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O filósofo húngaro György Lukács 
, ao tratar do romance realista, 
apontou para a impossibilidade 
de o romance retratar um herói 

positivo na era burguesa. E aqui esgarçamos a sua 
análise para a trama cinematográfica, porque o ci-
nema difere da literatura em forma mas não em 
conteúdo. O romance aspira aos mesmos objetivos 
que a epopeia sem, no entanto, poder oferecer a 
positividade dos heróis da epopeia. Toda epopeia 
é consubstanciada num herói, que entifica os inte-
resses de uma comunidade de modo que os inte-
resses privados deste herói são ao mesmo tempo os 
interesses de toda a comunidade. A representação 
deste herói como herói positivo é porque toda vi-
lania contrária ao herói está sempre baseada no 
inimigo externo que atenta contra a ordem natural 
do mundo da comunidade. Este fato só pode se 
assentar na natureza da comunidade Antiga. Na 
era burguesa ocorre pela primeira vez a dissolução 
completa da comunidade ao mesmo tempo que te-
mos uma individuação cada vez mais acentuada.  
O resultado desta individuação mais acentuada é 
que, no mundo burguês, qualquer tentativa de re-
presentação de um herói positivo incorreria em um 
total anacronismo e geraria uma obra de arte antir-
realista, porque já não existe uma unidade direta 
entre indivíduo e comunidade. Deste modo, todos 
os interesses só podem aparecer como interesses 
da vida privada, e cada herói tem de se posicionar 
no mundo em seus interesses pessoais – seus ini-
migos diretos, portanto, não são mais as figuras 

externas. Neste sistema no qual todos estão jogados 
à própria sorte diante do lema “a minha liberdade 
termina quando a liberdade do outro começa”, a 
liberdade no mundo aparece como uma liberdade 
de restrição em que o outro restringe a liberdade 
do indivíduo em vez de ampliá-la. 

Observado numa arte realista, o herói po-
sitivo está impossibilitado de existir. O herói, o 
protagonista, ainda que tenha atitudes heróicas, 
sempre lutará em defesa de seus dramas privados. 
Se seguirmos tais definições da arte realista, então 
nosso herói de O Corte, de Costa-Gavras , o Bruno 
Davert, é um exemplo típico. Baseado no romance 
The Ax de Donald Westlake, de 1998, cujo livro foi 
publicado no Brasil pela Companhia das Letras em 
2001, levando o título O Corte, o filme retrata a saga 
de  Bruno Davert , um engenheiro especializado em 
papel que perde seu emprego depois muitos anos de 
dedicação numa mesma empresa. Sem saída depois 
de muito tentar um novo emprego, Bruno resolve 
abrir uma caixa postal para receber currículos de 
seus concorrentes e, ao receber e observar quais são 
em potencial seus adversários mais diretos, resolve 
matá-los, para, por fim, assassinar um empregado 
que ele gostaria de substituir como empregado.

 Ele é o personagem que nos interessa de 
saída: no filme, toda a narrativa é composta na 
ação deste único herói. O filme não começa com 
um planejamento; nem mesmo Bruno Davert nos 
é apresentado em seus dramas interiores para que 
cheguemos à conclusão de que a solução para seus 
problemas é a série de assassinatos. O filme inicia 
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“O caráter está assentado na 
compreensão sobre a lealdade e 
sobre os valores que estabelece-

mos a longo prazo.”
numa cena violenta de um assassinato. E toda a 
tônica do filme está envolvida neste ponto de saída. 
Quando comparamos à epopeia, a diferença entre 
os heróis desta e os heróis da era burguesa é que na 
epopeia as ações do herói já estão predestinadas. O 
herói é positivo, é substância de toda a comunida-
de, entifica os interesses da comunidade e resolve 
a vida contra o inimigo externo. O herói da era 
burguesa não entifica interesse algum de comuni-
dade alguma: ele ali resolve de imediato um drama 
interior.

Ao mesmo tempo que isso é prova positiva 
de um superdesenvolvimento das individualidades, 
é também a contra-face do fim da comunidade. O 
rumo do protagonista é dado por dois fatores dire-
tos: o primeiro e mais importante, por sua ação; o 

segundo, pelo acaso. Em toda a estrutura narrativa 
moderna realista, o acaso cumpre um papel deter-
minante e amarrado à ação do protagonista.

 Bruno Davert é o personagem típico, na 
situação típica. As ações de Bruno colocam em 
marcha um fluxo de acontecimentos irreversíveis. 
Bruno não luta contra um inimigo externo, não 
é como um filme épico de guerra, por exemplo. 
Aliás, classificamos estes filmes de guerra como 
épico porque sempre mostram heróis em defesa 
de toda uma comunidade contra o inimigo externo. 
No caso de O Corte, como narrativa realista, Bruno 
não coloca em marcha uma série de acontecimentos 
para a defesa da comunidade contra o inimigo ex-
terno. O inimigo é interno. E escolhido por Bruno 
diante da consequência circunstancial. Os inimigos 
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nem sequer têm a chance de defesa, porque lutam 
contra Bruno – e realmente lutam – em outra batal-
ha, em outra esfera do campo de lutas: na guerra 
da extrema concorrência para se vender a força de 
trabalho. Portanto, para se vender mercadorias, 
já que no capital, o trabalho é subsumido a mais 
uma das mercadorias. Os interesses de Bruno são 
individuais mas seus dramas são dramas humanos 
universais: a manutenção da vida e a defesa de seu 
grupo familiar. Mas não nos parece que Bruno de-
fende algum inte- resse de grupo, nem mesmo o 
familiar, a não ser pela sua posição de provedor. A 
certa altura, Bruno se importa mais com o emprego 
do que com o fato de que sua esposa está a ponto 
de acabar com o casamento. O único momento em 
que vemos a família realmente unida é quando ele, 
o bastião patriarcal, dá um jeito de obliterar as in-
vestigações da polícia contra os crimes cometidos 
por seu filho.
O destino de Bruno gira em torno do seu obje-
tivo: conseguir o novo emprego. E não importa 
qual caminho Bruno deva percorrer. Ele percorre 
sempre o caminho mais corrompido, mais ne-
gativo. Bruno é como o Lucien de Rubempré de 
Ilusões Perdidas, de Balzac: a cada dilema que 
a vida lhe impõe, ele opta pelo caminho mais 
negativo porque este é o que parece que lhe dará 

melhores frutos, custe o que custar. Mas Bruno é 
um Lucien mais mau caráter ainda. Lucien tinha 
intenções boas e se corrompeu no processo, por 
isso se arruína em Paris. Bruno já nasce como 
personagem corrompido. Em ambos os casos, o 
caráter corrosivo implica na destituição da ética.

 Frisemos esta expressão: caráter. No fim 
das contas, é disso que se trata o filme. Costa-Ga-
vras apresenta um Bruno carrancudo, antipático, 
não quer que tenhamos cumplicidade com seu 
herói. E, no entanto, quando a polícia está no seu 
encalço, não parece que Costa-Gavras quer que 
torçamos pela ruína de seu herói. Não existe uma 
torcida nossa para que o mal seja vencido pelo 
bem, até porque não existe tratamento antirrea-
lista e maniqueísta na narrativa. Não nos parece 
que Bruno é o mal. Não conseguimos torcer pelo 
personagem, porque Costa-Gavras nos apresenta 
como um homem negativo. Com a sua esposa, faz 
brincadeira; quando ela entra na brincadeira, ele 
tergiversa. Em seguida, humilha o amigo de traba-
lho da esposa, afinal, é um trabalhador subalter-
no. E então não torcemos a favor de Bruno. Mas 
também não conseguimos torcer contra, porque 
o destino do protagonista é também o destino de 
todo o conjunto social envolvido numa sociedade 
antiética. E a nossa sociedade atual é antiética. Ali 
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é algo universal que nos é mostrado, mas exposto 
a uma situação limite, para escancarar a trajetória 
da corrosão do caráter na sociedade antiética.

Voltaire, em seu Dicionário filosófico 
(1764), define caráter: aquilo que está gravado em 
cada indivíduo. Advém da expressão grega kha-
ractér, que significa gravado. O sociólogo ameri-
cano Richard Sennett , em A corrosão do caráter, 
traça uma definição sobre o termo para entender 
justamente como as relações sociais e as modifica-
ções no padrão do trabalho grava um novo valor 
nas pessoas. Enquanto Voltaire nos dá uma acep-
ção mais naturalista e genética, tal qual é o que a 
natureza gravou em nós, Sennett retoma Horácio: 
caráter é o valor ético que atribuímos aos nossos 
próprios desejos e às nossas relações com os ou-
tros. Portanto, caráter é imediatamente histórico 
e dependente das ligações que alguém estabelece 
com o mundo.

O caráter está assentado na compreensão 
sobre a lealdade e sobre os valores que estabelece-
mos a longo prazo. Diante disso, Sennett pergun-
ta: como decidimos o que tem valor duradouro 
e quais relações de lealdade estabelecemos numa 
sociedade impaciente, de abruptas transforma-
ções e de deslealdade no campo de trabalho?

Sennett descreve a vida de dois personagens 

reais para observar as transformações do mun-
do do trabalho de uma geração para outra, para 
mostrar como isso muda o caráter. Seu primeiro 
personagem real é chamado de Enrico. Filho de 
italianos nos Estados Unidos, Enrico era um faxi-
neiro nos anos 1970. Não se queixava do trabalho 
mas também não tinha veleidades com o sonho 
americano. Pôde calcular o risco e em 15 anos, 
seguindo com o mesmo trabalho, pôde comprar 
uma casa, servir à família, fazer um planejamento 
de longo prazo. Enrico se deparava com um tem-
po linear. Pôde gradualmente construir um pouco 
na vida. Essa é uma relação que podemos estender 
para uma ou duas gerações anteriores à nossa.

No exemplo de Sennett, a certa altura, 
25 anos depois do encontro com Enrico, ele en-
contra seu filho, que chama de Rico. Sennett en-
contra Rico no saguão do aeroporto e não gosta 
da primeira impressão. Rico está com um terno 
caríssimo, mas o que lhe chama mais a atenção é 
que Rico usava um anel com brasão para indicar 
origem familiar nobre. Aquilo parecia ao mesmo 
tempo uma mentira e uma traição à origem do pai.

Conversando com Rico, percebe que ele 
atingiu um ponto de mobilidade ascendente – 
sonho do pai desde o princípio. Mas diante de 
suas escolhas, tem um trabalho instável, trocou de 
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emprego mais de seis vezes e tem uma crença de 
que só vence na vida quem corre riscos. Não esta-
belece a relação de lealdade no trabalho que exist-
ia numa geração anterior, nem pode calcular com 
certos riscos controlados a existência do amanhã 
em relação ao seu emprego. Para Sennett, eis a fór-
mula típica para a corrosão do caráter. Por mais 
que de algum modo alçou voos mais altos que o 
pai, Rico e sua esposa vivem no receio imediato 
do imponderável, de perder a qualquer momento 
e sem grandes explicações o controle de suas vi-
das no trabalho. No final dos anos 1990, o setor da 
força de trabalho que mais havia crescido era o de 
trabalhos temporários. Some a isso o fato de que 
as empresas diante do toytismo, a nova morfolo-
gia do trabalho, flexibiliza as trocas e promoções, 
ao mesmo tempo, as demissões.

Ricardo Antunes  em Os sentidos do tra-
balho faz um balanço sobre a crise estrutural do 
capital se baseando em István Mészáros. Para An-
tunes, está em marcha uma crise estrutural do ca-
pital com um efeito depressivo profundo que acen-
tua seus traços destrutivos. Por traços destrutivos 
entendemos desde o desmonte de parques indus-

triais à política belicista, por exemplo. Esta crise se 
originou diante da queda da taxa de lucro, dada, 
dentre outros fatores, pelo aumento do preço da 
força de trabalho, conquistado pelas lutas sociais 
nas economias centrais depois da Segunda Guer-
ra até os anos 1970. O que gerou um esgotamen-
to do padrão acumulativo fordista de produção. 
Os industriais tendo seu lucro direto diminuído 
adaptam a forma produtiva para uma com maior 
extração de mais-valia, ou seja, uma nova forma 
de organizar a produção do capitalismo visando 
recuperar os índices decrescentes da taxa de lucro. 
Nesta nova forma, parques industriais são remo-
delados e isso gera uma situação de desemprego 
ou de constantes trocas de empregados nas áreas 
industriais (mas não só nas áreas industriais).

Com um aumento da taxa de desemprego, 
se retrai o consumo, gerando uma crise produtiva. 
Ao mesmo tempo, se acentuou uma hipertrofia do 
setor financeiro com um processo de internacio-
nalização e monopolização do capital. Isso retrai 
aquelas conquistas do estado de bem-estar social. 
O que não é novo. Se lembrarmos que as Revo-
luções de 1848 na Primavera dos Povos na Fran-

“Raskólnikov, herói de Crime e Castigo, de Dostoiévski, é 
um estudante de direito, mas é pobre. Ele vive angustiado 
para fazer da sua vida algo realmente importante. Raskól-
nikov procura algo que dê sentido à sua vida. E ele encon-
tra sentido quando se dá conta de que matar uma parasita 
social, uma mulher rancorosa e agiota, seria este feito im-
portante que ele buscava. Pronto: encontrou algo para dar 
sentido à sua vida.”
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ça institucionalizaram uma legislação trabalhista 
pela chamada Comissão de Luxemburgo e uma 
retomada dos empregos pela estatização das in-
dústrias, os Ateliês Nacionais, lembraremos tam-
bém que a primeira medida bonapartista com o 
subterfúgio de garantir o crescimento econômico 
foi a supressão da legislação trabalhista e a des-
truição dos Ateliês Nacionais. Ou seja, a crise que 
se aprofundava desde o ano de 1847 teve como 
bode expiatório a própria legislação trabalhista. 

Nada disso que estamos vivendo no cená-
rio nacional é novo em termos de modus operan-
di da burguesia para conter crises. Em épocas de 
ascensão do capital até sobra à classe trabalhadora 
um conjunto de garantias e de bem-estar social, 
conquistados na luta sindical; mas na primeira 
crise são os trabalhadores que pagam de imediato 
o preço da incontrolabilidade do capital.

No caso desta crise originada no final do 
século XX e que se estende como crise estrutural 
do capital, temos um grande aumento das priva-
tizações, o que por sua vez cria uma desregulação 
e uma destruição dos direitos trabalhistas, fazen-
do com que a classe trabalhadora tenha de migrar 
para diferentes ramos o tempo todo diminuindo 
seu poder de acúmulo de riquezas: isso gera a clas-
se que trabalha apenas para a manutenção básica 
de sua existência. Em impacto nacional, o que se 
vê é um desmonte de parques industriais inteiros 
para readequação da transnacionalidade do capi-
tal. 

Quando tudo parecia que o capital se ex-
pandiria pelos cantos do mundo ainda não desen-
volvidos e pela via de empreendimento tecnoló-
gico de ponta, ou seja, pela forma característica 
da mais-valia relativa (que é quando se aumenta 
a produção por meios tecnológicos sem aumentar 
a jornada de trabalho), vemos o capital reordenar 
o parque industrial. Isso acontece imediatamente 

na Indochina, por exemplo: basta ver que a pro-
dução quase total de calçados das grandes produ-
toras são realizados num processo de manufatura 
ainda pouco tecnológico e sob condições bastante 
degradantes da classe trabalhadora, pelo fato do 
baixo preço da mão-de-obra nestas localidades.

Com o fim da União Soviética temos tam-
bém o achatamento das perspectivas da revolução 
social: é como se não fosse mais possível escapar 
da dinâmica do capitalismo, já que qualquer ten-
tativa fora disso resultaria em fracasso. Não é a toa 
que o revisionismo histórico tende a determinar 
o fim da história. Ou seja, a história será a repe-
tição ad perpetum da ordem sociometabólica do 
capital. Não só isso, a história passa a ser reescrita 
como se o capital fosse perene e natural em toda a 
história social.

 Com o toyotismo, a solução do mundo do 
capital diante das crises, temos algumas consequ-
ências importantes, e que cruzam com o destino 
dos personagens levantados por Sennett:

(1) diminuição do operariado manual, fa-
bril, concentrado, típico do fordismo;

(2) aumento acentuado das inúmeras for-
mas de subproletarização e precarização do traba-
lho, decorrentes da expansão do trabalho parcial, 
temporário, subcontratado, terceirizado, incluin-
do no capitalismo central (o que era característica 
do capitalismo periférico nas décadas anteriores);

(3) aumento expressivo do trabalho femi-
nino no interior da classe trabalhadora em escala 
mundial, especialmente no trabalho precarizado e 
com salários geralmente mais baixos;

(4) desemprego atingindo também o setor 
de serviços, que vinha em escala impressionante 
de aumento;

(5) exclusão dos trabalhadores jovens e dos 
trabalhadores acima de 45 anos nas economias capi-
talistas centrais;
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(6) intensificação da mais-valia absoluta 
nas economias periféricas, utilizando trabalho em 
condição análoga de escravidão;

(7) desemprego crônico atingindo cerca de 
um terço da força humana mundial que trabalha 
(acima de 1 bilhão de pessoas);

(8) trabalho social combinado no processo 
de criação dos valores de troca, no qual o processo 
produtivo de uma única mercadoria passa por tra-
balhadores de diversas localidades mundiais, o que 
significa uma fragmentação da classe trabalhadora. 

 Isso gera o que ficou conhecido como práti-
ca do downsizing, ou seja, achatamento da classe 
trabalhadora: um maior número de atividades a 
um menor número de trabalhadores, modificando 
a atividade gerencial e delegando a tarefa ao próprio 
operário da fábrica. Ao mesmo tempo, a produção 
de bens de consumo acontece num parque industri-
al descentralizado nos países centrais e uma central-
ização da superexploração da força de trabalho em 
algumas localizações onde há menor fiscalização 
sobre o trabalho – não é a toa que a tarefa brasileira 
de Temer até agora consiste em diminuir a legis-
lação trabalhista para intensificar a exploração so-
bre o trabalho, diminuindo o preço da mão-de-obra 
brasileira. Na prática, o intento é a transformação 
do Brasil num parque industrial com mão-de-obra 
muito barata para a transnacionalidade do capital 
– o sistema de precarização do trabalho vem acom-
panhado das privatizações. Diante desta situação, 
no Brasil se intenta um desmonte da previdência, 
que embora atualmente seja superavitária, com a 

diminuição do trabalho formal tende a não dar 
conta do sistema no futuro, aumentando as taxas 
de ganho do capital financeiro pela especulação, já 
que a transferência privada da previdência dá conta 
de ganhos não mediados pelo processo produtivo 
direto. A função marginal deste ganho é também a 
possibilidade de esgarçar qualquer luta de classes, 
uma vez que a classe trabalhadora se encontrará tão 
fragmentada e isolada neste processo que qualquer 
representação sindical será ineficaz para abarcar a 
quantidade de trabalhos informais existentes no 
mercado interno. Na prática, o trabalhador não 
tem mais uma agremiação de sua defesa. O passo 
derradeiro é a desativação do sindicato, para este 
não se adequar à nova morfologia do trabalho.

Retornando à explicitação de Sennett, de 
como este processo forma o novo homem sem 
caráter, o sociólogo nos lembra de um lema de um 
executivo americano no final dos anos 1990: não 
há longo prazo. A sociedade é rápida e se torna 
obsoleta antes do que se espera. Sem compromisso 
de longo prazo e sem lealdade, não há confiança. 
Sennett chama isso de compromissos de laços fra-
cos. Continuando a conversa com o filho de Enrico, 
o Rico, Sennett percebeu que também seus com-
promissos éticos estavam afrouxados. Uma ética 
frouxa simboliza cada vez mais um individualismo 
extremo. E note-se que individualidade e individu-
ação, ou seja, a liberdade de cada indivíduo diante 
do campo das alternativas, não é a mesma coisa que 
individualismo. O individualismo se pauta numa 
concepção egoísta. Isso também marca a carac-



13

terização filosófica e ideológica para conformar o 
mundo do egoísmo num pressuposto teórico. 

Vou dar um exemplo histórico. Thomas 
Hobbes (1588-1679) atravessou o começo do sé-
culo 17. Este foi o século de guerras violentíssimas, 
incluindo uma guerra que só teve equivalentes em 
destruição no Ocidente com a chegada da Primei-
ra Guerra Mundial. Como filósofo do jusnatural-
ismo tentava entender o estado de natureza do ser 
humano para daí se desdobrar o direito natural. 
As concepções jusnaturalistas tendem a procurar 
o caráter genérico do homem em seu estado de 
natureza, apartando-o como um indivíduo isola-
do. Em sua forma isolada, o que é o ser humano? 
Quem nunca ouviu máxima comum “ah, isso não 
dá certo, é da natureza humana ser egoísta”? Mas 
como observar a natureza humana, ou seja, o ser 
humano apartado do contexto social se o ser hu-
mano grava seu caráter no contexto social? O que 
se pode é pegar o ser humano de um dado mo-
mento histórico e deduzir daí que esta seria a sua 
característica determinativa de natureza perpétua. 

Obviamente que isso não resiste ao escrutí-
nio da história. O estado de natureza do ser huma-
no no mundo do capitalismo periférico só pode 
aparentar ser egoísta por sua natureza como regra. 
O estado de natureza do ser humano para Hobbes, 
diante do que ele vivia, só poderia ser a crença de 
que em seu germe genético o ser humano é belico-
so, o bellum ominium contra omnes. E aqui posso 
estender o exemplo a outros filósofos e veremos 

que aquilo que se acredita ser o estado de nature-
za do ser humano isolado não é mais nada senão 
a reprodução imediata das conjunturas históricas 
de cada um destes filósofos. Ou seja, não existe 
um estado de natureza, não é possível isolar o ser 
humano como um objeto de laboratório para daí 
se retirar determinações ontológicas isoladoras. 
O ser humano é fruto do seu meio. Seu caráter é 
formado pela relação de valores de sua vida social.

Sennett percebeu que os compromissos éti-
cos de Rico estavam afrouxados porque a dinâmica 
de sua vida corrói o seu caráter. Rico se tornou 
austero, intolerante ao outro, especialmente ao ho-
mossexual e ao negro. Também tem traços de mi-
soginia. Defende posições draconianas em relação 
ao estado assistencialista e acha que desemprega-
do é só mais um vagabundo. Rico abraça a causa 
ideológica do capital mesmo sendo a vítima direta 
deste processo, e trata a incerteza como um desafio, 
porque correr riscos é se tornar livre no mercado 
do cada um por si. 

Todo mundo é jogado à sorte em condições 
de igualdade, diz o lema liberal. Mas tal lema não 
prevê que igualdade jurídica é mera ficção quando 
não se tem uma igualdade substantiva econômica. 
Do ponto de vista das leis, um filho de um faxinei-
ro da periferia tem os mesmos direitos que o filho 
do burguês. Mas a liberdade do primeiro é muito 
mais restrita pela dinâmica da vida que lhe foi im-
posta antes de nascer. O campo das escolhas está 
de antemão comprometido quando a desigual-
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dade econômica é a pauta do progresso humano.
A novidade da fase atual do capitalismo 

mundial é que o imponderável aparece em ramos 
do trabalho que antes estava minimamente esta-
bilizado, por pior que fossem as condições. Ho-
mero, na Ilíada, ou Jeremias, no Velho Testamen-
to têm lamúrias sobre o imponderável. Durante a 
maior parte da vida humana organizada, as pes-
soas têm aceito que suas vidas mudarão de repen-
te por fatores imprevistos como guerras ou desas-
tres naturais. O que é singular de nossa época é 
que a incerteza, o elemento imponderável, existe 
sem qualquer desastre histórico iminente: está na 
prática cotidiana do trabalho. Bruno Davert, o 
herói de Costa-Gavras, é como Rico, da investi-
gação sociológica de Sennett. Bruno, no entanto, 
é o objeto extremado para nos chamar a atenção.

A novidade do novo capitalismo que O 
Corte, de Costa-Gavras, nos demonstra é que o 
fracasso não é mais a perspectiva normal apenas 
das classes subalternas. Tornou-se mais conheci-
do como um fato regular nas vidas da classe mé-
dia. Não é a toa que a classe média encontra na 
classe subalterna o bode expiatório de sua dinâ-
mica do risco. A classe média, tal como Bruno, 
também está no limiar do risco na era da corrosão 
do caráter. 

A última vítima de Bruno é Raymond 
Achefert da Arcádia, ou seja, o engenheiro em-
pregado. Sua propaganda na empresa é sobre o 
uso do papel reciclado. Quem nunca achou a ter-
minologia gerencial um absurdo? Senão vejamos: 

fulano precisa fazer uma reciclagem, para se refe-
rir às adequações à nova morfologia do trabalho. 
As pessoas estão no mesmo estatuto que o lixo, 
podem ser recicladas ou descartadas.

