ter recebido uma votação pouco expressiva 
nas eleições, sua campanha não ficou destituída de impor-
tância histórica, já que foi o primeiro candidato afro-brasi-
leiro, operário e comunista a disputar o cargo mais impor-
tante da nação. A proposta deste artigo é apresentar breves 
notas acerca desse personagem e, especialmente, reconsti-
tuir aspectos de sua carreira política e campanha eleitoral do 
final de 1929 ao primeiro trimestre de 1930.

Palavras-chave: Afro-brasileiro; Raça; Comunismo.

MINERVINO DE OLIVEIRA: A BLACK COMMUNIST RUNS FOR 
BRAZILIAN PRESIDENCY
Abstract: Minervino de Oliveira – an Afro-Brazilian who was born 
in Rio de Janeiro three years after the slavery abolition – was the 
candidate chosen by the Brazilian Communist Party to run for 
presidency in 1929. Although he did not get an expressive number of 
votes in the poll, his campaign did not lose its historical importance, 
since he was the first Afro-Brazilian, factory worker and communist 
candidate to run for the most important position in the nation. The 
aim of this article is to present some excerpts about this character 
and to rebuild aspects of his political career and election campaign 
from late 1929 to the first three months of 1930.

Keywords: Afro-Brazilian; Race; Communism.
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INTELECTUAIS COMUNISTAS E A QUESTÃO DA DEMOCRACIA 
NO BRASIL

MARCOS PAULO DE LUCCA-SILVEIRA
Resumo: Neste artigo, analisar-se-á o movimento de ade-
são teórico-conceitual e política à democracia, realizado 
por um grupo de intelectuais comunistas brasileiros ao 
longo dos anos 1970 e 1980. Apresentar-se-á a hipótese 
histórica de que a publicação realizada por Carlos Nelson 
Coutinho do ensaio “A democracia como valor univer-
sal”, em 1979, deve ser considerada momento decisivo em 
torno da adesão à democracia por intelectuais marxistas, 
particularmente vinculados ao comunismo, no Brasil. 
Posteriormente, uma meticulosa interpretação de como o 
movimento de adesão à democracia política foi realizado 
e justificado a partir de um renovado arcabouço teórico-
-conceitual marxista – com conceitos de Lukács, Gramsci 
e Lenin – é apresentada.

Palavras-chave: Marxismo Brasileiro; Democracia; Comunismo; 
Carlos Nelson Coutinho.

COMMUNIST INTELLECTUALS AND THE DEMOCRACY ISSUE IN 
BRAZIL
Abstract: This article analyzes the theoretical-conceptual and 
political adhesion to democracy by a group of Brazilian 
communist intellectuals throughout the 1970s and 1980s. It 
presents the historical hypothesis that the publishing of Carlos 
Nelson Coutinho’s essay “Democracy as a universal value”, in 
1979, is the decisive moment in terms of adhesion to democracy 
by Marxist intellectuals, particularly those linked to communism, 
in Brazil. This article also presents a particular interpretation 
of how the movement towards adhesion to political democracy 
was accomplished and justified from a renewed Marxist 
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theoretical-conceptual framework – with concepts from Lukács, 
Gramsci and Lenin.

Keywords: Brazilian Marxism; Democracy; Communism; Carlos 
Nelson Coutinho.
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A (RE)VOLTA DA DIALÉTICA: DIÁLOGO, AUTOCRÍTICA E 
TRANSFORMAÇÃO NO PENSAMENTO DE LEANDRO KONDER

ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA MENDONÇA 

KATIA REIS DE SOUZA
Resumo: Neste ensaio, defendemos a tese da relevância e 
atualidade do pensamento de Leandro Konder, tendo 
como foco principal sua concepção de dialética. Sendo 
aqui compreendida primordialmente como diálogo, auto-
crítica e transformação, extraímos a conclusão de que a 
dialética konderiana deveria nos inspirar a pensarmos e 
transformarmos o atual contexto de avanço da direita no 
mundo em geral e na América Latina e Brasil em particu-
lar, principalmente porque ao mesmo tempo já há, inega-
velmente, uma espécie de (re)volta da dialética no sen-
tido do recrudescimento da teoria social marxista e dos 
movimentos sociais antissistema, justamente duas décadas 
e meia após o precipitado e presunçoso decreto do “fim 
da história”.

Palavras-chave: Leandro Konder; Dialética; Diálogo; 
Autocrítica; Transformação.