Quanto aos estímulos positivos e negati-
vos no âmbito psicológico, percebemos um cer-
to padrão: as pessoas são muito mais sensíveis 
aos estímulos negativos. Um medo matemático: 
a sorte cega do aleatório a todo tempo gera um 
estresse. Essa contínua exposição ao risco corrói 
o caráter, porque não há narrativa que supere o 
sempre ser reciclado. Por fim, o exemplo de Sen-
nett sobre Rico nos importa porque Rico não é 
um homem idiossincrático: Rico é o homem co-
mum dos nossos tempos. O homem sem caráter, 
o homem medíocre. O exagero deste homem sem 
caráter é Bruno Davert, de O Corte. Na nossa vida 
cotidiana, o homem sem caráter, o homem medí-
ocre, é o bolsonarista.

 A ideia de culpa e de deus, como apare-
cem em Dostoiévski, em Crime e Castigo (1866) 
e Irmãos Karamázov (1879), também aparece na 
narrativa de O corte, e está inteiramente ligada 
ao Bruno Davert. A confissão no início do filme, 
no gravador, nos dá a ideia de que o filme voltará 
narrando os acontecimentos até aquele momento 
final, que seria a confissão da culpa de Bruno. Mas 
ali não é o final, fomos enganados por Costa-Ga-
vras! É só uma hesitação temporária de Bruno, 
que rapidamente se recompõe. Se não foi pego até 
aquela altura, então não será mais pego se souber 
articular direito o seu plano até o objetivo final.
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 Raskólnikov, herói de Crime e Castigo, de 
Dostoiévski, é um estudante de direito, mas é po-
bre. Ele vive angustiado para fazer da sua vida algo 
realmente importante. Raskólnikov procura algo 
que dê sentido à sua vida. E ele encontra sentido 
quando se dá conta de que matar uma parasita so-
cial, uma mulher rancorosa e agiota, seria este fei-
to importante que ele buscava. Pronto: encontrou 
algo para dar sentido à sua vida. E a executa, sem 
nenhuma pena ou remorso, com golpes de ma-
chado. Acontece que a irmã da vítima interpola a 
situação, a Lizavieta, e Raskólnikov não tem outra 
saída senão assassiná-la também. O sentimento de 
culpa não está, de modo algum, vinculado ao du-
plo assassinato. Está exclusivamente no ter assas-
sinado uma inocente neste processo de fazer algo 
grandioso. Eliminar a parasita é algo grandioso. 
O grande drama de Raskólnikov, além da culpa, é 
quando um inocente é preso pelo crime de Raskó-
lnikov, o que o leva a um momento insuportável.

 A culpa de Bruno, neste caso, não é na eli-
minação dos seus oponentes, mas no fato de um 
inocente ser pego em seu lugar. A cada assassina-
to, incluindo aqueles em que não teve contato di-
reto com o corpo da vítima ou com arma de fogo, 
Bruno Davert lava suas mãos desesperadamente, 
toma um banho, se limpa metaforicamente do ato 
sujo de eliminar seus oponentes. Bruno se limpa e 
segue a vida.

 Quando mata o casal para eliminar um 
engenheiro concorrente, Bruno não tem remor-
so. Mas seu senso de justiça é paradoxal, ele não 

quer que um inocente pague em seu lugar. “Posso 
deixar um inocente pagar pelo meu pecado?”. É a 
mesma questão de Raskólnikov.

A lógica de O Corte é a moral dúbia da 
composição de Dostoiévski: o inimigo, na selva 
do capital, pode perecer diante do duelo sem que 
com isso haja algum pecado; mas um terceiro ele-
mento não incluído não merece pagar o preço por 
isso. É um escrúpulo mediado pelo valor da moral 
na corrosão do caráter. Quando o professor da fi-
lha do casal assassinado por Bruno vai preso, ele 
sente culpa. Mas numa solução deus ex máquina 
para a trama avançar, Bruno se vê logo sem preci-
sar se preocupar mais com isso, porque nada tem 
a fazer: o professor se suicida na frente das câme-
ras de TV. 

Este duplo caráter aparece metaforicamen-
te em outros momentos, como quando Bruno é 
entrevistado por uma mulher, ou seja, a hierar-
quia do capital pode ser respeitada, desde que não 
rompa com a hierarquia social da mulher como 
rebaixada em relação ao homem. A esposa de 
Bruno é apresentada na trama numa posição de 
plano inferior, enquanto Bruno está no segundo 
andar. Bruno se vê num espelho duplo no restau-
rante, a metáfora imediata de como ele mesmo se 
vê. Estendemos também a cena da duplicidade no 
racismo de Bruno diante do nome do psicólogo, 
que ele pensa ser irlandês. Mas o psicólogo era ne-
gro. Ou seja, pior ainda.

 Em  Irmãos Karamázov, Ivan declara que 
não há nada que obrigue os homens a amarem 
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seus semelhantes senão a ideia de imortalidade 
da alma, do peso da culpa eterna. Destruindo nos 
homens a fé na imortalidade, neles se exaure de 
imediato não só o amor, como qualquer força para 
que continue a vida no mundo. E de onde se vem 
a vulgata “não existindo deus, nada será imoral, 
tudo será permitido, até a antropofagia”. A moral 
reivindicatória de Bruno é uma hesitação passa-
geira na possibilidade da existência de deus. E é tão 
passageira quanto a breve cena: Bruno, na véspera 
de assassinar um de seus opositores e caminhando 
a uma entrevista de emprego, diz “Deus, se existe, 
conceda-me este trabalho. Não por mim, mas pela 
vida de Edouard Rick”... (deus não existe, ele não 
consegue o emprego, nem poupa a vida de suas 
vítimas)

O maior medo de Bruno não é ser pego 
pelo seus crimes, mas é estar à beira de não ser 
mais da subclasse gerencial: seu maior medo é o 
da proletarização. Isso fica evidente na cena em 
que, depois de matar um de seus oponentes, Bru-
no vê uma família vendendo tudo no seu jardim. 
Aquilo lhe tira o sorriso do rosto, o sorriso que 
não lhe foi tirado ao cometer um assassinato. O 
espectro ideológico de Bruno é o espectro ideo- 
lógico da classe média brasileira: no limiar da 
proletarização e caminhando por escolha errada 
para um beco sem saída com o achatamento das 
condições de trabalho e com a crise civilizatória 
do bolsonarismo.

 Quando volta à sua caixa postal depois de 
alguns crimes cometidos, Bruno se decepciona: 

o fluxo contínuo de desempregados impõe a ele 
um caminho sem fim! Não se trata de um fenô-
meno isolado, é um ciclo infinito e chegará na vez 
dele. Quando seleciona um da nova remessa de 
currículos, percebe que o melhor deles já era um 
fracassado. É um vendedor de loja de roupas, que 
come cachorro-quente barato no transporte pú-
blico. Está fora de risco. Ao fim, o fracassado é cul-
pado pelos crimes, mas Bruno não precisa sentir 
culpa, pois o fracassado cometeu suicídio e a po-
lícia imagina ser este o assassino de engenheiros. 
Solução deus ex machina como numa tragédia de 
Eurípedes.

Bruno utiliza uma pistola alemã Lüger, ge-
ralmente muito associada a Hitler. Bruno recebe 
um gravador chinês. Costa-Gavras não quer nos 
chamar a atenção a respeito do inimigo externo. 
Quer nos mostrar a complicada relação adaptativa 
do caráter em relação às nacionalidades. 

No dia 1º de julho de 2019, o Exército Bra-
sileiro homenageou oficialmente Otto Maximilian 
Von Westernhagen. Ao fazer isso, o exército des- 
onrou seus 25.834 homens e mulheres da Força 
Expedicionária Brasileira, que lutaram com os 
Aliados na Campanha da Itália contra o nazismo. 
Desonrou a memória de seus 454 homens do exér-
cito e 5 pilotos da aeronáutica mortos em comba-
tes diretos contra o nazismo. E tal desonra se deve 
ao fato de que Major Otto era um militar nazista, 
das tropas inimigas do Brasil na Segunda Guerra. 
No site oficial do exército lemos a homenagem na 
qual se destaca a oração: “oficial brilhante, nascido 
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em Berlim em 1923, foi comandante de um pelo-
tão de blindados na Frente Oriental da Segunda 
Guerra, sendo promovido a posto de Primeiro Te-
nente, por bravura, em 1943”. 

Mas por que o Exército Brasileiro traiu 
sem nenhum escrúpulo o seu passado na Segunda 
Guerra e homenageou um oficial nazista? É uma 
traição por um motivo claro: desmoralizar o seu 
atual maior inimigo, a esquerda brasileira. Veja-
mos o motivo da homenagem. No título da maté-
ria do site do exército, a homenagem se deu por-
que Major Otto foi assassinado por terrorista em 
1968. Para reafirmar que a esquerda é terrorista, o 
exército desonra a sua história. Otto foi assassina-
to por um membros de um grupo da luta armada 
brasileira, o Colina, por ser confundido com Gary 
Prado, o major boliviano que assassinou Che Gue-
vara em 1967. A execução foi uma confusão, mas 
não assassinaram um inocente. Tanto Gary Prado 
como Otto eram oficiais designados para o Curso 
de Altos Estudos da Escola de Comando e Estado-
-Maior do Exército Brasileiro da ditadura militar.

Em junho morreu Lúcio Bellentani, ope-
rário sindicalista que no dia 28 de julho de 1972 
foi torturado pela polícia dentro da Volkswagen 
de São Bernardo. Aonde estas histórias se cruzam? 
A Volkswagen contratou como chefe de segurança 
da sua unidade de São Bernardo nos anos 1960 
um nazista fugitivo: Franz Paul Stangl. Este nazista 
não só era um clandestino; ele foi condenado em 
Düsseldorf por mais de 400 mil assassinatos de ju-
deus. Mas por que razão a Volkswagen fez isso? Fez 

porque Stangl tinha experiência de espionagem de 
guerra. Ele se tornou o chefe de segurança da Volks 
e montou o esquema de espionagem para entregar 
à ditadura aqueles possíveis operários insubordina-
dos ou ligados à expectativa de greve. Bellentani foi 
torturado por isso, por uma delação de um nazista 
na Volkswagen. Seu crime era a possibilidade de 
liderar um movimento dos trabalhadores por me-
lhores condições de vida. Na sociedade da corrosão 
do caráter, hoje está bem claro perceber quem já 
está corrompido e quem resiste pela liberdade.
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A Luta dos judeus contra a
 assimilação 

Daniel Gateno
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Judeus chegaram á América Latina 
há pelo menos oitenta anos, existem 
registros de judeus em todas as par-
tes, desde a Amazônia brasileira até a 

cidade de Bogotá, na Colômbia. A maioria deles 
veio como refugiados, quase sem nenhum dinheiro 
e com pouco conhecimento do castelhano ou da 
língua portuguesa.

Diversos museus contam a historia dos ju-
deus neste continente, espalhados nos bairros em 
que existiram grandes concentrações de judeus. O 
Bom Retiro, bairro paulistano é um desses exem-
plos já que recebeu os primeiros judeus da cidade, 
na década de 20. 

Muitos judeus continuaram seguindo a sua 
tradição judaica, sinagogas foram criadas em todos 
os cantos do Brasil e as festas judaicas passaram a 
ser celebradas anualmente.

Contudo, o problema da assimilação é 
recorrente para qualquer comunidade judaica da 
diáspora, é difícil manter as tradições, seguir os 
costumes em um país que mesmo autoproclaman-
do-se laico, todos sabem que não é.  A exposição 
a ideias católicas e evangélicas é claríssima, assim 
como a grande quantidade de escolas católicas que 
existem no País.

Comunidades pequenas como a dos judeus 
nordestinos estão quase se assimilando, pois seguir 
á religião judaica em um espaço tão pequeno, com 
poucas propostas interessantes dentro do judaís-
mo é uma porta aberta para que a religião acabe 
naquele lugar. Recife é a cidade com mais judeus na 

região, o lugar onde a primeira sinagoga brasileira 
foi fundada, em uma rua que se chamava “ rua dos 
judeus” e que agora se chama “ rua do bom jesus”.

 O eixo Rio-São Paulo é a região que se 
concentra o maior número de judeus do Brasil, 
mais de cem mil vivem entre estas duas cidades, 
muitos netos de refugiados que encontraram nas 
Laranjeiras ou no Bom Retiro um bom lugar para 
reconstruir a vida. Além disso, existe uma maior 
gama de sinagogas, escolas judaicas e espaços de 
discussão para combater a assimilação e manter o 
judaísmo na vida destes brasileiros.

O antissemitismo existente no continente 
resultou em diversos ataques xenófobos, principal-
mente na Argentina. Atentados terroristas foram 
destinados a organizações judaicas, como no caso 
da AMIA, fundo comunitário sionista em que mais 
de 400 pessoas morreram em Buenos Aires e da 
embaixada israelense na capital argentina.

O medo de alguns judeus fez com que a 
bolha, que já se encontrava apenas no eixo Rio-
São Paulo se tornasse mais fechada. Os judeus do 
Bom Retiro se mudaram para o “melhor” retiro, ou 
seja, Higienopolis e deixaram uma rica herança de 
sinagogas, museus e seus famosos comércios, hoje 
pertencentes aos coreanos do bairro.

Os judeus eram conhecidos pelas famosas 
famílias Safra, Daycoval, Blay e diversas outras que 
detinham um grande número de empresas e um 
capital aquisitivo invejável. Encontravam-se no 
clube Hebraica nos finais de semana e botavam seus 
filhos nas numerosas escolas judaicas da cidade, 
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algumas delas até saiam do nicho Higienopolís.
A polarização política dividiu a comuni-

dade judaica, a maioria batia panela durante os 
discursos de Lula e Dilma, entendendo estarem 
lutando por dias melhores no Brasil em que seus 
pais ou avos decidiram se refugiar no traumático 
pós-guerra. Contudo, existia uma minoria, oriunda 
principalmente da juventude que participava das 
manifestações de movimentos sociais acreditava 
no principio judaico de tikun olam, que significa 
reparo do mundo.

A juventude voltou as suas origens ao re-
viver a Casa do Povo, instituição que era muito 
importante para os judeus do Bom Retiro pois era 
um polo de resistência contra o nazismo, fascismo 
e pelo mantimento da cultura judaica. Os judeus 
europeus se encontravam naquele lugar para falar 
o yddish, língua característica dos judeus europeus 
que misturava o hebraico e o alemão e estudar as 
tradições da religião.

Após a saída da maioria dos judeus do Bom 
Retiro, a Casa do Povo ficou abandonada, esquecida 
pelos mesmos judeus progressistas que a fundaram. 
Entretanto, nos anos 2000 a instituição foi revita-   
lizada e muitas de suas atividades voltaram, para 
judeus e também para as outras comunidades do 
bairro do Bom Retiro como os coreanos e os bolivi-
anos. A casa, outrora um polo de resistência contra 
o fascismo e o nazismo se tornou um ambiente para 
a esquerda judaica se encontrar e debater ideias.

A passeata em homenagem ao jornalista 
judeu Vladmir Herzog começou na Casa do Povo 

e o escritor israelense Amós Oz, um dos maiores 
defensores da paz e especialista na luta contra o fa-
natismo fez questão de fazer a sua palestra naquele 
estabelecimento. “Esse lugar parece ótimo para 
começarmos uma revolução” disse ele em 2017.

Os conservadores e os progressistas lutam 
contra a assimilação á sua maneira, contribuindo 
com a comunidade do modo que conseguem, ou 
que acreditam ser mais relevante. Muitos judeus 
conservadores brasileiros se identificaram com Jair 
Bolsonaro, principalmente por sua defesa da co-
munidade judaica e posição favorável em relação á 
mudança da embaixada brasileira para Jerusalém. 
Os progressistas não acreditam nisso, para eles os 
valores morais universais são maiores do que um 
governante que se diz defensor da comunidade.

A queda de braço continua, esperamos que 
seja de maneira mais empática, pela nossa própria 
sobrevivência.
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Mais amor e mais tesão: aspectos da 
atuação da comunidade LGBT na 

ditadura militar (1964-1988)

Karyne Florão Gheller, Marina Taloni, Camila do Couto
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A luta pela memória 

Sob uma perspectiva histórica e jor-
nalística, o artigo procura discor-
rer brevemente sobre os principais 
aspectos e características da con-

strução e desconstrução da imprensa LGBT no Bra-
sil, em especial a gay e lésbica nas capitais do Rio 
de Janeiro, São Paulo e Bahia, desde as primeiras 
documentações a respeito, passando pelo período 
da ditadura e a redemocratização, até a reflexão 
quanto a atual situação e relação da comunidade 
para com as mídias. A fim de resgatar e elucidar a 
memória deste segmento social oprimido, portan-
to um dos “excluídos da história” – sublinhando a 
definição de Michelle Perrot –, faz-se necessária à 
utilização de fontes diversas (principalmente rela-
tos orais), uma vez que as fontes oficiais exprimem 
parte de uma realidade incompleta – e mesmo as 
“extra-oficiais” utilizadas aqui possuem apenas um 
dos lados da história no momento em que assumi-
mos os recortes de classe e gênero. 

Rejeitando todas as classificações androcên-
tricas,  patriarcais, falocêntricas e intolerantes 
contra as minorias, faz-se de grande importância 
que os estudos em gênero e sexualidade projetem 
a diversidade humana como agentes diretos que 
deixam marcas e vestígios materiais e imateriais 
na sociedade, também denunciando as ausências 
desses discursos, demonstrando como as regras 
do sistema criado pelo homem branco cis-hétero 
e cristão afetam e alteram a forma de ver os vestí-
gios do passado e do presente, mesmo nas áreas 
acadêmicas mais conceituadas.1

Há um descaso claro, principalmente no
Brasil, com a memória LGBT+, isso por 

conta da mentalidade hétero-cis-terrorista; opta-se 
pelo uso desse termo não por rejeitar o conceito 
de “homo-lesbo-bi-transfobia”, mas por se tratar 
de um vocábulo muito mais palpável da realidade 
tratada aqui (não há base ideológica que sustente 
a visão da existência de um medo ou uma aversão 
aos membros da comunidade, como supõe o sufixo 

“fobia”, mas sim um discurso de ódio direciona-
do certeira e fatalmente a essa parte da população, 
além de atentados claros, sejam físicos, psicológi-
cos ou estatais, a todos aqueles que fogem à het-
eronormatividade, todos os dias, várias pessoas2, 
caracterizando, portanto, um tipo de terrorismo). 

Franco Reinaudo, diretor do Museu da 
Diversidade Sexual em São Paulo, relembra em 
entrevista concedida à VICE, em 2017, a história 
da ativista trans, atriz e escritora Claudia Wonder, 
estrela do cenário underground: “Ela foi uma trans 
muito famosa, mas quando morreu, a família se 
desfez do acervo, vendeu tudo no brechó sabe? Não 
houve a mínima preocupação com a transmissão 
da história”.  

Este apagamento sistemático de memória se 
comporta quase como um projeto civil-estatal. Os 
casos mais recentes de censura foram os da peça 
“Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu”, pro-
tagonizado pela atriz Renata Carvalho, travesti e 
ativista dos direitos das pessoas transgêneras e o 
“Queermuseu: Cartografias da Diferença na Arte 
Brasileira”. Ambos tiveram parte de suas   atividades 
censuradas e canceladas em algumas partes do 
país, principalmente por grupos fundamentalistas 
e fanático-religiosos. Porém, graças à organização 
de entidades, coletivos e movimentos sociais, seus 
conteúdos foram divulgados e apresentados em 
alguns estados.   

  1. Para mais informações ver: TALONI, Marina. Mu-
seu da Diversidade Sexual de São Paulo: Memória e Resistência 
da População LGBT+ Paulista. 2018 11

  2. O ano de 2018 começou com luto para a 
população LGBT+ do país. No dia primeiro de janeiro, a 
travesti Silvia Gomes foi assassinada a tiros no Pará, em 
abril Matheusa não-binária, foi executada no Rio de Janeiro e 
até o mês de novembro o número de pessoas trans mortas por 
facadas, espancamentos e todo tipo de brutalidade ultrapassa 
os 130 (em 2019, até 31 de maio, 58 pessoas trans foram assas-
sinas no Brasil. Todos esses dados foram disponibilizados pela 
Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA) em 
sua página na internet), além dos homicídios e estupros de mul-
heres lésbicas, bissexuais e homens trans em todo o território 
nacional, o heteroterrorismo “velado” dos meios de comuni-
cação, a invisibilidade e falta de representatividade material 
e saudável (que conecte as pessoas, sem uso de estereótipos) 
atrelada a exploração por parte das grandes indústrias e artistas 
que lucram com o dinheiro cor de rosa, e a violência castradora 
para com toda a pessoa que transcende as normatizações da 
sociedade.
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O Grupo Gay da Bahia foi um dos muitos 
responsáveis pela organização de várias documen-
tações das espécies mais diversas no que diz respeito 
à presença, mesmo que mínima, de personagens 
LGBT durante a história – e, sua simples conser-
vação, já é muito pelo legado deste segmento social 
–, e um dos principais frutos deste trabalho foi a 
publicação sumarizada dos documentos inquisi-
toriais baianos que relatavam inúmeras histórias 
de pessoas acusadas de sodomia, como andar ina- 
propriadamente nas ruas durante a noite vestindo 
roupas do gênero oposto. Essas fontes, ainda que 
relevantes e  obviamente passíveis de problema-
tização, sofrem com a inviabilidade de se saber mais 
acerca do tema pela escassa informação.

Antecedentes da imprensa gay no Brasil

Flávia Péret  relembra a importância de se 
rever à história LGBT, principalmente em uma de 
suas áreas de formação (História do Jornalismo), 
a atuação dos gays e das lésbicas dentro das pro-
duções – e também como notícia – dos jornais, uma 
vez que a imprensa gay tem sua relevância histórica, 
dentre muitos outros aspectos, a sua capacidade de 
manter-se,

“[...] insubordinada aos mo-
dos tradicionais de produção, veicu-
lação e distribuição de informação, 
às ideias convencionais, às regras 
morais, aos poderes constituídos, ao 

mercado editorial e às pressões eco-
nômicas. Se existe um denominador 
comum nos relatos deste livro, é o 
esforço coletivo e individual de de-
fender o direito das pessoas de viver 
e expressar livremente sua orientação 
sexual.” (PÉRET, 2011, p. 8)

A imprensa brasileira tem pouco mais de 
duzentos anos e, antes dos anos de 1960, toda a 
publicação voltada aos homossexuais discutiam o 
tema por basicamente dois enfoques: ou satirizando 
figuras públicas ou divulgando notícias policiais en-
volvendo travestis. Desde o caso de Febrônio Índio 
do Brasil – alvo da imprensa sensacionalista –, em 
1927, o jornalismo brasileiro se viciou em vincular 
a homossexualidade ao delito e à perversão, algo 
encrustado no imaginário nacional até hoje. 

Ao contrário do que grandes partes das pes-
soas associam, a história homossexual no ocidente, 
especialmente no Brasil, não se iniciou na década 
de 80 com o infeliz surgimento da AIDS, embora 
grande parte dos estudos e das pesquisas a respeito 
terem crescido no pós-1980. O legado que o país 
traz como referência na cultura homossexual é ex-
tremamente vasta e não é apenas uma sombra de 
uma doença. 

Já no século XIX, a influência dos dândis  
trouxe à público uma das figuras mais ilustres que 
eram rechaçadas publicamente por sua orientação 
sexual no país, o escritor, dramaturgo, jornalis-
ta e tradutor carioca Paulo Barreto, famoso pelo 
pseudônimo, João do Rio. 

Foi perseguido e caluniado publicamente 
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por suas roupas e jeitos extravagantes, além de 
seus contos possuírem conteúdos homoeróticos 
explícitos, tendo sua homossexualidade ridicular-
izada. João do Rio contribuiu para diversos jornais 
importantes, além de grande circulação de suas 
obras e traduções – foi responsável pelas primei-
ras traduções de Oscar Wilde para o português, 
se tornando membro da Academia Brasileira de 
Letras. Suas obras possuem notável profundidade 
no quesito valor histórico, uma vez que mostram 
o espírito essencialmente urbano dos pontos de 
encontro de homossexuais no bairro da Lapa, no 
Rio de Janeiro.

Neste sentido, as reflexões de James Green 
e José Fábio Barbosa da Silva  se mostram impor-
tantes ao salientarem a primordial relevância da 
migração desta população homossexual para os 
centros urbanos e as rupturas com discursos tradi-
cionais, iniciando um processo de apropriações de 
praças, cinemas, cafés, parques, etc... nos anos de 
1950-60. 

Esse fato impactou toda a dinâmica de so-
ciabilidade de uma classe outrora isolada e presa na 
clandestinidade. Agildo Guimarães, neste período, 
será o primeiro a conduzir uma imprensa genu-
inamente homossexual e legitimamente para ho-
mossexuais, o Snob, ao se confrontar com a reali-
dade da metrópole carioca em detrimento de sua 
vivência heterocompulsiva em Pernambuco. O cli-
ma receptivo e o contato com outros homens que 
compartilhavam as mesmas experiências o ajudou 
a se adaptar quando se mudou para Copacabana, 
em 1952, embora Raimundo Padilha, delegado da 
polícia, tivesse uma violenta obsessão pela “lim-
peza” da cidade e adotasse medidas que barravam 
cada vez mais os direitos dos gays, enquadrando 
em leis como perturbação e vadiagem. 

“Na medida em que o ho-
mossexual consegue efetuar conta-
tos e descobre que existem outras 
pessoas na sociedade semelhantes 
a ele, também excluídos do grupo 
majoritário, tende a encarar de outra 
forma suas experiências e ressignifica 
sua afirmação pessoal como homos-
sexual, atrelando-se cada vez mais a 

essa categoria” 

Devido a isso, vários grupos começaram a 
se organizar e se encontrar todas as semanas, ou 
quinzenalmente, nas casas uns dos outros para 
conversar, promover concursos, escutar música, 
conviver e namorar. O mais antigo grupo, ativo até 
hoje e fruto dessas reuniões é a Turma OK, que se 
autodenomina um “clube social, estritamente fa-
miliar, na tradição carioca gay”, longe da militância, 
das boates e dos bares gays. Embora sejam apega-
dos ao tradicionalismo, a OK foi responsável pela 
construção dessa nova identidade no país. Agildo 
Guimarães era participante deste coletivo e ajudou 
nas primeiras publicações feitas pelo grupo a divul-
gação dos eventos do mesmo. 

O Snob, primeiro jornal abertamente ho-
mossexual surgiu em 1963 a partir do desconten-
tamento de Agildo para com os resultados do con-
curso “Miss Traje Típico” da turma, criando um 
mini jornal para criticar os critérios dos jurados.

O Snob 

A distribuição da revista começou em lo-
cais como Cinelândia e Copacabana, ficando bem 
conhecido entre a comunidade gay carioca devi-
do às suas capas e ilustrações coloridas. A revis-
ta passou a ser assinada por diversos jornalistas 
que utilizavam pseudônimos como Pantera Cor 
de Rosa e tinha palavras cruzadas, fofocas, dicas 
de beleza, concurso de contos e poesia e séries de 
reportagens. O anonimato era algo inerente à toda 
publicação homossexual e a circulação do Snob foi 
grande, ao passo que se tornou o principal veículo 
de disseminação dos ideais gays no Brasil duran-
te a efervescência ocidental da conscientização de 
seus direitos, dando visibilidade e difundindo um 
vocabulário extenso cheio de gírias desde o século 
XIX, criando uma estética e um estilo particular 
de se escrever para a comunidade. Ainda segundo 
James Green, “grupos minoritários tendem a usar 
uma linguagem cifrada, tanto para se autoidenti-
ficar como para dificultar o entendimento por in-
divíduos que não participam da mesma cultura”, 
dando origem ao que se chama hoje de Pajubá. 

O sarcasmo, a ironia, a apropriação da fala 
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coloquial e o emprego do Pajubá são as característi-
cas marcantes da imprensa gay dos anos 60, reve-
lando sua insubordinação aos modos tradicionais 
de se escrever.  Em  vários  momentos observa-se 
através das matérias do Snob as compreensões con-
temporâneas aos editores quanto noções de gênero 
e valorização de estereótipos, como os “10 Man-
damentos da Bicha” , onde se pode entender parte 
de como era vivenciar as identidades sexuais neste 
momento. Embora confronte fortemente a doutri-
nação católica, revela-se uma dificuldade em lidar 
com o próprio desejo homoerótico quando valoriza 
os “bofes” e desdenha as “mariconas”, onde as for-
mas de representação da identidade homossexual 
na imprensa estavam atreladas – e até hoje, ainda 
estão de certa forma – às percepções de gênero que 
prevaleciam no período. 

Aos poucos o jornal foi se tornando cada 
vez mais político, embora “não fosse de militância 
gay”, e temas como Maio de 68, demandas dos hip-
pies e das feministas começaram a ganhar espaço 
na mídia. No final dos anos 60 e início dos 70, as 
reverberações das lutas sociais correram o ocidente, 
em especial o levante de Stonewall Inn  em Nova 
York, um grande marco para o início dos direitos 
LGBT. Com ele, os gays mostraram ao mundo a 
importância de políticas que visassem a segurança 
e as oportunidades para a comunidade. No entanto, 
os ecos desta revolução chegaram escassos ao Brasil 
devido ao bloqueio cultural e informativo pregado 
pela ditadura. Em razão do tenso clima político 
instaurado  pelo Ato Institucional nº 5 (AI-5), o 
Snob teve de cessar suas atividades.

Imprensa Lésbica

 Iniciaremos esta parte do artigo que trata 
da imprensa lésbica entendendo que, como a maior 
parte das nossas bibliografias sobre este tema se 
centra no período de redemocratização brasilei-
ra, este será também nosso recorte temporal. Uma 
parte importante das páginas que aqui se seguirão é 
que neste artigo tratamos os termos sem presunção 
do sufixo “ismo”, uma vez que este designa doença. 
Então, ao invés de “lesbianismo”, tratamos como 
“lesbianidade” e assim seguem-se os termos aqui 
presentes. Também ficará evidente que neste ar-

tigo as mulheres lésbicas são referidas como tal, 
e não apenas como “lésbicas” o que, a nosso ver, 
generaliza e retira a premissa de que a sexualidade 
vem após o entendimento do gênero na especifi-
cidade de cada ser humano – como exemplo disso 
utilizamos as próprias mulheres lésbicas, que são 
mulheres antes de serem lésbicas.

“[...] observa-se que o pro-
cesso de abertura política no Brasil 
não foi linear, nem isento de ambi-
guidades. Em meio aos avanços que 
representaram a greve dos metalúr-
gicos do ABC, as mobilizações dos 
novos movimentos sociais, o sur-
gimento da imprensa alternativa e 
a campanha pelas “Diretas Já”, para 
citar apenas alguns exemplos, a re-
pressão policial contra gays e lésbicas 
emerge como um capítulo estranho 
desta história. Pouco comentado pela 
historiografia, esses eventos parecem 
destoar das narrativas que enfatizam 
o otimismo pelas transformações 
que se anunciavam com a abertura 
democrática. Talvez esse otimismo 
não tenha contagiado tanto as [mu-
lheres] lésbicas e os gays, que con-
tinuavam sendo perseguidos pelo 
Estado, pela Igreja e pela sociedade 
moralista, fundamentados no regi-
me político da heterossexualidade.” 
(KUMPERA, 2018, p. 9).

 Ainda no que concerne à imprensa femini-
na, esta tem seu início marcado bem antes dos fins 
da ditadura cívico-militar brasileira. Alguns exem-
plos que nos comprovam tal fato vêm do capítulo 
“A imprensa lésbica”, do livro “Imprensa Gay no 
Brasil” de Flávia Péret, onde a jornalista mapeia o 
início desta imprensa alternativa voltada ao público 
gay.

“[...] o primeiro periódico 
criado e editado por uma mulher 
no Brasil foi o Jornal das Senhoras, 
fundado em 1852, no Rio de Janeiro, 
por Joana Paula Manso Noronha. A 
publicação pregava o direito à edu-
cação feminina e à emancipação da 



28

mulher. Em 1862, Júlia de Albuquer-
que Sandy Aguiar começou a editar, 
no Rio de Janeiro, O Belo Sexo e, em 
1888, Josefina Álvares de Azevedo 
(irmã do poeta Álvares de Azevedo) 
criou, em São Paulo, o jornal A Fa-
mília, cujas principais reivindicações 
eram pela permissão de votar e de 
ingressar na universidade.” (PÉRET, 
2011, p. 71).

 Sobre essa questão da imprensa feminina, 
na década de 1970 – ainda durante o período dita-
torial brasileiro -, as mulheres brasileiras da classe 
média urbana que eram parte da resistência à dit-
adura, começaram a perceber que os partidos e as 
organizações de esquerda eram muito relutantes no 
que tocava as discussões sobre machismo, relações 
de gênero, feminismo e homossexualidade. Foi com 
isso que algumas mulheres passaram a se organizar 
em pequenos grupos e publicar jornais, que além 
de tratar das discussões acima citadas e combater 
a ditadura, também denunciavam o machismo que 
existia nas organizações e partidos de esquerda. 

Ainda no que concerne ao período ditato-
rial, Kumpera traz dois fatos interessantes à tona. 
O primeiro, que quase não se pensa quando se fala 
de imprensa alternativa, é o fato de que em pleno 
regime ditatorial, a população LGBT era uma das 
mais afetadas com as constantes perseguições poli-
ciais – que resultaram até numa operação específica 
que visavam às prisões de mulheres lésbicas.

“As polícias civis e militares 
se estruturaram em diversas opera-
ções, com o respaldo da Secretaria 
de Segurança Pública, realizando 
prisões preventivas, recomendando 
a contravenção de vadiagem para 
combater a homossexualidade e or-
ganizando rondas de policiamento 
ostensivo em regiões frequentadas 
pela população LGBT. Em São Pau-
lo, o delegado José Wilson Richetti 
comandou diversas rondas cujo ob-
jetivo era “limpar a cidade”. A Ope-
ração Cidade, anunciada em 22 de 
maio de 1980, apesar de ter durado 
somente 24 horas, teve como resulta-
do 172 pessoas presas. (COMISSÃO 

NACIONAL DA VERDADE, 2014: 
14-17)” (KUMPERA, 2018, p. 6).

“Em 15 de novembro de 
1980, as [mulheres] lésbicas se tor-
naram alvos específicos da perse-
guição de Richetti. Com a “Opera-
ção Sapatão”, o foco da vez foram os 
principais bares frequentados pelas 
[mulheres] lésbicas: Ferro’s, Cacha-
ção, Último Tango e Canapé. Ainda 
que estivessem portando documen-
tos regulares, 200 [mulheres] lésbicas 
foram detidas com o argumento de 
que “é tudo sapatão”. Uma nota da 
edição número 31 do Lampião de-
nuncia que as [mulheres] lésbicas 
tiveram que pagar os policiais para 
serem liberadas (LAMPIÃO DA 
ESQUINA, 1980: 16), vítimas da 
extorsão e da corrupção da polícia, 
legitimada pela lesbofobia institucio-
nalizada.” (KUMPERA, 2018, p. 8).

 Foi neste período que foram lançados dois 
jornais de grande importância para a questão aqui 
tratada, que se chamavam Brasil Mulher e Nós Mul-
heres – que circularam entre 1975-1980 e 1976-
1978, respectivamente. Ambos jornais citados 
tinham grande influência marxista e defendiam a 
emancipação social das mulheres. Entretanto, se-
gundo Péret, eles estavam mais preocupados com 
a revolução social do que uma verdadeira mudança 
de costumes, e isso levou a uma posterior cisão en-
tre as feministas e as mulheres lésbicas que ocupa-
vam este mesmo espaço.

“Algumas mulheres, ex-inte-
grantes de associações e movimentos 
feministas, passaram a integrar gru-
pos ligados exclusivamente à questão 
lésbica. Ao se distanciarem do femi-
nismo tradicional, elas apostavam 
em novas estratégias políticas de 
luta e representação, criando espaços 
próprios de discussão e reivindicação 
de direitos.” (PÉRET, 2011, p. 72).

 Antes de tratar em si da imprensa lésbi-
ca, é importante ressaltar a ótima observação de 
Júlia Kumpera, que diz, “A existência das lésbicas 
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desafia um dos pilares centrais do patriarcado: a 
heterossexualidade, aqui entendida como uma re-
gime político baseado na naturalização da diferença 
sexual, cujo objetivo é a manutenção da dominação 
das mulheres e sua apropriação individual e coletiva 
para usufruto masculino.” (KUMPERA, 2018, p. 1).

“Nega-se, assim, a existência 
lésbica por meio do tabu da homos-
sexualidade feminina, do reforço ao 
casamento e da presunção de que to-
das as mulheres são heterossexuais. 
As [mulheres] lésbicas são forçadas 
a negar sua existência nos âmbitos 
público e privado, tanto no trabalho 
como na família, devendo desempe-
nhar um papel feminino, de “mulher 
de verdade”. (RICH, 2012, p. 28 in 
KUMPERA, 2018, p. 4). 

 A figura da paulistana Míriam Martinho – 
que foi uma das primeiras mulheres que integrou o 
grupo Somos – Grupo de Afirmação Homossexual, 
além de ter sido uma personagem relevante para o 
surgimento e a continuidade da imprensa lésbica no 
Brasil –, contou em entrevista que o Grupo Somos 
era dividido em diversos núcleos e, dentre eles, o 
Lésbico-Feminista (LF). Outra figura importante, 
e pioneira do movimento lésbico brasileiro, Rosely 
Roth, também fazia parte do LF, ao lado de Mar-
tinho.

 Na época aqui tratada, o jornal gay mais 
importante no Brasil era o Lampião da Esquina – 
publicado entre 1978 e 1981. Este jornal era feito 
exclusivamente por homens, embora tentasse abar-
car a homossexualidade de forma geral em suas 
páginas.

 Ainda assim, o editorial da revista Lampião 
da Esquina convidou as integrantes do Somos 
para produzirem uma matéria sobre lesbianidade, 
que se chamou “Nós também estamos aí” em que 
protestavam veementemente contra o apagamen-
to da existência lésbica. E após a produção desta 
matéria, algumas militantes decidem criar o Grupo 
Lésbico-Feminista que foi o responsável pela pu 
-blicação do primeiro jornal lésbico do Brasil. 

Lançado em 1981, o informativo Cha-
na com Chana, em seu início, teve uma tiragem 

pequena e era feito artesanalmente, distribuído para 
um pequeno grupo de mulheres lésbicas em São 
Paulo, nos bares em que estas frequentavam.   

 Ainda em 1981, o Grupo Lésbico-Feminista 
se desfez e algumas ex-integrantes dele – nomea-
damente Matinho, Roth e Eliana Galti –, fundaram 
o Grupo de Ação Lésbico-Feminista (GALF) que 
retornou com a publicação do Chana com Chana 
em 1982.

“No decorrer da década de 
1980, as militantes do GALF, já com 
seu próprio jornal, investiram contra 
o estigma que recaía sobre as [mu-
lheres] lésbicas propondo novos sen-
tidos para a lesbianidade, afastados 
de concepções patologizantes que as 
consideravam anormais, desviantes 
ou perversas. Na edição número 5 do 
Chanacomchana (1984), em matéria 
intitulada “Ser ou não ser homosse-
xual, eis a questão?”, as ativistas argu-
mentaram que ser lésbica constituía 
um ato político de contestação da 
naturalização da heterossexualidade, 
aliada à busca do prazer e da autono-
mia das mulheres [...].” (KUMPERA, 
2018, p. 4).

 O GALF tinha como uma de suas intenções 
o incentivo às discussões sobre a homossexuali-
dade, e as publicações do Chana com Chana eram 
um meio de dialogar com a própria comunidade 
lésbica. As integrantes do grupo difundiam o in-
formativo em outras capitais e também durante 
congressos, além da divulgação já citada nos bares 
frequentados por mulheres lésbicas em São Paulo.

“Finalmente, o Chanacom-
chana teve como objetivo criar um 
espaço de articulação entre lésbicas, 
onde elas poderiam contar experiên-
cias pessoais, ter acesso à informação 
crítica e também conhecerem outras 
lésbicas. Na primeira edição, o GALF 
definiu o que pretendia com o bo-
letim:

O BOLETIM CHANACOM-
CHANA é um espaço criado por mu-
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lheres lésbicas para mulheres lésbicas 
e todas as pessoas que queiram deba-
ter, conversar e se divertir conosco. 
Queremos que ele seja um veículo 
de informação discussão, humor, 
namoro, poesia e sonho para todas 
que o fizerem e para quem foi lê-lo 
também. (CHANACOMCHANA, 
1980:2).” (KUMPERA, 2018, p. 5).

 Entretanto, como diz um ditado popular, 
nem tudo são rosas. Um acontecimento envolven- 
do a distribuição do informativo Chana com Cha-
na teve um episódio caótico, mas que marcou o 
movimento gay no país e ficou marcado como o 
“Stonewall brasileiro”. Um dos principais pontos de 
encontro das mulheres lésbicas neste período era 
o Ferro’s Bar – ficava próximo da praça Roosevelt 
e do bairro do Bixiga. Mesmo que a maioria das 
frequentadoras fossem mulheres lésbicas, os donos 
passaram a impedir a  livre  circulação  e comer-
cialização do informativo no interior do bar, im-
pedindo-as e expulsando-as por meio de agressões 
físicas a entrada de militantes do GALF. 

“Como acertadamente notou 
Luana Oliveira (2017: 13), as [mulhe-
res] lésbicas sempre frequentaram o 
bar, mas a lesbofobia se escancarou 
quando elas interviram politicamen-
te no espaço, o que demonstra os 
estreitos limites da tolerância com a 
lesbianidade, “aceita” somente quan-
do se trata de simples clientes/consu-
midoras.” (KUMPERA, 2018, p. 9).

 No dia 23 de julho de 1983, alguns segu-
ranças do bar tentaram colocar militantes para 
fora. Houve resistência, as clientes apoiaram as 
militantes e por fim a polícia foi chamada. Ao con-
trário do que aconteceu em Nova York, onde os 
manifestantes e a polícia entraram em conflito, no 
Ferro’s Bar as militantes puderam continuar em seu 
interior, mas a polícia não permitiu a continuidade 
da comercialização do informativo no interior do 
estabelecimento. 

 Por causa deste evento, o GALF organizou 
uma manifestação em resposta às sucessivas 
represálias que vinham sofrendo. O evento ficou 

conhecido como “Invasão do Ferro’s Bar”, e acon-
teceu em 19 de agosto de 1983 com a presença de 
diversas mulheres lésbicas, de estudantes, militantes 
gays e intelectuais. O que impressiona neste aconte-
cimento é que, por causa da grande repercussão da 
mídia sobre o caso, a frequência do bar aumentou, 
e com isso as militantes do GALF conseguiram o 
direito de vender o informativo nas dependências 
do bar.

 O Chana com Chana foi publicado até 1987, 
quando mudou de formato. Nesse período o GALF 
transformou-se na ONG Rede de Informação Um 
Outro Olhar, que tinha seu foco em informação e 
direitos lésbicos. Entretanto, em 1988, começou-se 
a publicar o fanzine, Um Outro Olhar, que também 
tinha uma tiragem pequena tal qual o Chana com 
Chana, e também circulava por São Paulo, além de 
serem enviados para outros estados. 

 Um Outro Olhar foi editado até 1995, até 
que se transformou em revista, mantendo o mesmo 
nome. Com diversas seções e reportagens, a publi-
cação contava com uma pequena equipe. Mesmo 
com as resistências do mercado editorial e dos con-
stantes problemas financeiros, Um Outro Olhar foi 
o periódico lésbico que mais sobreviveu, mas foi 
extinto em 2002.

“Talvez o GALF possa ser 
considerado um dos grupos mais du-
radouros da história do movimento 
lésbico no Brasil. Ao longo da década 
de 1980, foi responsável por trazer à 
tona debates sobre a lesbianidade a 
partir de uma perspectiva feminista, 
ao mesmo tempo em que estabeleceu 
redes de articulação (ativismo, ami-
zade, paquera) entre lésbicas e con-
seguiu incidir nos debates nacionais 
mais amplos sobre a democracia, a 
participação política e a nova Cons-
tituição.” (KUMPERA, 2018, p. 12).

A repressão à homossexualidade: a es-
quizofrenia da heteronormatividade  nas políticas 
de segurança nacional.

Na historiografia sobre a ditadura civil-mil-
itar brasileira são muitos os trabalhos sobre a cen-
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sura à imprensa e ao meio cultural-artístico, porém, 
muitos outros grupos como a repressão ditatorial 
dirigida a eles são deixados à margem. 

Um trabalho importante para entender 
quais eram as relações do estado de exceção com 
as pessoas LGBT surgiu a partir dos trabalhos da 
Comissão Nacional da Verdade do Estado de São 
Paulo Rubens Paiva, em 2013 e 2014. E a partir dos 
relatórios finais foi publicado o livro “Ditadura e 
homossexualidades: repressão, resistência e a busca 
pela verdade” .

 Entre as agendas do regime estava a con-
solidação de uma identidade nacional, baseada 
em valores conservadores da moral católica e do 
anticomunismo, que colocavam o ideal da família 
burguesa como regra. Todo o resto era transgressão. 
Segundo Renan Quinalha:

“Mais do que interditar e si-
lenciar as homossexualidades, a dita-
dura modulou uma série de discur-
sos positivamente normativos que 
decantavam socialmente determina-
das representações dos homens que 
amavam outros homens e mulheres 
que amavam outras mulheres” .

 Em um dos relatórios do Serviço Nacional 
de Informações, de 1982, sobre os “fatores que in-
fluenciam na formação da moral social e da opinião 
pública brasileiras” se evidencia a preocupação com 
a “Ideologia do Permissivismo” e como ela afeta-
va a juventude paulista, se colocando como uma 
ameaça à “noção de pátria e de consciência dos 
deveres da cidadania”. A ideia era que o indivíduo 
podia se libertar das obrigações morais estipuladas 
pelo estado e pela sociedade civil apoiadora deste. 
Dentre os outros itens citados, são apontados como 
“focos de licenciosidade e obscenidade”, a impren-
sa alternativa e o “homossexualismo”. A juventude 
aparece muitas vezes como foco desses discursos 
moralizantes; ela seria

“o alvo principal dos ‘sujei-
tos subversivos’, pois seria facilmen-
te enganada e mesmo “convertida” 
a novas práticas e costumes. Em vá-
rios momentos o autor [Benjamin 
Cowan] traz relatos de militares as-
sociando o incentivo, aos jovens, ao 

uso de maconha e de práticas homo-
afetivas, como sendo uma estratégia  
para subverter a ordem vigente, de-
sestruturar os lares das famílias bra-
sileiras cristãs e, assim, implantar o 
comunismo no país. Trazendo com 
isso ‘o triunfo da subversão’.” 

Entretanto, não se pode deixar de analisar 
também o discurso das esquerdas, também mar-
cados pela homofobia e transfobia. Muitos grupos 
viam a homossexualidade como um desvio moral 
sintomático da vida burguesa. A intolerância era 
generalizada.

A censura moral era uma das formas de 
ataque a todo o conteúdo minimamente dissidente 
na imprensa escrita, nos programas de televisão e 
rádio, no meio acadêmico e artístico. Já em 1964, o 
fechamento pela ditadura da Associação Brasileira 
da Imprensa Gay (ABIG) já dita qual seria o tom 
nos próximos anos. Mas as publicações se manti-
veram constantes, persistindo na luta pelo direito 
de falar e ser ouvido; de manter uma rede de co-
municação e apoio e luta.

Num documento do SNI – Agência de Sal-
vador – datado de 13 de abril de 1972, o autor se 
faz queixoso da falta de censura à homens gays nos 
meios de comunicação. Após fazer menção a alguns 
casos ele escreve na área de “Considerações desta 
Agência”:

“No momento em que se 
desencadeia um grande esforço em 
todo o País, com o objetivo de mora-
lizar os costumes e resguardar a Fa-
mília da obscenidade, a constatação 
de tais fatos reflete negativamente na 
opinião pública e desafia a preocupa-
ção do Governo em evitá-los.

Acima do papel de exibir 
novidades, ‘aves raras’, ou mesmo 
de divertir, a TV tem a missão fun-
damental de educar pelo exemplo, 
influir e moldar o comportamento, 
sobretudo da infância e adolescência. 
Evidentemente, os jurados apontados 
não possuem os mínimos requisitos 
morais para servirem de ‘modelos’, 
‘arquétipos’ ou ídolos da mocidade 
do Brasil, a quem somente poderão 
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influenciar no sentido negativo e in-
desejado.

Quanto ao sensacionalismo 
em torno do ‘Congresso de Homos-
sexuais’, poderia ter sido evitado, no 
nascedouro, com a proibição formal 
e imediata da iniciativa por parte das 
autoridades.