THE RETURN OF DIALECTIC: DIALOGUE, SELF-CRITICISM AND 
TRANSFORMATION IN LEANDRO KONDER’S THOUGHTS
Abstract: In this essay, we support the thesis of the importance and 
currentness of Leandro Konder’s thoughts, aiming its conception 
of dialectic. Here, it is mainly understood as dialogue, self-
criticism and transformation. We draw the conclusion that the 
‘konderiana’ dialectic should inspire us to think and transform the 
current context of the overall right wing political party advance, 
mainly in Latin America and Brazil. Since there is undeniably, 
at the same time, a kind of return of the dialectic, in terms of 
recrudescence of Marx’s theory and social movements, two and 
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half decades just after the abrupt and presumptuous decree of the 
“end of the history”.

Keywords: Leandro Konder; Dialectic; Dialogue; Self-criticism; 
Transformation.
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DIREITOS HUMANOS: UMA CRÍTICA MARXISTA

ALYSSON LEANDRO MASCARO
Resumo: O autor aborda tanto a oposição conservadora aos 
direitos humanos quanto a sua defesa liberal, demonstrando 
que uma remissão à lógica formal-histórica da constituição 
desses direitos ressignifica completamente o seu papel como 
núcleo de projetos políticos. A crítica derivacionista do 
Estado, que enfoca as estruturas políticas e jurídicas como 
formas sociais da existência da sociedade capitalista, é mobi-
lizada para identificar a especificidade histórica e epistemo-
lógica do léxico e das práticas dos direitos humanos. Daí 
ressalta que para realizar o conteúdo neles prescrito, a sua 
forma de existência jurídica teria de ser destruída.

Palavras-chave: Direitos Humanos; Cidadania; Marxismo.

HUMAN RIGHTS: A MARXIST CRITICISM
Abstract: The author addresses both the conservative opposition to 
human rights as its liberal defense, showing that a reference to the 
formal-historical logic of the constitution of these rights completely 
reframes its role as the core of political projects. Derivationist critique 
of the State, which focuses on the political and legal structures as 
social forms of the existence of capitalist society, is mobilized to 
identify the historical and epistemological specificity of the lexicon 
and practices of human rights. Then, he points out that, to realize 
the content prescribed in them, their legal form of existence would 
have to be destroyed.

Keywords: Human Rights; Citizenship; Marxism.
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DEBATE SOBRE O TOTALITARISMO: A TROCA DE 
CORRESPONDÊNCIAS ENTRE HANNAH ARENDT E ERIC VOEGELIN

DAIANE ECCEL
Resumo: Arendt e Voegelin debateram acerca do totalitarismo 
e, durante o ano de 1951, trocaram algumas correspondên-
cias. No ano posterior, as cartas foram transformadas em 
resenha e publicadas na Review of Politics. Arendt responde 
aos comentários de Voegelin e assim se constitui a pequena 
conversa entre ambos. Tal debate é pouco conhecido no 
Brasil e, apesar de ser pequeno, revela as tendências de 
pensamento de Arendt e Voegelin, pois nele estão conti-
das ideias que serão desenvolvidas posteriormente no pen-
samento de ambos, como é o caso do “gnosticismo” para 
Voegelin e da “pluralidade” para Arendt. No debate, ficam 
evidentes as diferentes tendências de pensamento para os 
autores, e tal diferença se manifesta, sobretudo, na querela 
levantada por Voegelin acerca da “imutabilidade da natu-
reza humana”.

Palavras-chave: Totalitarismo; Religiões Políticas; Pluralidade; 
Natureza Humana.

DEBATE ABOUT THE TOTALITARIANISM: THE CORRESPONDENCE 
BETWEEN HANNAH ARENDT AND ERIC VOEGELIN
Abstract: Hannah Arendt and Eric Voegelin discussed about the 
Totalitarianism and during 1951 changed correspondences. The 
following year, the letters were published in Review of Politics in 
review format. Arendt replies to the Voegelin’s comments and so 
borns the talk between them. This debate is little-known in Brazil, 
but despite being small, the debate reveals how both think about 
the Totalitarianism and other categories of Arendt’s and Voegelin’s 
thought like the “gnosticism” for Voegelin and “plurality” for Arendt. 
In the debate the differences of thought are obvious. This difference 
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is manifest when Voegelin questions Arendt on the “immutability of 
human nature”.