Salvo melhor juízo,  julga-
mos que a Censura Federal deveria 
ser mais rigorosa, a respeito do as-
sunto, proibindo a veiculação de no-
tícias sobre o mesmo, no nosso país.”

Aqui podemos claramente ver a exaspe-  
ração de um funcionário do SNI frente a presença 
de homens gays na televisão e nos jornais, cobrando 
uma maior atuação da censura. Também o papel da 
televisão no projeto de construção da brasilidade, 
com foco especial na juventude – como já citada 
acima: “o alvo principal dos sujeitos subversivos”.

Na cidade maravilhosa, o cenário não era 
tão belo. Em contraste com a imagem de o Rio 
de Janeiro ser um lugar onde se teria uma maior 
liberdade,  foram  censurados  o  concurso Miss 
Travesti Brasil e o I Congresso Nacional do Terceiro 
Sexo. Em 1979 havia sido realizado um encontro 
da militância LGBT para debater a necessidade de 
garantir os direitos dentro da Constituição e retirar 
a classificação de homossexualidade como doença.

Nas ruas o clima era tenso, em Belo Hori-
zonte e em São Paulo havia a Operação Limpeza e 
a Operação Cidade, que visavam “limpar” a cidade 
de travestis sob a lei de vadiagem. Não se censurava 
somente a liberdade de expressão, o controle sobre 
os corpos era preocupação tanto dos militares como 
da sociedade civil, qualquer um que ultrapassasse 
os limites de gênero e sexualidade impostos estava 
desafiando as bases ideológicas do regime. Consta 
na documentação do SNI a cópia do panfleto de 
uma manifestação em São Paulo organizada pelo 
GALF, pelo SOMOS e pela Facção Homossexual 
da Convergência Socialista. O ato aconteceu no dia 
12 de junho de 1981 na Praça Ramos de Azevedo, 
“repetindo a dose” do ato do dia 13 de julho de 1980 
contra a repressão policial, considerada a primei-
ra marcha gay em São Paulo. No documento está 

citado o nome do delegado José Wilson Richetti  
que comandava as operações de “higienização” na 
capital paulista . Os ataques eram noticiados dentro 
da imprensa gay, enquanto o jornal O Estado de São 
Paulo dava voz às narrativas policiais.

Por fim, o que vemos aqui é que a própria 
existência da homossexualidade fere a ideia es-
quizofrênica da família tradicional brasileira – mi-
crocosmo e legitimadora social da ditadura militar. 
Qualquer fuga da heteronormatividade sufocante 
é um atentado a uma das bases desta mesma im-
posição social heteronormativa. Frustração mal 
começa por definir o sentimento ao ler as pala-
vras de ordem da manifestação do 12 de junho, 
que quase quarenta anos depois continuam sendo 
as mesmas. 

Anexo.

“UM GRITO DE CARNA-
VAL” CONTRA A REPRESSÃO AO 
HOMOSSEXUAL

Hoje voltamos às ruas e às 
escadarias do Teatro Municipal, para 
reforçarmos nossa luta contra a dis-
criminação sexual e todas as formas 
de opressão e exploração que recaem 
sobre o corpo, nossos corpos... belos 
corpos... todos os corpos.

O sistema nos proíbe o pra-
zer com seu falso moralismo.

Nós queremos fazer o prazer.
Lutar por ele é bom pro cor-

po, prá cabeça e prá barriga.
E é por este direito que saí-

mos às ruas em junho/80 numa ma-
nifestação contra a violência policial 
comandada pelo delegado Richetti.

Dessa forma alegre e festiva 
estamos “repetindo a dose’, comemo-
rando a atuação do ano passado, por 
considerá-la um marco representa-
tivo do nosso combate à violência, à 
discriminação e ao preconceito:

    
- BASTA DE OPRESSÃO A(O) HO-
MOSSEXUAL



33

    - 
ABAIXO A REPRESSÃO POLICIAL

    
- CHEGA DE VIOLÊNCIA À MU-
LHER

    - 
CONTRA A MARGINALIZAÇÃO 
DO NEGRO

    
   MAIS AMOR E 
MAIS TESÃO

Grupo Ação Lésbico Femi-
nista – Cx. Postal 293

Grupos Somos de Afirmação 
Homossexual – Cx. Postal 22196 – R. 
Abolição 244

Facção Homossexual da 
Convergência Socialista – Cx. Pos-
tal 54180
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Principalmente para aqueles que se 
debruçam muito sobre o tema, é 
bastante comum encontrar a fala 
de que o que vivemos no Brasil de 

2018 e 2019  não é fascismo, que o governo de Jair 
Bolsonaro não é fascista. O que é bastante certo 
na percepção generalizada é a expressão de uma 
verdadeira instituição racista, misógina, religiosa e 
conservadora de um certo “bom costume” advindo 
principalmente da religião cristã e da família tradi-
cional brasileira, ou aquela que possui um pai, uma 
mãe e seus filhos, cada um com um papel designado 
bastante específico. 

Aqui temos um ponto: o Brasil que conhec-
emos hoje nos parece distante de um outro Brasil 
em negação do passado, aquele que foi escravis-
ta e racista. Mas será que estamos tão distantes 
deste momento que formou as bases deste país? 
O aniversário do fim da escravidão oficializada no 
Brasil fará 131 anos no dia 13 de maio de 2019. Ou 
seja, aproximadamente três ou quatro gerações para 
trás em relação a nós, hoje. Na verdade estamos tão 
próximos da escravidão quanto estou agora próxi-
ma ao papel escrevendo essa resenha. 

Mas o que isso tem a ver com o fascismo, 
início da reflexão colocada? O governo de Bolson-
aro pode não ser fascista propriamente dito, e sim 
populista, recheado de retórica vazia, com um teor 
de salvador da pátria amada. Mas o que fica é um 
certo medo, um receio e uma agonizante percepção 
do quase fascismo. 

Um sentimento de incerteza com o que virá 
e, principalmente, medo da legitimação do discurso 
pelas vias físicas e práticas. Ou seja, se vamos pen-
sar em um projeto anti-possível-governo-quase-fas-
cista, precisamos entender cada ponto crucial do 
discurso que traz à tona nosso passado que é tão 
presente e que dá força na narrativa. 

É útil para a sustentação do argumento 
aqui algumas provas. Bolsonaro já foi condenado 
pela juíza Frana Elizabeth Mendes, da 26a Vara 
Federal do Rio de Janeiro a pagar R$ 50 mil como 
indenização por danos morais a comunidades qui-
lombolas, porque em abril de 2017 fez discursos 
considerados pelo Ministério Público Federal do 
Rio de Janeiro (MPF-RJ) como tendo cunho racista. 
Foi em palestra no Clube Hebraica que o deputado 

afirmou que quilombolas e indígenas atrapalham a 
economia por se colocarem constantemente isen-
tos de atividades, com tom ofensivo e jocoso. Em 
entrevista ao CQC, do canal de televisão Band, em  
2011, Bolsonaro diz que não se preocupa com a 
possibilidade de um de seus filhos se apaixonarem 
por uma mulher negra, já que eles foram bem edu- 
cados contra a “promiscuidade”. 

O racismo aqui é, portanto, a urgência a ser 
combatida, que vem nutrindo a narrativa fascis-
ta no Brasil - não só de agora, é uma construção 
de décadas, de séculos e é, portanto, estrutural. 
Nesta análise, dou a palavra à Gustavo Perei-
ra Marques, de 24 anos, negro, nascido em Belo 
Horizonte (MG). Mais conhecido como Djonga, 
é rapper, escritor e compositor, autor de diversas 
obras musicais de resistência contra o racismo. Seus 
três álbuns: Heresia (2017), O Menino que Queria 
ser Deus (2018) e Ladrão (2019) discorrem sobre 
uma realidade negada e deslegitimada  à maioria da  
população brasileira, o povo negro. Focarei aqui no 
último álbum lançado: Ladrão. No álbum Ladrão, 
de 2019, Djonga buscou deixar evidente o resgate 
às suas origens, sobre como é necessário ouvir e 
aprender das mães e avós negras sobre uma reali-
dade que elas já vivem a mais tempo, e, se pensar na 
realidade brasileira, são essas as pessoas que, mui-
tas vezes, sustentam sozinhas uma família inteira, 
possuindo um papel de matriarca numa estrutura 
familiar marginalizada. Vale lembrar, em setembro 
de 2018, período eleitoral, o agora eleito vice-presi-
dente Hamilton Mourão disse em pronunciamento 
que, após uma suposta “revolução agrícola”, em que 
as pessoas saíram do campo e vieram pra cidade, 
formou-se núcleos familiares sem pais, em que os 
filhos são criados por mães e avós, sendo isso uma 
“fábrica de desajustados”. 

Na música “Bença”, Djonga diz: “Vó, como 
cê conseguiu criar 3 mulheres sozinha/Na época 
que mulher não valia nada?/Menina na cidade 
grande, no susto viúva/E daquela cor que só serve 
pra ser abusada/Você não costurou só roupa, né/
Teve que costurar um mundo/De trauma, abdi-
cação, luta/Pra hoje falar com orgulho/Que essa 
família não tem vagabundo”, deixando bastante 
evidente uma luta que evolui tendo uma origem 
bem específica, impossível de ignorar. 
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O outro conceito presente neste álbum diz 
respeito ao corpo negro construído pela narrativa 
racista como um corpo naturalmente predisposto 
ao crime. Esta construção é encontrada inclusive 
em literaturas brasileiras de séculos passados. 

No romance “O Cortiço” (1890), de Aluísio 
Azevedo, a abordagem determinista tão difundida 
pelas academias na época de todo o mundo é pos-
ta em pauta, ou seja, o ambiente subdesenvolvido 
quente e degradador, e a pessoa negra animaliza-
da vistos como um dado natural, legitimado pela 
própria ciência. Na música “Ladrão”, Djonga busca 
escancarar essa percepção costruída e subverter a 
noção difundida. 

Desta maneira, a obra demonstra o que 
Djonga vê cotidianamente. Ou seja, se o corpo ne-
gro é ladrão, então será ladrão na medida em que 
rouba dos ricos  donos  dos  novos  engenhos mo-    
dernos e leva para seu povo originário. Na música, 
coloca: “Eu vou roubar o patrimônio do seu pai/
Dar fuga no Chevette e distribuir na favela/Não vão 
mais empurrar sujeira pra debaixo do tapete/E nem 
pra debaixo da minha goela, eu sou ladrão!/Os cara 
faz rap pra boy/Eu tomo dos boy no ingresso o que 
era do meu povo/Todo ouro e toda prata, passa pra 
cá/O mais responsável dos mais novo, fé”. E, ao final 
da música, faz umareferência a Robin Hood, per-
sonagem clássico da literatura inglesa, que repre- 
senta um herói do século XII que subvertia as leis, 
roubando dos nobres e distribuindo aos pobres, um 
claro paralelo à sua mensagem no disco. 

Para entender o que é resistência profunda, 
a música e o clipe “Hat-Trick”  fazem referência 
à obra “Pele negra, Máscaras Brancas” (1952), de 
Frantz Fanon.  Tanto a música quanto a obra ex-
ploram a questão do ser negro em um ambiente 
que impõe em todas as vísceras do sistema o pa-
drão branco, como mais uma forma de subverter 
a imagem do negro à predisposições degradantes, 
colocando seu corpo como um corpo matável e 
descartável. A luta antirracista de Gustavo Perei-
ra e Frantz Fanon encontram uma distância física 
temporal de mais de um século, mas certamente 
entendem a realidade de forma nada distante um 
do outro. 

Na música: “Ponha a mão na consciência/E 

dizem que união de preto é quadrilha/Pra mim é 
tipo um santuário/Quem pensa diferente, saatório/
Se junta Brown e Negra Li temos um relicário/Num 
é porque agora eu tô de tênis/Mas a real que deixei 
vários no chinelo/A real é que mostramos o que 
era bom/Pra uma estrutura que tava sem critério”. 
Temos aqui, portanto, uma obra que reúne ideias 
e práticas de resistência. Temos um exemplo evi-
dente de como subverter uma estrutura mantida 
e reinventada agora pela nova direita. A lucidez 
na análise de Djonga sobre sua realidade, e como 
lidar com ela, tendo orgulho de ser quem é, sem 
jogar mais sujeira pra debaixo do tapete (como ele 
mesmo  diz  na  obra), mas  sim  deixando  escanca- 
rado pra que se mova montanhas, é o discurso que 
deve ser difundido para a criação de um verdadeiro 
projeto que evite a ascensão e o fortalecimento do 
cenário que temos hoje no Brasil, que apesar de 
muitas dúvidas, é sim, no mínimo, protofascista. 

A cultura brasileira abre espaço para diálogo 
e formulação de estratégias anti fascistas. Dar voz 
e espaço para reivindicações como a de Gustavo 
Pereira Marques é o que existe de mais inteligente 
se quisermos construir verdadeiramente um proje-
to de lutas antirracistas e de resistência. Cruzando 
aqui as falas Marcelo Falcão (O Rappa) e Filipe Ret 
(parceria no álbum Ladrão, de Djonga): paz sem 
voz não é paz, é medo, e amor é o mais alto grau 
da inteligência humana. É disso que precisamos e, 
como Djonga nos coloca: você aguenta o risco real, 
de diante do conflito, tomar posição? 
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O poeta Brecht nos lembra que 
deveríamos ler os clássicos e 
quem os leu para aprender-
mos mais sobre como funciona 

o mundo no qual vivemos e também tirarmos as 
nossas próprias conclusões daquilo que aprendem-
os e a não aceitarmos o que nos é simplesmente 
imposto como verdade absoluta.

Partindo do conselho do dramaturgo, 
imaginamos que as obras dramatúrgicas e as que 
dão conta de suas análises poderiam ser uma sug-
estão preciosa de leitura para se compreender o 
panorama político em que todos os elementos 
de uma tragédia grega, de um drama burguês ou 
ainda do teatro épico estão presentes e que nos 
oferecem recursos e elementos suficientes para 
compreendermos as ações e os lances da cena 
política e econômica brasileira. Por meio das obras 
dramatúrgicas é possível traçarmos uma analogia 
entre as personagens fictícias e as históricas e do 
contexto no qual estão inseridos e sem prejuízo da 
análise. Parece-nos que a leitura de muitas dessas 
obras contribuiria para que algumas dessas  per-
sonalidades não se alçassem da glória à desgraça ou 
queda em função de suas falhas trágicas se tivessem 
seguido tal conselho.

Desta forma, ao lermos algumas peças te-
atrais, de forma aleatória e também sobre os con-
textos que as envolvem buscamos alguns aspectos 
de personagens dessas obras que pudessem ser 
observadas em algumas personagens públicas na-
cionais e traçar um perfil de seus papéis no mundo 

político nacional.
As obras literárias de grandes dramatur-

gos há muito tempo já nos vem ensinado como a 
prepotência, a tirania, a vaidade, as maquinações 
e manipulações políticas e pelo poder se manifes-
tam por meio de suas personagens: sobretudo das 
protagonistas e antagonistas. A maioria é fruto da 
criação poética dos autores, outras, baseadas em 
personagens reais e que receberam os devidos trat-
amentos poético-formais dados pelos dramaturgos 
responsáveis pela criação das fábulas, sejam elas 
das tragédias gregas, dos dramas burgueses ou do 
teatro épico.

 Os dramaturgos clássicos e aqueles que os 
sucederam ao longo da história produziram obras 
dramatúrgicas bastante relevantes e que nos oferece 
um cardápio instigador dos atributos de suas per-
sonagens, fictícias ou baseadas em personalidades 
históricas reais, assim como de temas e enredos, o 
que nos possibilita uma série de análises relevantes 
sobre as mesmas.

O mesmo não é diferente com aqueles que 
leram e analisaram essas obras dramatúrgicas. 
Aristóteles até mesmo formulou, mas não deter-
minou como regra geral, se assim podemos dizer, 
aqueles que para muitos se tornaram os pilares 
básicos da Tragédia Grega, ou seja, as três unidades: 
a de ação, a de tempo e a de espaço. As unidades 
aristotélicas foram adotadas posteriormente pelo 
drama burguês, drama puro ou peça bem-feita, que 
as radicalizou para poder lançar mão de valores 
relacionados à burguesia que se alçou ao poder e 
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necessitava transmitir os valores dessa nova classe 
social em ascensão, como o casamento, a fidelidade 
e a honra, entre outros. E dá ao público a oportuni-
dade de se reconhecer representado no palco e de 
observar diretamente a sociedade contemporânea 
e suas próprias situações cotidianas.

Pensadores como Diderot passaram a dar 
importância e a apregoar o uso das estruturas desse 
novo modelo dramático que não mais prescin-
diam de personagens dotadas dos antigos padrões 
daquele grupo social que perdera o poder para a 
classe burguesa. 

 Otelo (1604), segundo os críticos, é a peça 
cujos elementos do drama burguês já se manifestam 
em sua estrutura formal, mas ainda não é a obra 
inaugural do gênero.

 Quase na virada  do  século  XIX,  esse 
modelo dramatúrgico burguês tem os seus pilares 
abalados pelos novos acontecimentos históricos 
em que a força de trabalho passa a reivindicar um 
quinhão desse palco italiano que os dramaturgos 
burgueses usaram para criar a perspectiva da ilusão 
e tornar o espaço cênico metáfora do mundo priva-
do, por meio da quarta parede. Havia então des-
bancado as velhas arenas gregas que por essência 
tinham relação com as questões públicas, ou seja, 
de Estado.

O dramaturgo alemão Gerhart Hauptmann 
(1862-1946) abala as estruturas das três unidades 
em sua peça Os Tecelões (1892), e também outros 
valores bem caros ao drama burguês, ao trazer à 
cena personagens que agem de acordo com a ne-

cessidade de sua classe e não como a protagonista 
burguesa que o faz segundo o seu livre arbítrio, ou 
da tragédia, sob o desígnio de um deus. O palco 
italiano não será importante para essa nova força 
social em confronto com a burguesia, ou seja, os 
trabalhadores. O tema do qual trata, a revolta dos 
tecelões da região da Silésia em 1844 contra o uso 
de teares mecânicos que causou desemprego e 
miséria na região, é de cunho épico e não cabe na 
forma da peça bem-feita, mas de uma nova ainda 
por vir. Nessa obra não existe a ação dramática que 
busca o desenlace nem recursos que criem a ilusão 
e identificação com um herói, pois não há um, e 
tampouco deseja a catarse. Os Tecelões é vista como 
a primeira peça a trazer a maioria dos elementos 
do teatro épico brechtiano, ainda que não seja uma.

 O dramaturgo e teórico alemão Bertolt 
Brecht (1898-1956) é aquele que lança mão de no-
vos recursos para formular o Teatro Épico, em que 
as três unidades perdem a relevância. A figura da 
protagonista herói não terá importância para a sua 
construção dramática. Importa agora é entender 
o que está por trás da ação das personagens, ou 
seja; as forças sociais em confronto. O teatro épi-
co preocupa-se em conscientizar a plateia sobre os 
fenômenos sociais que levam a protagonista a agir e 
não a gerar o efeito catártico no público que assiste 
à peça.

 Retornando aos clássicos, mais especifica-
mente a Édipo Rei (430 a. C.), de Sófocles (496–406 
a. C.), temos as primeiras manifestações de pre-
potência de uma personagem de alta estirpe, Édi-
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po, que tinha por função agir para o bem de seu 
reinado e consequentemente de seus súditos, para 
quem era um bom soberano. Sabedor de seu fado, 
incorreu em erros que jamais deveria ter cometido. 
Para ficar apenas em dois casos bastante óbvios; 
entrar em confronto com alguém com idade sufi-
ciente para ser seu pai e ter contraído matrimônio 
com uma mulher também com idade para ser a 
sua mãe, e com ela ter tido filhos. Outros elemen-
tos somam-se a esses dois e reforça o seu caráter 
prepotente e vaidoso.

 Notícias chegavam-lhe sobre o motivo pelo 
qual a cidade de Tebas entrara em uma nova fase 
de infortúnios, uma vez que o próprio herói, ao 
decifrar o enigma da Esfinge, havia livrado o re-
inado tebano dessa maldição, da Esfinge. Tirésias, 
o cego que tudo vê, é convocado por Creonte para 
que revele a Édipo sobre o culpado pela nova mal-
dição pela qual Tebas está passando. Entretanto, a 
sua atitude é até mesmo tirânica com o velho cego. 
Tirésias apresenta-lhe todas as evidências de seu 
parricídio, mas Édipo não considera suas palavras 
e o insulta, assim como a Creonte a quem acusa 
de traidor e de agir em conluio com Tirésias para 
usurpar o seu trono.

 Jocasta, tendo a intenção de ajudar o mari-
do, conta-lhe sobre a maldição de Laio e como te-
ria sido morto. Ao fazê-lo, ela instaura dúvidas na 
cabeça Édipo. Aquele que poderia trazer-lhe algum 
alívio, um mensageiro de Corinto que traz notícias 
do falecimento de seu pai, o rei Pólibo, o deixará 
mais agoniado ainda, pois afirma que o falecido rei 
não era o seu verdadeiro pai. Por fim, essa confir-
mação recebe a chancela final da boca de um pastor, 
o mesmo que o havia salvado da morte após o seu 
nascimento é quem confirma que Édipo era o filho 
amaldiçoado de Laio e Jocasta.

 De modo geral, as Tragédias Gregas lidam 
também com a prepotência e outras mazelas hu-
manas de outras tantas personagens, protagonistas 
ou não. 

Em Hécuba (424 a. C.), de Eurípedes (480-

406 a. C.), a protagonista, cuja condição de es-
cravizada tem relação direta com a prepotência do 
rei Príamo e de seu filho Paris, causadores de uma 
guerra por causa da vaidade do príncipe, mesmo fa-
lando aos soldados de seus senhores, o faz de forma 
prepotente. Quando roga indulgência a Odisseu, 
para que não permita que a sua filha Polixena seja 
sacrificada, os argumentos de Hécuba manifestam o 
seu egoísmo, ao dizer que ela lhe fará falta e se mos-
tra preocupada com o seu conforto, o seu bastão. 
Não considera nem mesmo a decisão da filha de 
escolher a morte à escravidão.

 A peça lida também com a questão da am-
bição e da traição, além de apontar a sacralidade do 
direito ao exílio, instituição tão criticada nos dias 
atuais. Pois, faltar com os deveres de um anfitrião é 
um crime grave na Grécia clássica. Polidoro, o filho 
mais novo de Hécuba, é enviado juntamente com 
um grande tesouro a Poliméstor, rei da Trácia, para 
cuidar do futuro da criança e mantê-la a salvo. Este 
a mata para ficar com o seu tesouro. Descoberto, 
a sua ambição o leva direto à armadinha prepara-
da por Hécuba, que lhe promete mais riquezas e o 
convida a pegá-las, e então executa a sua vingança. 
Ignorando que a sua traição tinha sido descoberta, 
Poliméstor tem os filhos mortos e os olhos perfu-
rados quando vai ver esse novo tesouro.

 Ao dar um salto temporal, observamos 
que aqueles que leram os clássicos, como sugere 
o poeta, manifestaram a influência desses em suas 
escritas como ocorre às portas do iluminismo e da 
ascensão burguesa, visto que Sêneca (4 a. C.–65 
d. C.) inspirou o desenvolvimento da tragédia na 
dramaturgia renascentista europeia, inclusive na 
ilha. A linguagem retórica e florida e os enredos vi-
olentos e sanguinários são algumas das influências 
recebidas de Sêneca pelos autores ingleses, como 
Ben Jonson (1572-1637), que passou a seguir as 
três unidades aristotélicas com rigor, e o Bardo, que 
era leitor dos clássicos e que lançou mão de alguns 
aspectos da escrita de Sêneca. Contudo, via de regra 
os dramaturgos da era elisabetana não usavam as 
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unidades aristotélicas em suas dramaturgias.
 Analisando as personagens de Shakespeare 

(1564-1616), observa-se que elas já não mais agem 
movidas pelo desígnio de um deus qualquer, mas de 
um livre arbítrio de um nobre ou burguês. Aspecto 
que mais tarde vai se manifestar na estrutura da 
dramática pura. As suas decisões muitas vezes não 
são para o bem estar do Estado e de seus cidadãos, 
mas de uma classe, um pequeno grupo cujo obje-
tivo é fortalecer os valores privados e para quem o 
acúmulo de bens materiais começa a tomar forma 
e resultará no que agora se  denomina   sistema   
capitalista.

 As personagens de Shakespeare em seu con-
junto darão vazão a todo tipo de personalidades: 
prepotentes, tiranos, assassinos, traidores, inve-
josos, etc.

Rei Lear (1605?), Hamlet (1601) e McBeth 
(1607?) são três das peças do Bardo inglês que li-
dam diretamente com questões de traição, morte, 
briga pelo poder, inveja e a prepotência de cada um 
desses reis, que se manifestará de maneira distinta 
e será também a causa da queda de cada uma das 
personagens. A última, escrita na primeira déca-
da do século XVII, nos dá conta da  existência de 
bruxaria na Europa. Logo, informa ao leitor mais 
atento que não se trata de um fenômeno religioso 
africano relacionado à Umbanda ou ao Candomblé, 
mas ao europeu branco, ainda que ela seja colocada 
apenas no colo das mulheres.

 Ricardo III (1593), uma peça baseada em 
fatos históricos tem como leit motif a briga pela 
coroa real inglesa, lida tanto com questões de âmbi-
to privado como público. Ricardo III, personagem 
sanguinária, prepotente e invejosa passeia por todos 
os pecados capitais, a ponto de mandar matar até 
mesmo os sobrinhos para poder herdar o trono 
que pertence ao seu irmão. Em  sua prepotência 
e egoísmo é ardil e só enxerga a si próprio, e em 
suas maquinações busca eliminar toda e qualquer 
ameaça que se põe entre si e a coroa, até ser des-
mascarado e cair em desgraça.

 Otelo trata de um general mouro, Otelo, 
que ascende ao cargo por méritos próprios, ou seja, 
a sua excelência como estrategista de guerra. Não 
pertence à mesma casta de seus superiores, aqueles 
que o colocam no cargo para que defendam seus 
interesses e de Veneza. Seu antagonista é o inve-
joso Iago, que acha que por direito de nascença e 
por méritos o cargo deva ser seu. Portanto, parte 
de antemão que o mérito só existe entre os iguais, 
conceito do qual Aristóteles já havia lançado mão.

 Não é difícil encontrar os traços de pre-
potência em Otelo, basta lembrarmos que se casa 
escondido com Desdêmona e faz com que o seu pai, 
Brabâncio, aceite esse matrimônio a contra gosto. A 
sua narrativa sobre as lutas que teve em campos de 
guerra o deixam revelar a sua prepotência e a sua 
vaidade, pois quando relata as suas aventuras em 
campo de batalha gaba-se do modo como derrota o 
inimigo em luta direta, com o intuito de conquistar 
Desdêmona.

 Iago deseja o cargo e a humilhação públi-
ca de Otelo. Sabedor de suas fraquezas, vaidade e 
prepotência, o seu antagonista o faz cair em des-
graça por meio das fake news de então: a fofoca, o 
leva e traz e os jogos de intrigas, sendo o lencinho 
de Desdêmona a mais mortal delas. O general não 
tem ouvidos para nenhum dos bons conselhos que 
recebe e nem para as palavras de sua esposa, mas 
para as intrigas de Iago. Após matar a sua amada, 
a trama de Iago é desfeita pela sua esposa e acom-
panhante de Desdêmona, Emília, que traz à luz os 
fatos verdadeiros que levaram à sua morte pelas 
mãos do mouro que acreditou piamente na história 
do lenço criada por Iago. Entre eles, estão a cegueira 
e a prepotência do até então benfeitor Otelo, que 
se deixou enredar pela trama e as intrigas de seu 
antagonista e causou a sua própria tragédia.

 A questão de bruxaria não está apenas na 
obra de Shakespeare no século XVII, mas também 
chega com toda força na Salém da década de 1690, 
em um episódio histórico verídico. Ali surge uma 
trama que envolve alguns setores da sociedade, 
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igreja, justiça e poderosos que se aproveitam de 
uma doença que algumas crianças tiveram e cujo 
diagnóstico o médico da cidade não conseguiu dar, 
atribuindo-a a algo sobrenatural, leia-se: coisa do 
diabo. Entre elas, uma era sobrinha e a outra filha 
de um religioso. Interrogadas e pressionadas pelos 
religiosos, que atribuíam tudo a obras do diabo, 
as meninas culparam três mulheres de praticarem 
bruxaria: Tituba, uma escrava; Sarah Good, uma 
mendiga; e Sarah Osborne. Não demorou muito 
para que criassem uma histeria coletiva e pessoas 
fossem presas e enforcadas pela prática de bruxaria. 
Resultou também em conluios e manipulações que 
atendiam interesses diversos, até mesmo vendetas 
e arengas entre vizinhos, em que uns denunciavam 
outros por interesses escusos, semelhante a muitas 
práticas inquisitórias promovidas pela Igreja Católi-
ca.

 Esse evento histórico surge na peça The 
Crucible (1954 - As bruxas de Salém em portu-
guês), do dramaturgo estadunidense Arthur Miller 
(1915-2015). Essa caça às bruxas naquela cidade no 
longínquo ano de 1692 estava sendo pesquisada 
pelo autor para escrever a sua obra no exato mo-
mento em que ele próprio passou a ser vítima de 
uma nova “caça às bruxas”. Ou seja; acusado de ser 
comunista pelo macarthismo na década de 1950, 
visto ser inquirido pelo Comitê de Investigações de 
Atividades Anti-americanas da Câmara dos Repre-
sentantes, coordenado pelo então senador Joseph 
McCarthy (1908-1957), e preso.

 Partindo de um episódio em Salém no qual 
uma garota negra e outras brancas são vistas na 
mata praticando um suposto ritual de magia ne-
gra. Duas delas entram em estado de perturbação 
e membros da igreja começam a inquiri-las por 
supor que têm ligação com bruxaria, e então as 
manipulam para que denunciem outros praticantes 
de bruxaria ou de ter relação com o diabo. Logo, 
começa a haver uma série de interesses por trás das 
denúncias, que atingem até mesmo as mais altas au-
toridades. Por questão de interesses, algumas delas 

se beneficiavam dessas acusações. O caso começa 
a tomar novos rumos e a encerrar-se quando essa 
caça alcança grandes proporções. 

Miller propõe ao seu leitor ou à sua plateia 
perceber, por meio de suas personagens, como essas 
maquinações atendem a interesses de determinados 
grupos mantenedores do poder até um determina-
do ponto, ou seja, a partir do momento que sai do 
controle, respingando nos membros de suas fileiras 
então chega o momento de dar um fim a tais jogos 
de interesses e acusações.

 A peça mostra como alguns membros da 
igreja e de outras autoridades, no caso de Salém, 
ganham algum poder e são concomitantemente 
usadas para atender aos interesses de um pequeno 
grupo. Moralismo exacerbado, vaidade, prepotên-
cia, ganância, inveja e tirania são alguns dos ele-
mentos que entram em ação nessa cruzada religiosa 
contra as bruxas. Ações essas que vão se contradi-
zendo ou se autodenunciando à medida que os fatos 
começam a tornarem-se farsas.

A obra do dramaturgo leva a pensar o 
próprio momento histórico no qual está vivendo. 
Substitua-se bruxas por comunistas para que o 
menu seja o mesmo de Salém. A rigor, o próprio 
Miller  é  inquirido  no  momento em que está 
recolhendo as informações para escrever a sua peça, 
cuja tessitura leva o seu  público a  também  con-
textualizar a efervescência política daquele período.

 Não por acaso, o macarthismo também 
começa a definhar e a fenecer quando as denúncias 
atingem as altas patentes das forças armadas esta-
dunidenses. Então o Senador inicia o caminho de 
sua desgraça por meio do seu próprio moralismo.

 A farsa de Salém, retratada  pela  dra-
maturgia, não foi a única naquele País, outras 
como a dos anarquistas italianos Nicola Zacco e 
Bartolomeo Vanzetti, acusados de terem matado 
Frederick Parmenter e Alexandre Barardelli e de 
roubá-los se fez presente em obras dramatúrgicas. 
O evento gerador dessa farsa jurídica também ocor-
reu em Massachussetts, mas na cidade de South 
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Braintree em 1920. Maxwell Anderson (1888-1959) 
escreveu Gods of the Lightning (1928), censurada 
em Boston por ser considerada desleal, anarquis-
ta e condenatória ao governo, e Winterset (1935), 
versão fictícia do caso. As bruxas de então eram os 
anarquistas, comunistas e todos aqueles de culturas 
sindicalistas e que se organizavam e questionavam o 
governo e o capital. No geral, tratava-se de pessoas 
de origem europeia. Esses passaram a ter problemas 
com a lei e a serem perseguidos pelos aparelhos 
de Estado. Os dois foram mortos em 1927 mesmo 
contra várias evidências de que não tinham culpa 
alguma senão a de serem operários, estrangeiros e 
anarquistas. Outra grande farsa retratada por uma 
obra dramática foi Scottsboro, Limited (1931), do 
dramaturgo negro Langston Hughes (1902-1967), 
tendo os negros como as bruxas da vez, visto que 
naquela região do Alabama eram perseguidos, agre-
didos e mortos, inclusive sob a complacência da 
Lei. Nove garotos negros que viajavam no vagão 
de um trem de carga foram presos e acusados de 
estuprarem duas mulheres brancas. Assim como os 
dois anarquistas italianos, alguns deles foram con-
denados à pena Capital, contudo as condenações 
foram revistas e, semelhante aos primeiros, no que 
tange às evidências de suas inocências, foram con-
denados a longos anos de cadeia.

 A perseguição e a criminalização de grupos 
questionadores do governo e do capital sempre foi 
tratado a rédeas curtas pelos governantes dos Es-
tados Unidos por meio de Atos. O primeiro tem 
início em 1798, com a criação do Alien and Se-
diction Act, cujos objetivos eram expulsar pessoas 
acusadas de traição ou de promoverem atividades 
antigovernamentais. Os Espionage Act (1917) e o 
Sediction Act (1918) serviram de base para o Red 
Scare da década de 1920. Um classificava como 
traição qualquer crítica à máquina de guerra, o 
outro, tornava em “crimes” a associação, realização 
de atos públicos e privados contra a guerra e greves 
políticas. Outros atos semelhantes são o Smith Act, 
de 1940, denunciado pelo dramaturgo Langston 

Hughes por estar na base do nazismo nos EUA, 
e o Criminal Justice Codification Revision & Re-
form Act, de 1974, conhecido como S1, retratado 
pela peça S-1 (1976), do dramaturgo negro Amiri 
Baraka (1934-2014), que denunciava o cunho per-
secutório, antidemocrático e fascista desse ato. Em 
sua essência tratavam-se de artifícios que tornavam 
legais ações ilegais, e alguns deles foram retratados 
pela dramaturgia.

 Tomando como ponto de partida o gênero 
dramático e, em especial as suas protagonistas e an-
tagonistas, podemos ver a semelhança de algumas 
dessas personagens e o panorama político brasileiro 
mais recente. Em especial as manipulações, traições 
e os jogos de interesses dos agentes políticos, judi-
ciários, econômicos e da mídia.

 É interessante partir da personagem Geni, 
da Ópera do Malando (1978), de Chico Buarque 
(1944-), versão brasileira da prostituta Jenny, da 
Ópera dos Três Vinténs (1928), de Bertolt Brecht 
e Kurt Wiell (1900-1950), para observarmos que 
papeis desempenham algumas das personagens 
públicas nesse panorama nacional. Na versão 
brasileira, Geni(valdo) é um travesti. O gênero, 
porém, aqui, não está em questão, mas a músi-
ca, Geni e o Zepelim, que desnuda as posições 
de lacaio (in)consciente de algumas personagens 
reais e vaidosas. Nela, sabemos que a prostituta é 
achincalhada por todos por ser bondosa e ir para 
a cama com qualquer um. Mas para preservar a 
cidade de um comandante que promete atacá-la 
com seus canhões, exceto se for servido pela Geni, 
todos correm aos seus pés e pedem que livre a ci-
dade de tal ameaça. Ela cede aos pedidos e redime 
a cidade, mas tão logo o comandante parte, a bon-
dosa Geni volta a ser maldita e sujeita a apedreja-
mento público.

 As Genis que se colocam (in)consciente-
mente como salvadoras da pátria, por vaidade e/
ou por prepotência, não se dão conta de que po-
dem ser descartadas como um objeto qualquer 
quando não tem mais serventia e, por vezes, até 
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de forma  repugnante. Aquele que é tido como o 
presidente mais popular do Brasil desempenhou 
o papel de uma dessas Genis. Após ascender ao 
poder e tornar o banquete da elite ainda mais 
completo e saboroso, sofreu um revés e voltou a 
ser a prostituta odiada, praguejada e apedrejada 
por todos. A sua cegueira edipiana não o deixou 
tomar medidas que desagradassem aqueles que 
se saciaram do banquete servido por ele enquan-
to presidia a nação. Ganharam mais dinheiro do 
que em qualquer outro governo. A sua prepotên-
cia não o deixou entender que estava no poder, 
mas que não era o poder, nem parte dele. Logo, 
contribuiu com os seus algozes que dele não se 
apiedaram na hora de torná-lo um descarte e con-
vidaram todos a apedrejá-lo e a qualquer um que 
tentasse ajudá-lo ou defendê-lo. Inclua-se o seu 
partido que também achava ser o dono do salão 
de festas e não o mestre de cerimônias. Não fal-
taram oráculos de Delfos e Tirésias para avisá-los 
e profetizar que todos aqueles que tinham algum 
tipo de ligação com o trabalhismo caíram ou 
cairiam em desgraça. Apolo, por meio da sua luz 
poderosa, a história, mostrou como algumas des-
tas protagonistas históricas, Vargas, Jango, Jusceli-
no, Dilma e ele próprio, tornaram-se vítimas des-
sa maldição moralista por desejarem alçar a ralé a 
melhores condições, e mostrou como elas foram 
enredadas pelas maquinações e intrigas políticas. 

 O comunismo, moralismo e especialmente 
a corrupção foram alguns dos fios, recursos, usados 
para tecer os seus enredos e levá-los da ascensão 
à queda. Tal qual nas tragédias, só se deram conta 
do fato após o desenlace, nunca no momento de 
ascensão.

 Os bons resultados de seu governo e a sua 
vaidade não lhe permitiram  perceber a sua ce-
gueira diante daquilo que necessitava fazer para 
evitar a sua queda. A sua origem social não lhe 
permitiu ter a estatura de uma protagonista de uma 
tragédia grega, nem a de uma do drama burguês. 
De certa forma, era tão estrangeiro a esse grupo 

quanto Otelo, o mouro. Logo, incapaz de causar a 
piedade até mesmo dos seus pares. Colocou-se em 
um palco italiano e tratou dos valores, literalmente, 
burgueses, quando poderia atuar em uma arena, e 
tratar de temas de interesses públicos e de modo 
republicano ao invés de populista, tentando agradar 
seus carrascos. Talvez, então, houvesse uma catarse 
maior entre os seus pares, visto que flertou com as 
formas da tragédia e do drama. Tivesse optado pelo 
teatro épico, não estaria olhando e lamentando a 
sua falha trágica.

 Outras personagens têm semelhanças tanto 
com aquelas históricas; os inquisidores de Salém, 
Torquemada, McCarthy, quanto dramatúrgicas; 
Judge, o juiz manipulador na peça Scottsboro, ou 
Juiz, de A exceção e a Regra (1930), de Brecht, Cre-
onte, de Antígona (441 a. C.), Geni, Ricardo III e 
Iago, entre outros.

 No afã de ser o salvador da pátria, alguns 
agentes públicos se predispõem a cumprir qualquer 
papel sem perceber que uma vez envolvida em uma 
farsa, ao seu fim será alçada ao esquecimento, ou 
seja, perde a serventia, como ocorreu ao moralista 
deputado Eduardo Cunha. Logo, colocam-se acima 
do bem e do mal e agem como se tudo pudessem.

 O novo herói nacional é uma Geni, que tem 
tudo para ser apedrejada a mando dos "cidadãos 
de bem” da nação, mas que ainda não se deu con-
ta disso. Comporta-se de modo prepotente como 
Creonte, que não permite que o seu sobrinho, Poli-
nices, filho de Édipo, seja enterrado em solo tebano. 
Age como a personagem Juiz, na última cena de A 
Exceção e a Regra, ou seja: vai contra as evidências 
e a lei para dar ganho de causa ao comerciante que 
mata o seu carregador. Também como Judge, não 
por coincidência outro juiz bastante manipulador, 
que condena os seus réus negros em conluio com as 
supostas “vitimas”. Todos atropelam a lei em nome 
da justiça, da moralidade e da ética, como ocorreu 
nos casos dos dois anarquistas e dos nove garotos 
negros de Scottsboro.
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JUDGE: (Descendo do 
banco em direção à plateia) 
Não se preocupem, senhores, a 
lei seguirá seu curso. Eles serão 
queimados, e logo. (Ele e as GA-
ROTAS saem, conversando e sor-
rindo.)

MOB VOICES IN AUDI-
ENCE: (aplaudindo e gritando) 
Faça isso logo. Mate os negros. 
Deixe-os morrer. (HUGHES, 
2000, p. 43).

 Em seu infinito desejo de alcançar o poder e 
o sucesso, o juiz, “herói”, parece ter feito um acordo 
com a famosa personagem de Goethe, no campo 
dramático. Não seria impróprio dizer que os meios 
de comunicação cumpriram bem esse papel. No 
real, uniu os adjetivos relacionados a Torquemada, 
aos inquisidores de Salém e ao temido Senador es-
tadunidense.

 Prepotente e vaidoso, ele desconsiderou 
outras maldições que se concretizaram e que Apo-
lo, a história, já havia trazido à luz. Deixou de levar 
em consideração a operação Satiagraha, de 2004, na 
qual o mortal delegado Protógenes Queiroz vazou a 
operação para que uma rede de televisão gravasse a 
prisão do banqueiro Daniel Dantas, semideus pro-
tegido pelo Olimpo. Fausto Martins de Sanctis, o 
juiz do caso, que agiu segundo as regras, não perdeu 
o cargo, mas o delegado teve a condenação ratifica-
da pelo STF em 2014. Exonerado, sofreu uma pena 
de dois anos e seis meses por agir fora da lei.

 Ricardo III e Iago parecem ser as duas per-
sonagens mais semelhantes ao seu modo de agir. 
O juiz passou a contar com a colaboração daqueles 
que o cercavam para atuar de modo ardil. O fato 
de mandar prender um simples caseiro coercitiva-
mente diante da esposa e do filho pequeno apenas 
para dele conseguir informações que incriminas-
sem o seu inimigo, ou antagonista, quando poderia 
intimá-lo a depor posteriormente, e o de apreender 

o brinquedo eletrônico de uma criança para criar 
o mesmo sentimento de pavor e medo e alcançar 
seus objetivos, não o torna diferente do rei da fábula 
do Bardo. Urdiu o seu enredo e a cada passo re-
latava como outras personagens deveriam atuar e, 
concomitantemente, passava por cima das regras, 
visto ser sabedor de que era protegido por alguns 
deuses e, sobretudo, por Mefistófeles, a mídia, com 
quem mais contou para atingir seus objetivos. Des- 
considerou as profecias dos oráculos de Delfos e 
dos Tirésias, que apontavam os seus erros e no que 
eles poderiam resultar, ou seja, dos seus críticos 
e de renomados juristas e juízes que apontavam 
erros técnicos e de conduta, fato que poderia, a 
posteriori, contaminar os processos contra os cor-
ruptos presos. O seu ódio, vaidade e prepotência o 
tornaram cego, ele prosseguiu a sua tarefa, tendo 
como instrumento de batalha a moralidade, e agiu 
de forma parcial em busca de seus objetivos.

Aludindo ao mundo clássico, o mortal que 
desejava ser um deus, sem ser filho de um, propôs-
se a realizar as doze tarefas, mas com anuência 
própria. No que se refere às classes, entendeu que 
tinha o livre-arbítrio para agir como bem desejasse, 
igualmente à uma protagonista de um drama bur-
guês, mas sem se dar conta de que pertencia à classe 
subalterna. Logo, impróprio para causar o efeito da 
ilusão e da identificação, quando de sua queda, que 
nunca acreditou que pudesse ocorrer. Atuou segun-
do as regras do drama, desejava ser o herói e sal-
var a pátria. Ainda não compreendeu que questões 
históricas são mais bem tratadas pelo teatro épico e 
que neste gênero não existe heróis nem bandidos, 
ou o bom e o mau, mas forças sociais em conflito. 
Neste aspecto, pouco entendeu que a ética é apenas 
uma palavra vazia de significado para quem detém 
o poder e que por ele é capaz de tudo, como foi 
para si próprio.

 Novamente a profecia começa a tornar-se 
concreta. O desfecho não vai ser aquele desejado 
pela protagonista, mas a sua queda. Apolo, por 
meio de Emília, começa a apontar a luz sobre os 
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fatos prenunciados, as armações desse Iago que 
desejava, ocultamente, ter o cargo de Otelo. Uti-
lizou artifícios ardis para derrubá-lo e humilhá-lo 
publicamente. Emília, The Intercept, está expondo 
todas as suas artimanhas para alcançar o seu obje-
tivo. A Geni ainda não se deu conta de que poderá 
voltar a ser uma prostituta comum e apedrejada até 
mesmo por seus seguidores, que já a abandonam.

Mefistófeles ri à socapa e se prepara para 
buscar a sua alma. Trata-se da personagem de 
Fausto (1808), peça de Goethe (1749-1832), que 
promete dar muito poder ao jovem Fausto em troca 
de sua alma. Ambos fazem um pacto e o demônio 
atende prontamente ao seu pedido. Ele obtém a sua 
parte do quinhão: o conhecimento técnico, pro-
gresso e poderes, menos Margarida, contra quem 
seus poderes são ineficazes. O diabo, entretanto, 
o instrui a comprá-la com bens materiais. Fausto 
conquista seus objetivos por algum tempo. Contu-
do, chega a hora de pagar a sua dívida, e a moeda 
de pagamento é a sua alma.

 Após conquistar o sucesso e o poder, ao 
que tudo indica, a conta do juiz está chegando. 
Contudo, tal qual na obra do alemão, Margarida 
— os fatos históricos — foge-lhe ao controle, as-
sim como a sua alma começa a escapar-lhe. Muito 
em breve será apedrejado por aqueles que supõe 
ser seus companheiros. Um mensageiro de Apolo, 
Glenn Greenwald, o fará notar a sua falha trágica, 
mesmo a contra gosto. As previsões oraculares e 
tiresianas parecem estar corretas. Por causa de seu 
ódio, prepotência e vaidade, o herói atropelou a 
Constituição e também contaminou os processos 
que instruía. A rigor, pode ter sido de propósito. 
Pois uma vez atingido parte de seus objetivos, seus 
erros anulariam os processos de alguns protegidos 
dos deuses, o que seria também um prêmio a estes, 
ao validar os modus operandi do andar superior.

O juiz pertence às classes mais baixas da 
sociedade e não às mais abastadas que coopta aque-
les que estão dispostos a lutarem por suas fileiras 
e que após serem usados, são jogadas fora sem 

cerimônia alguma. Ele serviu a alguns propósitos, 
mas por ter o seu próprio desejo escondido de ir 
além do papel que lhe foi dado, tornando-se uma 
ameaça até mesmo aos seus deuses, incorre na forte 
possibilidade de ser apedrejado como a Geni. Ele, 
porém, foi além, visto que tornou os atos ilegais de 
alguns corruptos em legais, ou seja, como o próprio 
nome da operação Lava a Jato sugere, nos leva a 
crer que algumas denúncias foram bastante vanta-
josas para quem as fez, inclusive monetariamente, 
— lavou rapidamente parte do dinheiro roubado 
em troca do perdão judicial para alcaguetar outros 
corruptos — e também para algumas personagens 
secundárias que a rodeiam, advogados que se ben-
eficiaram das delações premiadas. Diferente dos 
estadunidenses, não tornou as ilegalidades legais 
por meio de um Ato, mas, para tornar a sua prática 
aceita, buscou convencer que a ilegalidade é legal e 
até mesmo ética. A história está de prontidão para 
confirmarmos ou não a veracidade do que os pro-
fetas apontam, de que o crime compensa e de que 
os seus frutos estão sendo bem lavados, — com a 
complacência da lei.

 O juiz leu biografias de personagens cu-
jos nomes não se lembra. Deveria ter lido, como 
sugere o poeta, os clássicos e aqueles que os leram, 
dramaturgos e críticos, para entender o que cau-
sará a própria falha trágica, ou erro político. Eurí-
pedes, Sófocles, Aristófanes, Sêneca, Shakespeare, 
Goethe, Brecht, Arthur Miller, Langston Hughes, 
Amiri Baraka, Aristóteles, Peter Szondi e Raymond 
Williams, entre outros, são alguns deles. Desta for-
ma, entenderia como prepotência, vaidade, ódio, 
tirania, ganância, inveja e/ou manipulação levam 
os seus  possuidores  à  cegueira  e  a  quedas humi- 
lhantes, e que a verdade histórica é cruel, sobretudo 
com as personagens arrivistas que tudo fazem para 
alcançar o poder. Pois, assim nos tem mostrado os 
dramaturgos, os seus críticos e a história.