Keywords: Totalitarianism; Politics Religion; Plurality; Human 
Nature.
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FRACASSO ESTATAL E SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO 
DISCURSIVA DOS ESTADOS FALIDOS NA POLÍTICA EXTERNA 
ESTADUNIDENSE

CRISTIANO GARCIA MENDES

AUREO DE TOLEDO GOMES
Resumo: Este artigo interroga o conceito de Estado falido 
conforme apresentado pela política externa dos Estados 
Unidos (EUA). O argumento desenvolve três pontos prin-
cipais. Primeiramente, a ideia de fracasso estatal repousa 
sobre a compreensão de que países fracassam por não exe-
cutarem no presente o que se espera de Estados soberanos. 
Em segundo lugar, as reconstruções dos Estados assentam-
-se sobre a ideia de que, em algum momento do passado, 
conseguiram exercer minimamente as funções consideradas 
essenciais a qualquer Estado e podem ser recolocados numa 
trajetória de progresso. Finalmente, a ingerência externa 
estadunidense não derivaria apenas da percepção de uma 
situação atípica: a premissa de decidir sobre a exceção seria 
uma das facetas da afirmação da identidade de Estado sobe-
rano dos EUA.

Palavras-chave: Estados Falidos; Soberania; Exceção; EUA.

STATE FAILURE AND SOVEREIGNTY: THE DISCURSIVE 
CONSTRUCTION OF FAILED STATES IN U.S. FOREIGN POLICY
Abstract: The article calls into question the concept of failed state 
as presented in U.S. foreign policy documents. Our argument is 
threefold. First, the idea of state failure rests on the understanding 
that they fail because they do not perform what is expected from them 
in the present. Secondly, statebuilding efforts are based on the idea 
that, at some point, states have been able to carry out functions that 
are considered essential to any government and can be put back on 
a trajectory of progress. Finally, U.S. military interventions in these 
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countries are not derived only from the perception of an atypical 
situation that requires exceptional measures. The premise of deciding 
what is an exception is part of the process of affirming the identity of 
a sovereign state to the U.S.

Keywords: Failed states; Sovereignty; Exception; U.S.
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A CONSTRUÇÃO DE UMA IDENTIDADE REGIONAL DE DEFESA 
PARA A AMÉRICA DO SUL: AGENDAS E DESAFIOS

OSCAR MEDEIROS FILHO
Resumo: O texto visa analisar a trajetória de construção de 
uma estratégia regional de defesa para a América do Sul que 
ganhou força com a constituição, em 2008, do Conselho de 
Defesa Sul-Americano (CDS). Discute-se a viabilidade do 
modelo de “estratégia regional de dissuasão”, recentemente 
incorporada a discursos de autoridades de defesa na região. 
A hipótese levantada no texto mostra que o estabelecimento 
de compromissos estratégicos para o CDS conduzirá, inevi-
tavelmente, ao debate sobre instrumentos de defesa coletiva, 
incluindo temas como integração de capacidades militares, o 
que nos parece pouco viável para uma região marcada pela 
instabilidade política e pela coexistência de agendas geo-
políticas diversas. Partindo do conceito de comunidade de 
segurança, apresentaremos um breve histórico da trajetória 
sul-americana em matéria de cooperação em defesa. O sur-
gimento do conceito de “dissuasão regional” será analisado 
por meio da análise de discursos de autoridades no âmbito 
do CDS. Ao final, discutiremos a viabilidade ou não de uma 
estrutura de “dissuasão regional” para a América do Sul.

Palavras-chave: América do Sul; Comunidade de Segurança; 
Dissuasão Extrarregional.

THE CONSTRUCTION OF A REGIONAL IDENTITY OF DEFENSE 
FOR SOUTH AMERICA: CHALLENGES AND AGENDAS
Abstract: The paper analyzes the process of constitution of the regional 
defense strategy for South America that culminated with the creation 
of the South American Defense Council (CDS), in 2008. In this 
paper, we discuss the “extra-regional deterrence” model, present in 
speeches of authorities from the region. Our hypothesis is that the 
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establishment of strategic commitments to the CDS will inevitably 
lead to the debate on collective defense instruments, including topics 
such as integration of military capabilities, which seems impractical 
for a region marked by geopolitical instability. Based on the concept 
of security community, we present a brief history of the defense 
cooperation process in the South American. The emergence of the 
concept of “regional deterrence” will be analyzed considering the 
discourse of public authorities from the sphere of the CDS. Finally, we 
discuss the chance of success of a structure of “regional deterrence” 
for South America.