A leitura de obras relevantes contribui para 
entendermos melhor  questões  e relações com-
plexas presentes no mundo real em nosso dia-a-
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dia. E dela, podemos tecer uma análise elaborada 
de um quadro complexo como o da atual situação 
política e social em que a manipulação e o culto à 
desinformação e à burrice parecem ganhar corpo. 
Nele, tanto as universidades e os professores como 
as investigações científicas e os produtos de suas 
investigações passaram a ser apedrejados em praça 
pública. A palavra de alguém que leu um texto falso 
de um semianalfabeto passou a ter mais validade 
do que a de um cientista que estuda e investiga o 
seu corpus há mais de quarenta anos.

 Resta, então, questionar o poeta, que não 
conheceu o Brasil da década atual, qual seria a lei-
tura sugerida  para  aqueles  que  apregoam  a  ig-
norância, a burrice e a estupidez e seus seguidores. 
É bem possível que não indicasse a dramaturgia 
ou qualquer outro gênero literário que não fosse 
as fábulas ou os contos infantis, que lidam com to-
das as espécies de animais, inclusive quadrúpedes 
xucros. Logo, perfeitos para se fazer uma análise 
comparativa entre suas personagens fictícias e mui-
tas das que estão em voga na política nacional.

NOTA: 1. Gerson Vieira Camelo fez pós 
doutorado, na USP, com bolsa FAPESP e pesquisou 
a relação estética entre a obra teatral de Langston 
Hughes e a de Amiri Baraka, e mestrado e douto-
rado pela FFLCH-USP, onde estudou o teatro do 
dramaturgo negro estadunidense Amiri Baraka. 
É graduado em Língua e Literatura Inglesas pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
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José Celso Martinez Corrêa, 
a ditadura e o teatro Oficina

Daniela Santos de Farias
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Antes de vir para São Paulo, mais 
especificamente para o Bexiga 
(hoje chamado de Bela Vista), 
o Oficina já dava os seus pri-

meiros passos em Araraquara no Festival de Poesia 
Rosa do Povo, José Celso Martinez Corrêa, Rena-
to Borghi, Carlos Quiróz Telles, Jorge da Cunha 
Lima e um pai de santo, recitaram mais de vinte 
poemas em um barracão que era de posse de Jorge 
da Cunha Lima.  O Oficina era um grupo cultural, 
que realizava naquele barracão, os laboratórios de 
interpretação.

Em 1958, nasce a Companhia de Teatro Ofi-
cina, pois se deixa de ser um grupo cultural, para se 
tornar um grupo teatral. O amadorismo deu lugar 
ao profissionalismo, o primeiro salário foi com a 
peça A Incubadeira de 1959, com autoria de José 
Celso Martinez Corrêa e direção de Amir Haddad, 
realizada na cidade de Poços de Caldas.

O nome de Oficina foi assim, cunhado, 
porque a Companhia não se conformava que o 
termo teatro tinha que vir de algum lugar. Para o 
Oficina, teatro era sinônimo de fábrica de bater fer-
ro, onde se forjavam e transformavam os materiais, 
ou seja, “O Oficina  é o touro: os ferreiros africa-
nos antes de cavarem as minas, sacrificavam touros 
que tinham essa forma de bigorna, para penetrar 
na Mãe Terra, tirar o ferro dela, dando forma ao 
metal, — e a gente foi percebendo que o próprio 
processo do trabalho do Oficina no corpo humano, 
é o trabalho de colocar o corpo na bigorna, malhar 
e criar uma outra anatomia.”(CORRÊA, In ALMEI-
DA, 2012, p.34)

O Oficina sempre foi híbrido, pois seus par-
ceiros sempre emergiram das mais variadas artes 
como, a música, o cinema, as artes plásticas. No 
final da década de 50 os artistas eram considerados 
anarquistas, mas especificamente entre os artistas 
de teatro, eles tinham um “impulso de união”. As 
companhias eram solidárias, mas o Oficina tinha 
um modo de processar, que era diferente, intro-
spectivo e que levava o público a se conscientizar, 
destruindo o pequeno burguês, — “dentro de nós 
mesmos, para a gente renascer, como corpo vivo, 
questionar sem clichê.” (CORRÊA In ALMEIDA, 
2012, p. 36)

 Anos 60

No ano de 1967, o diretor José Celso Mar-
tinez Corrêa (Zé Celso) encenou a peça, O Rei da 
Vela (escrita em 1933, por Oswald de Andrade e 
publicada em 1937) nas  vésperas do AI-5  e do 
revolucionário ano de 1968. 

O texto de Oswald de Andrade, impunha 
uma liberdade e uma expansão criativa na lingua-
gem, que também se percebiam e ressoavam nos 
feitos contemporâneos de Hélio Oiticica, Glauber 
Rocha, com destaque para Caetano Veloso e Gil-
berto Gil, entre outros representantes da Tropicália 
, que também vinha despontando no horizonte 
híbrido das linguagens. 

Zé Celso disse na época que, a peça O Rei da 
Vela foi importantíssima para romper com a: “timi- 
dez artesanal do teatro brasileiro (...) Eu padeço 
talvez do mesmo mal do teatro do meu tempo, 
mas dirigindo Oswaldo eu confio me contagiar um 
pouco, como a todo o elenco, com sua liberdade. 
Ele deflorou a barreira da criação no teatro e nos 
mostrou as possibilidades do teatro como forma, 
isto é, como arte. Como expressão audiovisual. E 
principalmente, como mau gosto. Única forma de 
expressar o surrealismo brasileiro.”  

O espaço cênico, até os anos de 1967, era 
visualizado por Zé Celso, como uma “caixa de sa-
pato fechada.” Após a montagem de O Rei da Vela 
a cena teatral viu emergir uma nova linguagem e 
uma nova companhia teatral, que um ano antes 
havia passado por um incêndio em sua sede. 

Neste mesmo período, o paradigma do dra-
maturgo/texto, como centro da encenação, ainda 
estava oscilante, pois o teatro de encenador se via 
diante da possibilidade de sair do textocentrismo, 
ou seja, submissão ao texto. “Em outras palavras, o 
encenador não é mais um artesão, um mero ilustra-
dor. Mesmo sem afirmá-lo claramente, ele se torna 
um criador.” (ROUBINE, 1998, p. 51)

Zé Celso atento a sua época, também inicia 
suas argumentações sobre esta hierarquia cênica, 
a peça O Rei da Vela é um exemplo desse início 
de pesquisa cênica, ou seja, o encenador estava 
consciente e cuidadoso com as “utopias” advindas 
de Edward Gordon Craig  e Vsevolod Emilevitch 
Meyerhold .

Anos de Exilio
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José Celso Martinez Corrêa foi preso e tor-
turado no Brasil, por mais de um mês, pela ditadu-
ra. Assim, que deixou a prisão o encenador deixou 
o país juntamente com seu grupo teatral. Partiram 
para o exílio entre os anos de 1974 e 1978, e boa 
parte do seu desterro foi em Portugal.

O encenador e seu grupo, desembarcam em 
Portugal, pouquíssimo tempo após o golpe militar 
de 25 de abril de 1974, que colocou fim na ditadura 
fascista, que perdurava a 41 anos no país, o qual fez 
refletir na população, movimentos por lutas sociais, 
nunca vislumbrados. 

Segundo Paulo Vinicius Bio Toledo (2018), 
“assim, que os capitães do Movimento das Forças 
Armadas (MFA) entraram em Lisboa, emitiram 
comunicados pelas rádios pedindo para que a 
população permanecesse em suas casas. Porém a 
primeira ordem do (MFA) ao tomar o poder do 
Estado, foi ostensivamente ignorada. O povo saiu 
às ruas em massa e desde, então tornou-se o pro-
tagonista do processo revolucionário.” (TOLEDO, 
2018, p.74)

Zé Celso e a Comunidade Oficina SAMBA  
estavam ativos no exílio, pois participaram efeti-
vamente do processo revolucionário em Portugal. 
Com o fim do fascismo no país, a Comunidade 
Oficina SAMBA se engajou contra a democracia 
burguesa e se posicionou a favor do movimento 
que emergia de baixo para cima.

A Comunidade Oficina SAMBA estava em 
total comunhão com o grupo de extrema-esquerda 
de tendência maoísta, “este grupo era o L.U.A.R 
(Liga de Unidade e Ação Revolucionária), que 
surgiu no ano de 1967, como grupo de resistên-
cia à ditadura, que recusava a política partidária, 
defendia uma ação de base, com trabalhadores, 
camponeses, estudantes e soldados do país e tinha 
por lema a ideia de [poder popular].” (TOLEDO, 
2018, p.76)

De 1974 a 1975, a Comunidade Oficina 
SAMBA esteve presente e atuante nos movimen-
tos revolucionários. Mas suas ações anteriores a 
este período também apontavam fortemente para 
o caminho aberto pelo coro e também se revela-
vam, como expoente da luta popular, como, por 
exemplo, as montagens dos anos de 1969, Na Selva 

das Cidades e a viagem pelo país, realizada pela 
companhia no ano de 1971 e também, a peça Gra-
cias, Señor de 1972, e consequentemente, a ideia de 
te-ato como separação do teatro representacional 
burguês. Segundo Toledo:

Apesar do impasse, vivido em meio ao 
turbilhão revolucionário português e do corte de 
subsídios e apoio estatal, a Comunidade Oficina 
SAMBA, seguiu trabalhando em torno da ideia de 
poder popular e de uma vida social mais livre, or-
ganizada de baixo para cima. A ideia de coro passou 
a ser central”. (TOLEDO, 2018, p.75-77)

O Coro entrou na vida do encenador, quan-
do realizou a primeira montagem de Galileu Gali- 
lei de 1968, pois ocorreu um fato importante, “os 
jovens atores propunham uma vivência sensorial 
com a plateia e frequentemente, entravam em cena 
após utilizar alucinógenos. Era um momento que às 
vezes, se estendia por longo tempo e se deslocava, 
totalmente do restante do espetáculo.” (TOLEDO, 
2018, p. 75)

O período que abarcou os anos de exílio do 
Oficina, a viagem pelo Brasil e as peças do final dos 
anos sessenta, foram apontados por Paulo Bio To-
ledo, quão decisivos, pois se utilizou o Coro como: 
“elemento fundante da prática teatral, esse seria um 
dos alicerces do grupo, desde então.” (TOLEDO, 
2018, p. 78)

Quando o Oficina retornou ao Brasil em 
1978, o Coro que Zé Celso “presentava/presen-
tificava ” era outro, mais politizado com ambições 
maiores e que buscava expandir o conceito de es-
pacialização da arte.

De fato, como já sugere Luiz Fernando Ra-
mos (2005), a experiência do exílio em  tempos 
revolucionários, parece ter sido decisiva para todo o 
trabalho subsequente do grupo. No entanto, distan-
te de um momento de intensidade revolucionária, 
a formatação coral do trabalho, em busca da cone- 
xão produtiva, com os trabalhadores em luta, vai 
perdendo espaço. A terminologia de engajamento, 
dá lugar a uma reposição gradual da mistificação. 
E com isso, pouco a pouco, a pulsão criativa do 
grupo se estabiliza, em forma cultural. (TOLEDO, 
2018, p.82)

Outro dado importante, também veio à tona 
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neste período de desterro, a constante inquietação 
do encenador com o símbolo do grupo, “a bigor-
na”, “desde 1969, Zé Celso manifestava desconforto, 
com o símbolo.” (TOLEDO, 2018, p. 79)

Em 1971, o símbolo foi posto de lado e em 
seu lugar, uma foto da ação teatral, realizada na 
Universidade de Brasília, com a participação de 
estudantes. Contudo, a rejeição não durou muito 
tempo, pois nos créditos do filme O Parto de 1975, 
ainda em Portugal, a Comunidade Oficina SAMBA, 
colocou em destaque a bigorna que a partir de, en-
tão retorna como símbolo oficial do grupo.

Os conflitos de interesses entre o Oficina 
e GSS

Nosso ritual diário de comunhão com o pú-
blico, ainda vai ser percebido como ouro, uma coisa 
rara e um luxo, pois o nosso teatro é apontado para 
o futuro, com ambição utópica de que a arte como 
o futebol, seja o esporte das multidões. 

Os conflitos de interesses entre o GSS (Gru-
po Empresarial Silvio Santos) e o Teatro Oficina 
marcaram época e ainda perduram na atualidade. 
Esses conflitos emergiram nos anos de 1980, quan-
do o GSS tinha a intenção de adquirir o prédio do 
teatro para demoli-lo. 

Para impedir este fato, José Celso Martinez 
Corrêa entrou com o pedido de tombamento no 
CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimô-
nio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turísti-
co do Estado de São Paulo), pedido esse, que foi 
deferido só em 1982, como Bem Histórico. Alguns 
anos depois, os conflitos retornam. Em 1997, o 
GSS ambicionava construir um Shopping-Center 
no entorno do terreno do teatro Oficina, onde se 
pretendia implantar um teatro-estádio.

Epifania
Na noite de 16 de agosto de 1961, — um 

dia após a data do quinquagésimo segundo ano de 
assassinato de Euclides da Cunha, estreava no Te-
atro Oficina a peça A Vida Impressa em Dólar (de 

Clifford Odetts, do Group Theatre, antecessor do 
Actor’s Studium), com os atores: José Celso Marti-
nez Corrêa, Renato Borghi, Fauzi Arap, Célia Hel-
ena, Etty Fraser, Eugênio Kusnet, Chico Martins, 
Jairo Arco e Flexa; Sebastião Ribeiro; Elizabete na 
produção; Manuel na contrarregragem; Domingos 
Fiorini na luz; Çica Guarnieri no Som e na direção 
José Celso Martinez Corrêa. — Tudo até, então ia 
bem e o espaço teatral era o projetado pelo arquite-
to Joaquim Guedes, que se revelava por duas arqui-
bancadas, onde os atores tinham a impressão de 
estarem em meio a um sanduíche composto por 
pessoas. 

No dia seguinte a peça foi censurada e o 
Teatro fechado pela prefeitura, por motivos de “se-
gurança,” pois a arquitetura do espaço teatral não 
constava nos regulamentos do Departamento de 
Diversões Públicas. Segundo O encenador, muitos 
cortes foram feitos no roteiro, mas um chamou a 
sua atenção, ao ponto de fazer relembrar com tanto 
afinco. Assim, descrevia o texto: “Abaixo a Proprie-
dade Privada!” Declamada num profundo baixo, 
pela personagem do avô judeu, profeta, comuni-
sta, interpretado pelo ator Eugenio Kusnet. Essa 
frase “Soou como um sino no Bexiga. Corte duplo 
numa só fala. DNA da burrice, tabu, destes últimos 
quarenta anos. Um político: Abaixo a propriedade 
e outro moral: Privada. “ 

Enquanto, lutávamos abertamente pela 
reabertura do Teatro, Jânio Quadros fazia o ensaio 
geral de sua renúncia para dar o golpe que só iria 
acontecer três anos depois. O golpe dele micou. Dia 
25 de agosto, entregou sua carta cover de Getúlio e 
as forças “ocultas”, que estavam nas ruas clamando 
explicitamente, por reformas de base, emergiram 
e com elas, nós entramos em cena para somente 
sair, três anos depois com o golpe militar pró-geo-
política americana de 64. Tenho vivo no coração 
os três anos de maravilhosas esperanças do Brasil 
para o mundo, no tempo do nosso crescimento 
no ninho da democracia social, civilizatória e so-
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berana do governo do belo João Goulart. O Bra-
sil desequilibraria a guerra fria, não fosse o golpe 
de 64. 40 anos, um ciclo, um retorno concreto às 
possibilidades interrompidas do Brazil no mundo 
globalizado: o poder de desequilibrar o equilíbrio, 
desestabilizado da Ordem Mundial, como a com-
pletação das civilizações antropofágicas interrom-
pidas no mundo todo. 

Dia 16 de agosto de 2001, exatamente às 20h 
e 30min, o Teatro Oficina abria suas portas para 
o ensaio de um trecho de A Luta d’Os Sertões de 
Euclides da Cunha.

IO!
Bexiga!
Terreira!
Mama de Cacilda!
Coroa tua Cabeça de Hera.
Pra brotar,
Pra sangrar,
A vinha verde
Os novos frutos.
Te Fantasia
Pra gingar nas Bacanais
Com ramos de pinheiro
E Palmares
Com pele de veadinho
Plumas e Brilhos ...
Pega com Fé
a vara libertina
que à Terra toda
vai
dançar.
Todos pro morro ô ô ô
Onde está o mulherio
Que trocou corte e costura,
na picada de Baco,
na Pica de Baco.
Bexiga !

O Teatro Oficina, como ação de resistência 
entrou com o pedido de tombamento federal do 
teatro pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Históri-

co e Artístico Nacional). José Celso desejava que o 
edifício fosse tombado como Bem Artístico, fato 
que restringiria a ocupação do seu entorno.  

 Para o encenador foi e é, importantíssimo 
ter um antagonista desse porte, pois os diálogos 
com a sociedade, ficaram cada vez mais fortes, des-
de o primeiro processo de tombamento do edifício. 
Segundo Zé Celso: “se não fosse essa luta com este 
homem na selva das cidades, o Oficina não passaria 
talvez, de um teatro alienado numa caixa preta. Não 
teria sido levado a ter seu trabalho tão ancorado 
no tempo e, ao mesmo tempo, tão praticamente, 
implicado na transmutação deste tempo”. 

Todos esses conflitos são ressonantes na 
produção artística do Oficina, segundo José Celso, 
a musa inspiradora desse novo teatro, foi e conti-
nua sendo, o senhor Sílvio Santos, ícone do entre-
tenimento da TV brasileira, ou seja, seus desejos 
imobiliários e financeiros, conseguiram fazer com 
que, o encenador e seu grupo, realizassem  cone- 
xões de sua realidade com a dramaturgia. Um bom 
exemplo, dessa teatralidade ancorada no tempo e 
na transmutação deste tempo, foi a peça teatral Os 
Sertões do diretor José Celso Martinez Corrêa, en-
cenada pelo Oficina Ozyna Uzona, entre os anos 
de 2002 a 2006, a peça é homônima do livro de 
Euclides da Cunha. 

NOTA:
Resumo: José Celso Martinez Corrêa, pau-

lista de Araraquara, nasceu em 1937, é diretor, 
encenador, dramaturgo, autor e ator. Nos anos 
sessenta teve seu trabalho como encenador em 
relevo pela crítica; inquieto e irreverente se tor-
nou líder do Teatro Oficina, uma das companhias 
mais conectadas com o seu tempo. Nos anos da 
década de 1970, vivência todas as experiências da 
contracultura, transformando-se em líder de uma 
comunidade teatral e das montagens de criações 
coletivas. Ressurge nos anos 90 do século passado, 
numa nova organização da companhia, propondo 
uma interação constante entre vida e teatro. 
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The border is a concept of law, of 
history, but above all a word. Ber-
trand Badie recalls, for instance, 
that there was a historical inven-

tion of borders. Borders, before being a policy, it's 
a claim, a mark of sovereignty.

 Once registered in history, it will survive 
because it is a marker of power, for example with 
the Westphalian Treaties, Versailles treaty, but also 
other treaties around the world. It has evolved also, 
becoming an identity marker.

 The notions of "border/frontiers" offer us 
multiple reflections, not only geographical, physi-
cal ones but also symbolic boundaries, for example 
social boundaries (of race, class and gender in par-
ticular).

 These two conceptions coexist and even 
reinforce themselves: On one side the border as 
the emblem of stato-national sovereignty, which 
hinders the movement of people, simultaneously 
opposing national and non-national. On the other, 
the border as a boundary or point of separation 
between groups.

 Different conflicts and crises around the 
world have forced the displacement of millions of 
people, it is the highest point since the World War 
Two, according to the UNHCR. At the same time, 
countries are developing an open policy of con-
fining all migrants in transit, doubling the num-
ber of places in closed centers, intensifying police 
controls. The militarization of the borders of the 
European Union for instance is of increase concern, 
with many abuses being documented. Several au-
thors and actors denounce these measures, which 
also go beyond the EU territory in what is called 

externalisation of migration policies. This however 
is not something new. 

 In the 1980s, the asylum and migration 
policy in Europe changed. This phenomenon co-
incides with the negotiation of the Schengen Area 
Agreement (free movement of people within the 
European countries). "This process of European 
integration, as opposed to the foreign one, is par-
ticularly noticeable during the 1990s with the ef-
fective creation of the Schengen area, associating a 
certain freedom of movement within the space and 
a restrictive common policy in relation to migration 
and asylum". In practice, this represents a closing 
of the common borders in the Schengen area for 
the other countries. As noted by Catherine Wihtol 
Wenden, at that time entry has become increasingly 
difficult because of the policies of control and fight 
against irregular migration, creating a reverse situ-
ation from that of the nineteenth century where it 
was difficult to leave home but easy to enter other 
places. Here, the foreigner is understood as a risk, 
a threat.

 At the same time, to implement this policy, 
Europe developed a technocratic institutional appa-
ratus to judge the right to asylum on an individual 
basis. Thus they created various organizations, such 
as OFPRA in France, UK Border Agency in the 
United Kingdom, etc. The agencies give a techno-
cratic aspect to the judgments of exile/migrantion. 
In this case, as Jérôme Valluy pointed out, "the re-
jection rates are difficult to challenge politically 
(...) because they come from a bureaucratic activi-
ty adorned with the finery of legal science and the 
impartiality of the justice ».

 In turn, the camp policy appears as a solu-
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tion to concentrate refugees and avoid their mi-
gration to European countries. The discourse is 
obviously diplomatic and is based on the idea of   
improving regional management and better man-
aging migrants in their region of origin. That is to 
say the concept of the externalisation of asylum, 
which asylum and migration specialists refer to 
as "a relatively simple political idea as well as the 
public policies that agrees to grant asylum to the 
exiled, but not at our place, preferably far from us 
and in places, internment camps or geographical 
regrouping areas, that they will not be able to leave 
easily in order to try to reach Europe".

 The direct humanitarian action of the Eu-
ropean States or the action by international organi-
zations or NGOs, on behalf of several programs of 
cooperation and aid, can be understood as a tool of 
subversion to fix the refugee/migrant far and pro-
tect the European area. Europe wants to avoid mass 
influx of people on its territory. What is happening 
today it is just a continuation of this process. 

 The controversial statement between the 
European Union and Turkey in March 2016, con-
cerning the so-called "migration crisis » is an exem-
ple. According to the document, Turkey agrees to 
readmit all those who arrived on the Greek islands 
in an "irregular" manner, all categories included. 
In exchange, the EU promised to liberalize the 
Schengen visa policy for Turkish nationals, to pay 
6 billion euros in humanitarian aid and to reopen 
Turkey's EU accession process. Since March 2016, 
2224 people have already been returned to Turkey. 
The number of people resettled in Europe in turn is 
higher than the number of asylum seekers returned 
to Turkey (18094), but it is derisory compared to 
the presence of refugees in Turkish territory, and 
the considerable decline of 97% of the number of 
people had tried to reach the Greek islands after 
the agreement. It must be emphasized that "people 
readmitted to Turkey (...) could not have access to a 
lawyer and most were detained », putting into ques-
tion the status of "safe country" granted to Turkey. 

 In the work of building and reinforcing 
these geographical boundaries, which passes for 
example through the materialization of the walls, by 
the action of the border police, is added the public 
and media discourses defining the "body-other", 
with the effect of intensifying the social frontiers. 
Despite the variety of profiles, migrants, all catego-
ries included, are stigmatized, seen as an internal 
and external threat. These stereotypes, combined 
with restrictive migration policies, attribute nega-
tive impacts on their experience. If the boundaries 
of the social are not materialised such as the geo-
graphic ones, they have real effects.
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O Mundo Reificado de Graciliano 
Ramos: uma leitura na perspectiva da 
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PARA INÍCIO DE CONVERSA

Graciliano Ramos não inventou 
novelas ou romances para entre-
tenimento de um público besta, 
rico e vazio. Não via  o mundo 

do alpendre da casa grande, como muitos de seus 
contemporâneos regionalistas o fizeram. Provavel-
mente,  diria de Rachel de Queiroz  o que pensava 
de José Lins. Em Memórias do Cárcere, pergunta 
a seus botões se seu amigo realmente conheceria a 
vida daqueles que nasceram para servir ao coronel 
José Paulino,  avô do sinhozinho Carlinho, menino 
do engenho Santa Rosa.  Responde que “provavel-
mente não conhecia”. E acrescenta: 

acusavam-no de ser ape-
nas um memorialista, de não 
possuir imaginação, e o romance 
mostra justamente o contrário. 
Que entendia ele de meninos 
nascidos e criados na lama e na 
miséria, ele, filho de proprietá-
rios? Contudo a narração tinha 
verossimilhança. Eu seria incapaz 
de semelhante proeza: só me aba-
lanço  a expor a coisa observada e 
sentida (Graciliano, 2001, p.71). 

“Só me abalanço a expor a coisa observada 
e sentida” - destaque-se.  

Com esta frase, Graciliano  deixa claro que 

a matéria-prima da sua imaginação literária não 
cai do céu  e  mais uma vez  provoca  José Lins por 
se abalançar a escrever sobre coisas de um mundo 
que não conhecia. Censura-o ao vê-lo 

afastar-se da bagaceira  e 
do canavial, tratados com segu-
rança e vigor em obras anterio-
res, discorrer sobre Fernando 
de Noronha, onde nunca esteve 
(...). Pessoa de tanta experiência, 
de tanto exame, largar fatos ob-
servados, aventurar-se a narrar  
coisas de uma prisão distante. Os 
indivíduos livres não entendem 
a nossa vida além das grades, as 
oscilações  do caráter e da inte-
ligência, desespero sem causa 
aparente, covardia substituída 
por atos de coragem doida. So-
mos animais desequilibrados, 
fizeram-nos assim, deram-nos 
almas incompatíveis (...). Zan-
guei-me com José Lins. Porque se 
havia lançado àquilo?  O admirá-
vel romancista precisava dormir  
no chão, passar fome, perder as 
unhas nas sindicâncias. A cadeia 
não é um brinquedo literário. Ob-
temos informações lá fora, lemos 
em excesso, mas os autores que 
nos guiam não jejuaram, não su-
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focaram numa tábua suja, meio 
doidos. Raciocinam bem, tudo 
certo. Que adianta?  Impossível 
conceber o sofrimento alheio se 
não sofremos. O começo do livro 
de José Lins torturava-me.  Qua-
se desejei ver o meu amigo preso 
(Graciliano, 2001, p. 215/16).

No parágrafo seguinte, assim arremata 
suas meditações: 

- Somos  sapateiros. De-
vemos  fazer sapatos, bons sapa-
tos. Para  que fabricar pulseiras e 
brincos?  Sapateiros, bons sapatos 
(Graciliano, 2001, p. 216). 

GRACILIANO RAMOS: UM “EMPIRISTA” 
VULGAR?

Seria Graciliano um escritor de espírito 
empirista rasteiro, que não consegue ir além do 
alcance imediato dos sentidos?  Se ele se apega  
extremamente à realidade sensível, não seria a sua 
obra apenas um relato do imediatamente obser-
vado? 

Claro que não. Sua obra não só não tem um 
imenso valor literário, como também oferece uma 
profunda análise da realidade. Sem exagero, pode-
se até dizer que seus escritos  podem ser lidos como 
um verdadeiro tratado de Economia Política. 

Isso mesmo! Um verdadeiro tratado de 
Economia. Quem lê Vidas Secas, de Graciliano 
Ramos, e o compara com O Quinze, de Rachael de 
Queiroz,  escritos quase na mesma época, percebe 
a enorme diferença entre esses dois romances, que 
têm como tema central a questão da seca. 

Um mesmo tema, duas abordagens rad-
icalmente distintas. E como! O tema central de 

O Quinze é a saga Chico Bento e sua família em 
fuga da seca. Vaqueiro da fazenda das Aroeiras, 
de propriedade de Dona Maroca, o pobre coitado 
caiu na desgraça quando São José avisou que a seca 
veio para ficar. No paiol, não sobrou uma espiga de 
milho. Aperreado, o vaqueiro conta o pouco que 
conseguiu juntar com a “quarta” - um  boiote, uma 
vaca solteira e um garrote. Seu compadre Vicente 
compra suas três reses pela metade do preço. Como 
era homem  de coração bom, daqueles que nunca 
deixa  seus “cabras numa desgraça”,  ainda lhe dá 
de lambuja uma burra velha. 

No dia seguinte, antes de o sol sair, Chico 
Bento pega  a mulher, Dona Cordulina, os cinco 
filhos, e bota o pé na estrada no rumo da Capital 
do estado. Na viagem, perde o menino do meio. 
Coitado? Comeu mandioca - foi a conta. Morreu 
envenenado, com  o bucho mais esticado do que 
couro de pandeiro. O mais velho  apartou-se da 
família e tomou destino ignorado. 

Com dois filhos a menos, Chico Bento e D. 
Cordulina chegam à Fortaleza.   Estropiados, só  
coros e ossos, com a barriga pregada no espinhaço, 
arranjam abrigo nos campos de concentração, para 
onde as autoridades mandavam os retirantes.  O 
menino de colo, entre a vida e a morte, é salvo pela 
bondade de Conceição - sua madrinha de batismo.  
Era uma candidata a vitalina atrás de companhia. 
Certamente, precisaria de alguém para lhe guardar 
a velhice. 

A família de Chico Bento ficou reduzida a 
quatro almas. Esse controle de natalidade, prov-
idenciado pela fome, foi até bom. Ficou mais fá-
cil arranjar passagens, para embarcar rumo a São 
Paulo. Quem sabe se pelas bandas de lá não faria 
fortuna. Terra boa, onde nunca havia seca, haveria 
de nela fazer seu pé de meia; talvez pudesse ficar 
rico, voltar ao seu torrão natal, comprar uma pro-
priedade grande, botar os filhos na escola. Quem 
sabe se um deles não viraria doutor.

Nunca mais fugiria da seca.  
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Que importa! Por trás da maestria com que 
Rachel move a sua pena se esconde uma visão de 
mundo carregada de preconceitos. A autora de O 
Quinze narra a história de Chico Bento e de sua 
família debruçada sobre o batente da janela que 
dá para o alpendre da casa grande. A distância 
que separa o seu mundo daquele em que vivem os 
Chicos Bentos da vida é enorme. Isso lhe permite 
transformar o coitado do vaqueiro em um objeto 
terapêutico, para trazer à tona os sentimentos de 
terror e de piedade dos seus leitores. Descarrega, 
em cada página do seu romance, suas impressões 
sentimentais de compaixão e comoção, tão bem 
expressas no gesto piedoso de Conceição e de seu 
compadre Luís Bezerra, delegado da cidade do 
Acarape. Graças a ele, que conseguira arrumar qua-
tro passagens de trem, os mais de 200 quilômetros 
de caminhada de Chico Bento e sua família foram 
abreviados. 

Fabiano, do romance Vidas Secas,  divide 
com  Chico Bento a mesma sina. Ambos são va-
queiros, porém são representados de formas radi 
-calmente distintas. Diferentemente de Rachel, 
Graciliano Ramos não  vê Fabiano como objeto da 
caridade alheia, mas  como um bicho que nasceu 
para cuidar das coisas alheias. Um objeto de ex-
ploração do capital, como foram seu avô e seu pai. 
“Nascera com esse destino, ninguém tinha culpa de 
ele haver nascido com um destino ruim”. 

Retrata-o, assim,  o autor de  Vidas Secas. 

Podia Fabiano arribar para São Paulo, para lá tentar 
a sorte? Decerto que sim. Mas quem nasceu para a 
cangalha jamais vira burro de sela. Se  lhe dissessem 

que era possível  melhorar 
de situação, espantar-se-ia. Tinha 
vindo ao mundo para amansar 
brabo, curar feridas com rezas, 
consertar cercas de inverno a 
verão. Era sina. O pai vivera as-
sim, o avô também. E para trás 
não existia família. Cortar man-
dacaru, ensebar látegos – aquilo 
estava no sangue. Conforma-se, 
não pretendia mais nada. Se lhe 
desse o que era dele, estava cer-
to. Não davam. Era um desgra-
çado, era como um cachorro, só 
recebia ossos. Porque seria que 
os homens ricos ainda lhe toma-
vam uma parte dos ossos? Fazia 
até nojo pessoas importantes se 
ocuparem com semelhantes por-
carias (Graciliano, 2002, p. 96).

Não tinha jeito mesmo, não. Fabiano era 
uma coisa da fazenda, um traste.   Vaqueiro de alu-
guel, poderia ser despedido a qualquer hora. Um 
deslize, era a conta. Tinha que entregar de volta 
ao patrão tudo o que recebera ao ser contratado: o 
cavalo de fábrica, perneiras, gibão, guarda-peito e  
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os sapatões de couro  cru. Toda essa tralha ficava 
com o vaqueiro que o substituiria. 

Com seca ou sem seca, não havia tempo 
bom para Fabiano. Vivia de trouxa arrumada. Era 
sua sina. Sua saga, narrada em Vidas Secas, é um 
capítulo resumido de toda sua vida. Entra na nar-
rativa do romance da mesma forma que dele sai. 
Vinha tangido pela seca e termina empurrado por 
ela. Chega de mãos abanando e sai com uma na 
frente e outra atrás, sem nada. 

Fabiano era um assalariado disfarçado sob 
o véu da “quarta”. Como seus consortes da cidade, 
seu emprego não era para a vida toda. Com a dife- 
rença de que o ciclo do sertão é marcado pelo 
calendário da seca. Mas a lógica é a mesma:  quan-
do os negócios vão mau, o jeito é cortar despesa. As 
empresas reduzem o ritmo de produção, jogam fora 
o excesso de trabalhadores. Os patrões invisíveis, 
que só visitam suas fazendas no dia da ferra do 
gado, agem da mesma forma. Quando chega a seca, 
abrem as porteiras, soltam o gado nas matas, des-
pedem o vaqueiro. Endividado,  vende por uma 
ninharia o pouco que juntou com a “quarta”. Pega 
as trouxas, mulher e filhos,  e arriba novamente. 

A incerteza e o medo são as companhias de 
vida do vaqueiro Fabiano, sina que ele divide   com 
o professor Padilha,  do romance  São Bernardo, 
fincado no meio das quebradas dos sertões nordes-
tinos.  Era um  Contratado de Paulo Honório, dono 

do império São Bernardo, para ensinar o bê-á-bá 
aos moleques dos seus trabalhadores. Como Fabi-
ano, Padilha parecia um  cágado, vivia encolhido 
dentro do corpo com medo de perder o emprego.  
Qualquer deslize era motivo para ir para o olho da 
rua, como aconteceu no dia em que foi flagrado 
falando de socialismo, de que a propriedade era um 
roubo. . Soltando fogo pelas ventas, Paulo Honório 
deu-lhe um esbregue daqueles:

Em minha terra não (...). 
Das cancelas para dentro nin-
guém mija fora do caco. Pegue 
suas burundangas e dana-se. 
Com um professor assim, estou 
bonito. Dou por vista o que esse 
sem-vergonha ensina aos alunos 
Graciliano, 2001, p. 59).

Os berros de Paulo Honório eram conhecidos de 
Fabiano. E sabia por que. Seu patrão 

berrava sem precisão. 
Quase nunca vinha à fazenda, só 
botava os pés nela para achar tudo 
ruim. O gado aumentava, o ser-
viço ia bem, mas o proprietário 
descompunha o vaqueiro. Natu-
ral. Descompunha porque podia 
descompor, e Fabiano ouvia as 
descomposturas com o chapéu de 
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couro debaixo do braço, descul-
pava-se e prometia emendar-se. 
Mentalmente jurava não emendar 
nada, porque estava  tudo em or-
dem, e o amo só queria mostrar 
autoridade, gritar que era dono. 
Quem tinha dúvida? Graciliano, 
2002, p. 22/23).

Não há mesmo diferença entre o professor 
Padilha e o vaqueiro Fabiano. Ambos estão ligados 
pelos laços invisíveis da divisão capitalista do tra-
balho. Com funções distintas, é verdade,  porém 
um mesmo cambão pesa sobre seus pescoços: o 
poder dos donos do dinheiro.   O que os distingue 
é  apenas o lugar que cada um ocupa no interior do 
processo de produção de mercadorias: um é pro-
fessor; o outro, vaqueiro. Comem apenas o pouco 
que ganham com seus salários de miséria. 

O sertão de Graciliano Ramos é, portanto,  
bem diferente daquele pintado por Rachael de Que-
iroz. Para ela, o sertão é feito de homens bons, como 
Vicente, Conceição e o delegado Luís Bezerra, mas 
também gente ruim, como o dono da cabra, que  
Chico Bento se viu obrigado a matá-la para saciar a 
fome dos filhos e da mulher, quando fugia da seca. 
Mal terminara de tirar o coro do animal, o pro-
prietário aparece aos berros: - “Cachorro! Ladrão! 
Matar minha cabrinha! Desgraçado!” Pegou o an-
imal, jogou-o nos ombros, deixando para o pobre 
vaqueiro  o fato do bicho: “ se quiser, que mate a 

fome com isso, seu ladrão miserável”. Pior é a Dona 
Maroca, das Aroeiras, a quem Chico Bento serviu 
a vida  toda.  Por causa de sua  sovinice, o vaqueiro 
caiu na desgraça. Na hora em que ele mais precisava 
dela, deixou-o entregue ao deus-dará. Bem difer-
ente de Vicente que não é dessas coisas,  homem 
de coração bom, nunca abandona seus cabras em 
tempos de aperreio.  

No sertão estampado nas páginas de Vidas 
Secas, não há homens bons  nem maus. Seus per-
sonagens nada mais são que personificações das  
relações econômicas. Fabiano é um assalariado; 
seu patrão é um proprietário, um criador de gado. 
Cria-o não porque acha bonito ou tem amor aos bi-
chos, mas, sim, porque lhe rende dinheiro. Por isso 
a relação que tem com Fabiano não é de amizade 
ou de solidariedade, mas de interesse. Na hora da 
ferra dos animais, tudo tem de passar pela ponta 
do lápis do seu patrão. Qualquer suspeita é motivo 
para ralhar com  o pobre coitado do vaqueiro, ou 
até mesmo despedi-lo,  caso o seu dono desconfie 
que está sendo roubado.

SÃO BERNARDO: MOINHO DE ALMAS

Quando Vidas Secas veio a público, em 
1938, encontrou um sertão em processo acelerado 
de transformações. O capitalismo invadia o campo 
e submetia suas relações de produção à lógica mer-
cantil. O antigo contrato da “quarta”, que ninguém 
escreveu e que o vaqueiro cumpria fielmente, sem 
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juizes e testemunhas, virou coisa do passado. Se 
antigamente valia o que estava apalavrado,  agora, 
não; tudo  tinha de passar pela contabilidade do 
administrador da fazenda, o braço estendido do 
proprietário da terra.  

Os tempos mudaram. A modernidade in-
vadiu o sertão e virou tudo de cabeça pra baixo. 
Afogou todos os valores e tradições sertanejas, 
como diria Marx, nas “águas geladas do cálculo 
egoísta”. Se antes a palavra dada valia mais do que 
um pedaço de papel timbrado, assinado e regis-
trado, agora,  ninguém  mais acredita na promessa 
empenhada. 

Em São Bernardo, romance de 1934, Gra-
ciliano Ramos mostra a chegada do capitalismo, 
que arranca o sertanejo de sua vida pacata e sosse-
gada para atirá-lo ao redemoinho do mercado. 
O tempo criou asas, ganhou velocidade.  Quem 
permanecer parado ou marcando passo, ou não 
sobe ou se afunda. Foi o que aconteceu com seu 
Ribeiro. Seu drama é narrado por Paulo Honório, 
personagem central do romance, que escreve um 
livro para contar a sua história de como conseguiu 
transformar a fazenda São Bernardo, encravada no 
meio do sertão,  num grande império econômi-
co, feito que levou o bajulador Azevedo Gondim, 
redator da Gazeta, a compará-lo a Ford e a Delmiro 
Gouveia.  

Em rápidas pinceladas, Paulo Honório as-
sim descreve o que aconteceu com o major:  

Nas noites de São João 
uma fogueira enorme iluminava a 
casa do  seu Ribeiro. Havia foguei-
ras diante das outras casas, mas a 
fogueira do major tinha muitas 
carradas de lenha. As moças e os 
rapazes andavam em redor dela, 
de braço dado. Assava-se milho 
verde nas brasas e davam-se tiros 
medonhos de bacamarte. O ma-
jor possuía um bacamarte, mas se 
desenferrujava pelos festejos de 
São João. 

Ora, essas coisa se passa-
ram antigamente.

Mudou tudo. Gente nas-
ceu, gente morreu, os afilhados 
do major cresceram e foram para 
o serviço militar, em estrada de 
ferro. 

O povoado transformou-
-se  em vila, a vila transformou-
-se  em cidade, com chefe político, 
juiz de direito, promotor e delega-
do de polícia. 

Trouxeram máquinas – a 
bolandeira do major parou. 

Veio o vigário, que fechou 
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a capela e construiu uma igreja 
bonita. As histórias dos santos 
morreram na memória das crian-
ças. 

Chegou o médico. Não 
acreditava  nos santos. A mulher 
de seu Ribeiro entristeceu, ema-
greceu e finou-se.

O advogado abriu con-
sultório, a sabedorias do major 
encolheu-se – e surgiram no foro 
numerosas questões. 

Efetivamente a cidade teve 
um progresso rápido. Muitos ho-
mens adotaram gravatas e profis-
sões desconhecidas. Os carros de 
bois deixaram de chiar nos cami-
nhos estreitos. O automóvel, a ga-
solina, a eletricidade e o cinema. 
E impostos. 

As moças e os rapazes não 
rodeavam, de braço dado, as fo-
gueiras de São João: dançavam o 
tango, no frevo. 

Um dia seu Ribeiro reco-
nheceu que vivia numa casa gran-
de demais. Vendeu-a e adquiriu 
outra pequena. Como havia agora 
liberdade excessiva, a autoridade 
dele foi minguando, até desapa-

recer (...).
Seu Ribeiro enraizou-se 

na capital. Conheceu enfermarias 
de indigentes, dormiu nos bancos 
dos jardins, vendeu bilhetes de lo-
terias, tornou-se bicheiro e agente 
de sociedades ratoeiras. Ao cabo 
de dez  anos era gerente e guar-
da-livros da Gazeta, com cento e 
cinqüenta mil-réis de ordenado, e 
pedia dinheiro aos amigos.

Quando o velho acabou de 
escorrer a sua narrativa, exclamei:

- Tenho a impressão de 
que o senhor  deixou as pernas 
debaixo de um automóvel, seu 
Ribeiro. Por que não andou mais 
depressa? É o diabo (Graciliano, 
2001, p. 37). 

De fato,  é  o diabo. O capitalismo afogou 
o passado de seu Ribeiro, deixou a comer poeira. 
Não só ele, mas  todos que não se preparam para 
viver sob a lógica mercantil. Padilha, antigo dono 
de S.  Bernardo, dormia e amanhecia bêbado. O 
pouco dinheiro que ainda conseguia com a venda 
das safras de sua fazenda, que minguavam com o 
tempo, perdia-o nas mesas de jogo. 

Diferente de Padilha e seu Ribeiro, Paulo 
Honório é um típico representante da modernidade 
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que entra pelo sertão adentro. É um homem de 
negócios que não vacila em usar de todos os meios 
para conseguir o que deseja. Percebe que  Padilha é 
um viciado inveterado. Empresta-lhe dinheiro para 
jogar, mesmo sabendo que ele não tem condições 
de saldar a dívida. Que importa!  Se não tem di 
-nheiro, tem como honrá-la: a fazenda São Bernar-
do.  No dia do vencimento das promissórias, botou 
o desgraçado no canto da parede. Comprou-lhe a 
fazenda por uma aninharia, descontando o que lhe 
havia emprestado. 

Paulo Honório não sente remorso por ter 
explorado a fraqueza do desgraçado do Padilha. Ele 
queria dinheiro para jogar, emprestou-lhe. Que há 
de imoral nisso? Não lhe roubou a fazenda, fez tudo 
dentro da lei. Por que se culpar? Que se danem os 
pregadores da moral santa se 

acham que andei mal. A verdade é que nun-
ca soube quais foram os meus atos bons e quais 
foram os maus. Fiz coisas boas que me trouxeram 
prejuízo; fiz coisas ruins que deram lucro. E como 
sempre tive a intenção de possuir as terras de S. 
Bernardo, considerei legítimas as ações que me le-
varam a obtê-las (Graciliano, 2001, p. 39).  

Paulo Honório não pensa com o coração, 
ele é um homem de negócios que sabe que em 
matéria de dinheiro não há lugar  para boas ações.  
Construiu uma escola para os filhos dos seus tra-
balhadores não porque julgava a educação um val-

or, mas porque lhe era útil, poderia lhe “trazer a 
benevolência do governador para certos favores” 
que esperava dele receber.  Fez até um bem ao des-
graçado do Padilha que não  tinha onde cair morto. 
Contratou-o para ser professor. 

Não foi só seu Ribeiro que “deixou as per-
nas debaixo de um automóvel”. Padilha tropeçou 
na bebida e no jogo, perdeu a fazenda, passou a 
viver com um salário de miséria, virou  bicho. S. 
Bernardo era cheia de bichos. Nela,

Havia bichos doméstico, como o Padilha, 
bichos do mato, como Casimiro Lopes, e muitos 
bichos para o serviço do campo, bois mansos. Os 
currais que se escoram uns aos outros, lá embaixo, 
tinham lâmpadas elétricas. E os bezerrinhos mais 
taludos soletravam a cartilha e aprendiam de cor 
os mandamentos da lei de Deus. 

Bichos. Alguns mudaram de espécie e es-
tão no  exército, volvendo à esquerda, volvendo à 
direita, fazendo sentinela. Outros buscaram pastos 
diferentes (Graciliano, 2001, 39).

É o diabo do capitalismo que transforma 
os homens em coisas e dota as  coisas de vontade. 
Transformou  Paulo Honório em escravo do seu 
poder, a ponto de convertê-lo num monstro sem 
coração e sem alma. Tinha mesmo de se transfor-
mar num monstro, pois em matéria de dinheiro 
cessa toda boa vontade. 
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Paulo Honório tem consciência do aleijão 
em que se transformou. Fecha o último capítulo 
do seu livro, no qual narra sua história, dizendo 

Que nem sempre fui egoísta e brutal. A 
profissão é que me deu qualidades tão ruins.

É a desconfiança terrível que aponta in-
imigos em toda parte! 

A desconfiança é também conseqüência da 
profissão. 

Foi  este modo de vida que me inutilizou. 
Sou um aleijado. Devo ter um coração miúdo, la-
cunas no cérebro, nervos diferentes dos nervos dos 
outros homens, uma boca enorme, dedos enormes. 

(...).

Fecho os olhos, agito a cabeça para repelir 
a visão que me exibe essas deformidades monstru-
osas.

A vela está quase a extinguir-se.
(...).

Lá fora há uma treva dos diabos, um grande 
silêncio. Entretanto, o luar entra por uma janela 
fechada e o nordeste furioso espalha folhas secas 
no chão.

É horrível! Se aparecesse alguém ... Estão 

todos dormindo. 

Se ao menos a criança chorasse ... Nem se-
quer tenho amizade a meu filho. Que Miséria!

Casimiro Lopes  está dormindo. Marciano 
está dormindo. Patifes!

E eu vou ficar aqui, à escuras, até não sei que 
hora, até que morto de fadiga, encoste a cabeça à 
mesa e descanse uns minutos (Graciliano, 2001, p. 
190/91). 

S. Bernardo é um moinho de almas. Nela, 
tudo está de cabeça para baixo. Os bichos soletram 
a cartilha e aprendem os mandamentos da lei de 
Deus; os homens viram bichos.  

É a reificação do ser humano levada às últi-
mas consequências.  

Uma lição de Economia Política  que nada 
deixa a desejar. 
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Cobra de fogo, coisa de fogo: boitatá, 
boitaté, biatatá, bata...

Vito Antonio  Antico Wirgues
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Excelência, fogo fátuo, osconsoscon-
di... Sem aprumeça, boi de piranha 
é da mesma incelença de fascismo 
quando se derrapa à vera, o pouco 

da sorte, sem a repetição de morte escrachada e 
risalva dente marulho. 

O fiapinho da sorte, que se puxa, não se aca-
ba em vida; elasteia mais de a pouco, e hora e meia 
se transforma em oração protegida para a alfaia de 
morte que, té-então, não existia... mas boi tátáude já 
no céu e táqui-grafia de tropeiro estirante fagulha o 
encharque sangue mistério e pegue a mortalha pro 
chão lá... é a miasma da coisa-mesma. 

Mas ainda é boi e tátá desvairado na ironia 
isonômica dos confins de um lado, que se fez espe-
lhado por outro, é lado de vista-graúda diferença e 
falsidade, igualadotro, separente nada, mas... 