Keywords: South America; Security Community; Extra-regional 
Deterrence.
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OS “MEIOS DE PRODUÇÃO DA DEFINIÇÃO”: 
DESENVOLVIMENTO, REGIONALIZAÇÃO E PODER NA AÇÃO 
DISCURSIVA DO ESTADO NO BRASIL

MÁRIO HENRIQUE CASTRO BENEVIDES
Resumo: Este artigo expõe uma ferramenta conceitual que 
permite observar a ação histórica do Estado no Brasil, 
tomando principalmente sua capacidade de definir territó-
rios e ações por meio de seu discurso institucional e legiti-
mador. Demonstra-se, dessa maneira, que as ciências sociais 
precisam captar as injunções entre a narrativa pública e os 
“meios de produção da definição” produzidos no seio das 
afirmações estatais. Mediante síntese histórico-teórica dos 
governos Lula e seu aspecto desenvolvimentista, bem como 
do pensamento analítico sobre a modernidade, argumen-
ta-se no texto que ideias como região e desenvolvimento 
são partes intercaladas para uma genealogia das formas de 
classificação que a máquina pública engendra. Pensar esses 
elementos é orientar ferramentas de análise em sociologia 
política.

Palavras-chave: Meios de Produção da Definição; Estado e 
Discurso; Economia das Trocas Simbólicas.

“MEANS OF PRODUCTION IN DEFINITION”: DEVELOPMENT, 
REGIONALIZATION, AND POWER OF STATE’S DISCOURSIVE 
ACTION IN BRAZIL
Abstract: The article shows a conceptual tool for observing the State’s 
historic action in Brazil. This concept is based on the analysis of 
the State’s capacity to define territories and actions through its 
institutional discourse, which has a power of legitimation. In this 
way, the text demonstrates that the social sciences need to collect the 
injunctions between public narrative and the “means of production 
in definition” which are made in State’s speech. The analytic 
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thought of modernity is the theoretical basis of this study. By means 
of a historical and theoretical synthesis of Lula’s government and its 
developmental discourse, the paper explains that ideas about region 
and development are parts of a genealogy of classification ways 
produced by the Public Machine. Thinking about these elements 
means to guide analysis tools in political sociology.

Keywords: Means of Production in Definition; Discourse and State; 
Economy of Symbolic Exchanges.
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A INDIVIDUALIDADE EM SIMMEL E ELIAS: CONTRIBUIÇÕES 
TEÓRICAS PARA UMA SOCIOLOGIA DO INDIVÍDUO

ANA RODRIGUES CAVALCANTI ALVES 

LOUISE CLAUDINO MACIEL
Resumo: Este trabalho visa discutir a noção de individualidade 
no pensamento de Georg Simmel e de Norbert Elias, ana-
lisando suas contribuições para o desenvolvimento de uma 
perspectiva teórica contemporânea que coloca o indivíduo 
no centro da análise sociológica. Para tanto, faz-se necessá-
rio apresentar as concepções epistemológicas dos autores, 
que buscam desenvolver uma alternativa à dicotomia entre 
indivíduo e sociedade, a partir de uma perspectiva relacio-
nal do social. Em seguida, é possível apresentar suas respec-
tivas concepções de individualidade, destacando suas seme-
lhanças e possíveis diferenças. Por fim, discutiremos de que 
maneira Bernard Lahire e Jean-Claude Kaufmann recupe-
ram os insights contidos nos clássicos para pensar processos 
de individualização nas sociedades contemporâneas.

Palavras-chave: Individualidade; Simmel; Elias; Lahire; 
Kaufmann.

INDIVIDUALITY IN SIMMEL AND ELIAS: THEORETICAL 
CONTRIBUTIONS FOR A SOCIOLOGY OF THE INDIVIDUAL
Abstract: This article aims to discuss the notion of individuality 
proposed by Georg Simmel and Norbert Elias, analyzing their 
contributions to develop a contemporary theoretical perspective, 
which places the individual at the center of the sociological analysis. 
Therefore, the article presents epistemological conceptions from both 
authors, who intend to develop an alternative idea to the dichotomy 
between individual and society, from a relational perspective of 
the social. Subsequently it is possible to present their conceptions of 
individuality, in order to highlight their similarities and possible 
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differences. Finally, the purpose of this article is to discuss how 
Bernard Lahire and Jean-Claude Kaufmann retrieve insights 
from the classic authors to think through individualization in 
contemporary societies.

Keywords: Individuality; Simmel; Elias; Lahire; Kaufmann.
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