Siparece, dizer ati-dizem até, é, o que cá-cul-
tura de homem é diferente e nada se morre quando 
no mesmo não padece de saudade caridosa ô com-
paixão que’dassim é das terra... e já minha, se for, 
vai/é de semovente pessoal, jeitoso, do igualzinho 
também até com as boca de fruta indeiscença.

Que realidade-tudo, erres do esmo pacato, 
sabe muito óvívio, e quando leitura não revaleia, 
o pacto desloca o choramingo pro resto do brejo 
em-se reforma-ça ficção de farsa que só aceite o 
destino da histôria-aria sem a prevalência parado-
xal com o pacto dantes-mesmo realidade lendária 
da cousa de fogo, e com pigmento de estrangeiro 
que é daqui só que de lugar nenhum histeria óvía.

E daqui de lá se vai vê morte de boitatá sem 
criação de mboitatu antes de nem conheço o des-
concido méximo1 -relato dos antigo para boi um ou 
aboi outro dizdito tatá no meio sururu e o respiro 
fim da gênese política em boitaté sem nem boigua-
çu se saber fim terço no rabeio da cobraçoite-tátá-
tá-tata finado sem-sopé da mão contada pronto pro 
lavrorar da fome é a procura da sede, ladainha...

Pois, sem criação de um, mentira do outro, 
isso que é... E no fundo nem cabido o disfarce da 
imitação cobrada, visível, real, transtornada, a cobra 
quiquiriqui dela lesma come o próprio rabo-de-sal.

Rés, pá, mascacultura taturano o bicho rela-
tivo da vida, a boizada no varão da rabiola sequer 
telequete desmonta escolação, educado, nem que 
desbirutado da idéia, nem com a loucura, provação 
da ratatuia achismofacis intra-epiderme no valão 

do céu em plantaneira d’aurora inventada, galope 
branco da relaidoxa.

Boi carcurulta boi tatá boi carcurimba boi-
taté.

E relapso de relaidade quem contra-vaida-
de soberana vi-é tudo estória contada, e mesmo se 
pareça de invertanada, ririgual, atolado ínguá de 
cururu inflamado, só conta o sopapo discurso à 
toa da trema no bico caladisso:

Teiú pra porra nenhuma que galinha crô 
dente e boi vardeiro fez pagôo-pato, 

O chamusco da carapaça bocal na angústia 
de la muerte. 

E quem esqueceu bata no cabresto sem lin-
galuz-plasmê? 

capitão-línguém, revestid... 
Ê vinhôlento da cachapáçalida biatatá amo-

nado de cantiga agá da fuleragem, moída de hieró-
glifo ordeiro na seguridade sobresalente a máxima 
romana, “a segurança pública é a lei suprema”... xô, 
caboclo espartano, trabalhador, fornada premente, 
da revelia dosusbempregos – suspiro –, ante, mor-
tesina, nada, só festeio de quando puder sailá-fora 
lá vê, mboimirim no rioscondido, rescoberprolixo, 
do ponteio d’orgão´, rio, dentro-rio, sentinelaboi, 
d’abaixo, inda-existe:
Vai, um aprumo pobre coisa rica marche-teria 
Vem, boi carcurulta boi tatá boi carcurimba 
boitaté.
Vai, um aprumo pobre coisa rica marche-teria 
Vem boi carcurulta boi tatá boi carcurimba boi-
taté.
[...]
Vai, doze aprumo pobre coisa rica marche-teria 
Vem, Boi carcurulta boi tatá boi carcurimba 
boitaté.
Vai, doze aprumo pobre coisa rica marche-teria 
Vem boi carcurulta boi tatá boi carcurimba boi-
taté

Assisnado cântico:
Fascismo Farseiro, 
Fiado Fosco da Relaidade Analfabeta

1 Há também outros (fantasmas), máxime nas praias, que vivem a maior 
parte do tempo junto do mar e dos rios, e são chamados baetatá, que quer 
dizer cousa de fogo, o que é o mesmo como se se dissesse o que é todo de 

fogo.
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Dietrich Bonhoeffer: Liberdade e 
resistência ao Nazi-fascismo

 na Alemanha

Jimmy Barbosa Pessoa
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A segunda Guerra Mundial foi 
marcada por batalhas cruéis, 
sangrentas, dolorosas e terríveis. 
Porém, podemos afirmar que ela 

atravessou os campos de batalhas, as fronteiras, 
trincheiras e pontos estratégicos, alcançando as 
universidades, guetos, igrejas, sindicatos e todos os 
grupos da sociedade civil. E quando se silenciaram 
as armas, as penas, vozes, academias e gráficas con-
tinuaram a disparar e produzir ideias e teorias que 
iriam romper o tempo e chegar até a contempora-
neidade. Desde relato de feitos extraordinários ou 
da dor e sofrimento de pessoas que sobreviveram a 
campos de concentração, prisões, torturas, fome e 
solidão até a produções de pessoas que escreveram 
para se pensar sobre um mundo justo e fraterno, 
onde o lucro e a ganância jamais superassem o bem 
comum e universal em uma perspectiva do ser e 
do viver. 

 Neste trabalho apresentaremos perspecti-
vas teóricas do Fascismos e Nazismo, suas cren-
ças e ideias marcadas por um nacionalismo ex-
acerbado e uma prática preconceituosa e violenta 
com discurso antissemita e xenófobo. Trataremos 
introdutoriamente sobre a Alemanha no período 
antes da Guerra em sua condição política e social, 
e, destacaremos os motivos que contribuíram para 
a ascensão do nazismo ao poder. 

Teremos como objetivo tratar em uma 
breve apresentação da vida do teólogo Dietrich 
Bonhoeffer e de uma análise de suas práticas e 
ideias defendidas na luta contra o nazismo.      Di-

etrich foi um membro da resistência alemã que 
lutou contra o Nazi-fascismo de Hitler, e mesmo 
preso ainda buscou deixar um legado que incenti-
vava a vida, a ética, a luta e o resistir pela liberdade. 
Mostrando que fé em Deus, é viver pelo amor e 
fraternidade, jamais com discursos xenófobos ou 
práticas de tortura, violência e medo. Pois o amor 
é a prática que marca um cristão na luta contra o 
sistema deste mundo injusto e a esperança baseada 
na liberdade é o motivo de vida que nos faz resistir 
e acreditar. 

I. Nazismo e Fascismo: perspectivas teóri-
cas e práticas

Ao pensar sobre o fascismo, nazismos e 
as definições teóricas destas correntes políticas, 
deve-se pensar como historicamente estas ideo-
logias foram elaboradas e construídas. Qual arga-
massa cimentou estes conceitos que produziram 
(e produzem) ditaduras, mortes, torturas, prisões, 
escravatura e guerras. Tratando sobre o fascismo e 
nazismo, devemos primeiramente refletir que estas 
formas de governo buscam o acúmulo de bens, a 
produção exacerbada e a riqueza imperialista por 
meio de exploração de outros povos, sendo então 
resultado de uma prática capitalista nacionalista. 
Como cita Poulantzas (1978, p. 17) “O fascismo, 
com efeito, situa-se no estágio imperialista do ca 
-pitalismo”. 

A perspectivas teóricas e práticas do fascis-
mo podem ser definidas como:
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Sua ideologia e práxis política caracteri-
zam-se pelo culto ao chefe e à hierarquia e pelo des- 
prezo correlato das instituições democráticas [...], 
por um nacionalismo exacerbado, pelo emprego 
sistemático da violência para reduzir os opositores 
políticos ao silêncio e à inação, pelo mito da superi-
oridade racial e da missão civilizadora do povo, pela 
supressão de qualquer manifestação do movimen-
to operário, por um intenso anticomunismo, pela 
evidente proteção aos interesses dos pequenos ou 
grandes burgueses (GALLINO, 2005, p. 308-309).  

 Sobre a união de fascismo e nazismo, o au-
tor Trevor-Roper (1974) diz que entre 1922 e 1923 
a partir do nascimento do Partido Fascista Italiano, 
Mussolini levou ao poder na Itália esta ideologia, 
através da mítica “marcha sobre Roma” de 1922, 
seguida, após um ano, pelo abortado putsch de Mu-
nique, organizado por Hitler, posteriormente o na-
zismo alemão também toma o poder na Alemanha. 
Nos anos de 1930 alcança toda a Europa com a for-
mação de partidos e chegaram ao poder em alguns 
dos países europeus, às vezes pela guerra civil ou 
por conspirações. Mas sempre com patrocínio de 
Hitler e Mussolini, onde estes se uniram como uma 
força política europeia através do pacto de aço. 

 Nazismo e fascismo são perspectivas teóri-
cas totalitárias e marcadas pela ausência da liber-
dade e da organização de ideias por qualquer mem-
bro ou individuo que é parte da sociedade, a não 
ser as elaboradas pelo líder, no caso da Alemanha 
o Führer, ao tratar sobre o totalitarismo, a filósofa 

Hannah Arendt escreve que:

Os movimentos totalitários são organizações 
maciças de indivíduos atomizados e isolados. Dis-
tinguem-se dos outros partidos e movimentos pela 
exigência de lealdade total, irrestrita, incondicional 
e inalterável de cada membro individual. Essa exi- 
gência é feita pelos líderes dos movimentos totali- 
tários mesmo antes de tomarem o poder e decorre 
da alegação, já contida em sua ideologia, de que a 
organização abrangerá, no devido tempo, toda raça 
humana (ARENDT, 2009, p. 373). 
 

 As perspectivas totalitárias, que renegam 
qualquer viés democrático, não compactuam com 
a liberdade e tão pouco com o bem está social fra-
ternal entre os diferentes grupos que formam e são 
parte da sociedade. Mas apenas por uma forma de 
pensar, agir e viver, desprezando todo e qualquer 
forma que se diferencie seja em qualquer aspecto 
individual ou coletiva. O significado de fascismo na 
perspectiva sociológica é a designação de qualquer 
estrutura a partir do nacional-socialismo na Ale-
manha, que, malgrado consideráveis variantes lo-
cais de história, de conjuntura política e econômica, 
cultural, desenvolvimento econômico-social e de 
relação internacional, que apresentaram ou apre-
sentam conexão sistemática as características desta 
ideologia (GALLINO, 2005).  

II. O nazismo alemão no Terceiro Reich e o 
antissemitismo pela ditadura
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Refletir e analisar a condição política, social 
e econômica da Alemanha nos anos de 1920 e 1930 
limitando apenas aos resultados da primeira guerra 
e ao tratado de Versalhes, é tapar os olhos para um 
espectro que nunca desapareceu do horizonte de 
alemães e também de alguns europeus – e de outros 
indivíduos em outras nações ao redor do mundo, 
porém neste trabalho trataremos da Alemanha e ci-
taremos alguns exemplos também relacionados na 
Europa – que inconformados com a prosperidade 
alcançada por membros de outros grupos, buscam 
por meios cruéis retirar dos que conseguiram pelo 
trabalho e acumular todo poder por uma ditadura 
que organiza um esquema de poder absolutista, 
déspota e assassino.

Com efeito, pode verificar-se claramente que 
não foi a guerra de 1914-1918 que, de repente, criou 
dificuldades a um processo anteriormente harmo-
nioso. As consequências da guerra, inscreveram-se 
no conjunto das contradições da formação social 
alemã, no seio da cadeia imperialista, na medida 
em que a guerra não foi, em última análise, mais do 
que seu efeito. Ora, depois da guerra, e do ponto de 
vista econômico, a Alemanha alcança, em 1927, o 
volume da sua produção industrial anterior à guer-
ra e ultrapassa-a de 15% em 1928, retomando o 
segundo lugar entre os países industriais (POU-
LANTZAS,1978, p. 28). 

Estando os governos dos estados europeus 
acostumados a dominarem tudo o que viam, e as-
sim rebatizando terras, pessoas, povos, explorando 

e extraindo riquezas naturais, desde o feudalismo 
onde essas práticas eram realizadas até onde os 
cavalos iam, posteriormente no momento conheci-
do como expansão marítima europeia, colonizando 
por meios exploratórios, sanguinários e criminosos 
os povos chamados de índios, e, em seguida pela 
dominação dos impérios modernos. Sendo este um 
histórico que acostumou a praticar do dominar, ex-
plorar e renegar o outros como seres humanos com 
os mesmos direitos por parte dos povos europeus. 
Fundamentando uma história política baseada na 
dominação pelas armas, pela violência e guerra, e 
assim os valores de uma sociedade igualitária se 
perdem e são vencidos pelo nacionalismo que ex-
termina, exclue e matam todos que são considera- 
dos diferentes. 

Podemos considerar isso, adiantando um 
pouco o percurso histórico e citar o fim da segun-
da guerra, onde a Alemanha estava destruída mais 
uma vez, a Itália passando por um processo de mu-
dança política, porém não houve espaço para ou 
-tra  ideologia totalitária. Tal situação se diferenciou 
pela presença dos aliados no território germânico, 
o apoio do plano Marshall em 1947 e a formação 
político-econômica e social.

A Itália estava sob o domínio da resistência 
antifascista desde 1945. O Nacional-Socialismo, 
ao fim e ao cabo, havia sido um total desastre, a 
Alemanha estava em ruínas, sem aliados na comu-
nidade internacional e – ao contrário do que acon-
tecera em 1918 – totalmente ocupada pelas tropas 
Aliadas. Nesse contexto, seria pouco provável que 
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as populações alemã e italiana oferecessem ao na-
zi-fascismo uma segunda chance. Além disso, o 
Plano Marshall em 1947 e a reforma monetária de 
1948 – medidas tomadas para recuperar a econo-
mia alemã – foram bem sucedias (ALMEIDA, 2010, 
p. 70). 

 Não pode ser negado que as consequências 
da primeira guerra oneraram a Alemanha devidos 
aos pagamentos das reparações do tratado de paz, 
que contribuiu para uma situação inflacionária per-
manente, que foi agravada pela crise mundial de 
1929 e um grave endividamento para o processo 
de reconstrução industrial (POULANTZAS, 1978). 
Porém o obscurantismo nazifascista teve eco, base 
e apoio por se perpetuar na Alemanha um estado 
burguês que não forneceu a sociedade perspectivas 
de unidade e desenvolvimento amplo nas esferas 
econômicas e sociais. 

O processo foi marcado não só por formas 
específicas do aparelho de Estado e das suas insti-
tuições – formas no interior das quais o tipo feudal 
de Estado revelou uma persistência – mas também 
por um atraso e uma desigualdade característicos 
na realização da “unidade nacional” da Alemanha. 
Unidade nacional significa, no quadro da revolução 
democrático-burguesa, “unidade econômica” de 
uma formação social, entendendo-se, contudo, 
que esta unidade econômica, enquanto nacional, 
é sobre determinada por toda uma série de dados 
políticos – forma de estado burguês – e ideológico – 
ideologia política burguesa; o que, em larga medida, 
faltou na Alemanha (POULANTZAS, 1978, p. 29).

 Neste estado falido, com propostas políticas 
reacionárias, com vantagens a burguesia e esqueci-
mento dos pobres e trabalhadores, Hitler consegue 
elaborar um plano de governo com base no nacio-
nal-socialismo, unir forças e mesmo tendo passado 
por derrotas, frustações e viver em dificuldades fi-
nanceiras. Desenvolveu um plano para um objeti-
vo que ele chamava de grande Alemanha, onde o 
fim do tratado de Versalhes, extinção dos judeus, 
religiosos, políticos e outros grupos étnicos, como 

os ciganos, e, a ideias da formação de uma pura 
raça germânica, atrelada a expansão territorial da 
Alemanha, eram ações que deveriam ser executa-
das para o desenvolvimento econômico que o povo 
alemão tinha direito. 

Não pode haver dúvidas quanto à im-
portância do conceito de Grande Alemanha para 
o movimento nazista e para Hitler pessoalmente. 
O próprio Hitler descreveu o nacional-socialismo 
como “o filho da Liga Pangermânica”. Tampouco 
podiam ser mais categóricos os artigos iniciais 
do programa de fundação do partido. Proibindo 
a cidadania aos judeus e a outros de sangue não 
alemão, eles exigiam a criação de uma Grande Ale-
manha com base no direito à autodeterminação 
nacional, a revogação do tratado de paz e a neces-
sidade de colônias nas quais a Alemanha pudesse 
acomodar sua “população excedente (MAZOWER, 
2013, p. 83). 

 Neste vale de horrores ressurge as con-
cepções de poder para um povo, baseada no domí-
nio, ganância e o desejo de vingança aos que des- 
truíram a Alemanha, tanto os países europeus e os 
Estados Unidos, como os alemães que não lutaram 
ou apoiaram o exército alemão na 1° Guerra Mun-
dial, os políticos e partidos que governavam e os 
que se renderam e assinaram o tratado de paz em 
1918. No fim se entende que todos eram inimigos, 
na verdade não era os que eram contra as práticas 
do império alemão, mas sim os que não eram a 
favor do nazi-fascismo de Hitler.  

 O partido nazista, nasce fruto da inconfor-
midade da derrota alemã na primeira guerra, sendo 
fundado pelo ferroviário Anton Drexler em 1919, 
com os fundamentos de uma política do antissemi- 
tismo e anticomunismo e o não cumprimento das 
opressivas condições do tratado de Versalhes. Hitler 
torna-se membro do partido e logo estava como 
líder do partido. Mudando seu nome de Partido dos 
Trabalhadores Alemães, para Partido Nacional-So-
cialista dos Trabalhadores Alemães, e da primeira 
palavra surgiu a abreviatura NAZI. Com bases nos 
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fundamentos dogmáticos de inspiração naciona-
lista, autoritária e antissemítica, e desenvolvendo 
símbolos para a imagem do partido, como a suásti-
ca e um lema: Alemanha acima de tudo (RIBEIRO 
JÚNIOR, 2005). Mas esta ideia de um determinado 
país acima de tudo, é uma proposta individualista e 
gananciosa, que não proporciona desenvolvimento, 
mas conflitos, pois como dizia Bonhoeffer (2009) 
o nacionalismo produz guerra. 

III. Dietrich Bonhoeffer, um guerreiro na 
fé e na política

E nesta perspectiva de medo, prisões e dita- 
dura surge Dietrich Bonhoeffer, nascido em 04 de 
fevereiro de 1906 em Breslau na Alemanha. No ano 
de 1912 sua família muda-se para Berlim. Vivendo 
em um ambiente onde residiam muitos professores 
e sendo o seus pais amantes da leitura e sua mãe 
com ênfase em práticas religiosas, dedicou-se a 
temas da religião. Na primeira guerra, perde dois 
primos e o seu irmão Walter, essas mortes abalam 
o jovem Dietrich. Após concluir o ensino médio 
dedica-se ao estudo de teologia em Tübinge e tam-
bém viveu um período de estudos em Roma, onde 
escreve aos seus pais que a “Igreja é universal e con-
creta”, sendo suas primeiras palavras e práticas para 
vivência de um cristianismo ecumênico e fraterno 
(MILSTEIN, 2006).  

 Sua formação contou com uma influência 
fortíssima de seu professor Adolf von Harnack e 
Karl Barth. Este último trazia uma mensagem onde 
dedica-se a pensar sobre a palavra de Deus e em 
Jesus Cristo, e o sentido da relação entre religião 
e política, Barth entendia que a igreja não pode 
depender do estado, mas também não pode ser 
apolítica. E partindo da ideia de que “A igreja é 
o Cristo que existe como comunidade”, esta afir-
mação marca Bonhoeffer em toda sua vida. No ano 
de 1930 vai para Nova Iorque, onde estuda com o 
professor Reinhold Niebuhr, e, ocupou-se em per-
guntas de como correlacionar a fé cristã com uma 
atuação social (MILSTEIN, 2006).  

  Foi em um ambiente conturbado, duvidoso 

mas ao mesmo tempo certo que o percurso escolhi- 
do pelos alemães terminaria em obscurantismo rea-
cionário, déspota e cruel, que, Dietrich Bonhoeffer 
faz sua voz ser ouvida e por sua pena inicia uma 
guerra contra os conceitos hitlerianos, ao ponto de 
suas palavras ecoarem na sede do III Reich e seus 
escritos serem vistos como uma ameaça para os 
líderes nazistas. Um dos exemplos é que no dia 1 
de fevereiro de 1933 Dietrich Bonhoeffer, faz uma 
transmissão radiofônica, com o tema: O Führer e 
o indivíduo da nova geração. Frente a veneração a 
Hitler, Bonhoeffer advertia: “Se o Führer se deixar 
levar pelos governados a ser o seu ídolo – e o go- 
vernado sempre esperará isso dele –, a imagem do 
líder (Führer) descambará para a do tentador [Ver-
führer] (...) governante e governo que se divinizam 
afrontam Deus”. Parece que ele acertou o tom, pois 
a transmissão foi interrompida (MILSTEIN, 2006, 
p. 35).  

Além de escrever e discursar contra as ideias 
nazistas, Bonhoeffer enfrentou dentro da própria 
igreja os chamados teuto-cristãos, que eram um 
grupo de líderes da igreja luterana que desejavam 
incorporar o “Princípio do Líder” à igreja. Sendo 
estes ministros partidários do nacional-social-
ismo, ficando estes ministros conhecidos como 
teuto-cristãos. Na eleição para a escolha do bispo 
do império, este grupo apoiou Ludwing Müller, 
havendo dentre eles uma grande quantidade de 
ministros da igreja luterana, que era a igreja ofi-
cial, assim chamada. Dietrich fez intensa campanha 
contra Müller e as ideologias nazifascistas nas igre-
jas, distribuindo panfletos, falava em reuniões de 
protesto e apoiou os candidatos do grupo “Evange 
-lho  e Igreja”. Ao final, o grupo de Müller venceu 
a eleição com a porcentagem de setenta por cento 
dos votos. Em sua fala no dia da prédica da eleição 
eclesiástica, Bonhoeffer trouxe uma frase que seria 
marca de uma nova denominação, ele disse: “Igreja 
permanece igreja! Confessa, confessa, confessa!” 
(MILSTEIN, 2006).  

 Em 1933 Bonhoeffer aceita com seu amigo 
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pastorear uma comunidade da igreja em Londres, 
onde os mesmos apoiavam os emigrantes da Ale-
manha, que já fugiam da perseguição nazista por 
motivos religiosos e políticos. Porém ele buscava 
ir em Berlim sempre que possível manter contato 
com seus amigos. Entre os dias 29 a 31 de maio de 
1934 ocorre a assembleia em Barmen. Karl Barth 
elabora uma proposta que foi aceita pelos 138 dele- 
gados, que chegaram de todas as igrejas territori-
ais. Este documento entrou para a história como: 
“Confissão de Barmen”. E nesta mesma assembleia 
foi criada a Igreja Confessante. Bonhoeffer acom-
panhou esta assembleia de longe, porém por não 
haver menção do parágrafo ariano e nenhuma pa-
lavra sobre a situação dos judeus no país, sendo 
uma assembleia apolítica, ficando apolítica a igreja 
(MILSTEIN, 2006).  

 Dietrich retorna para a Alemanha para ser 
professor de um seminário de pregadores da Igreja 
Confessante em Finkenwalde. Dedica-se a escre-
ver e produzir materiais que tratam sobre Igreja 
e política. Neste período o governo de Hitler cria 
o ministério da Igreja, que criou uma comissão 
eclesiástica representada por teuto- cristãos, Con-
fessante e neutros. Uma jogada política que buscava 
concentrar e conhecer o trabalho das comunidades 
religiosas, tanto que em 1935 é instituída a lei para 
segurança da Igreja, que fecha o seminário onde 
Dietrich ministrava, porém, dois anos mais tar-
de, é que a instituição é interditada pela Gestapo. 
Em uma ocasião antes do fechamento da casa, um 
pastor que tinha descendência judia, foi espanca-
do e quase veio óbito, Bonhoeffer o trouxe para o 
seminário, cuidou dele e após recuperado ainda o 
encaminhou sua emigração, e nesta oportunidade 
disse aos seus alunos: “A igreja só é igreja se ela 
existir para os outros. Ela não olha para si, mas 
está lá onde há sofrimento, onde ela é necessária” 
(MILSTEIN, 2006). 

 Bonhoeffer foi preso após intensa luta em 
seminários, igrejas e reuniões. No 50° aniversario 
de Hitler a igreja evangélica oficial programou um 

presente oficial para o líder NAZI, onde seria feito 
um juramento por todos os pastores de fidelidade 
ao Führer. Os teólogos da Igreja Confessante se 
negaram, mas o texto era claro, quem não realizar 
o juramento, será demitido. Poucos se negaram, 
porém Bonhoeffer e os seminarista de quem era 
professor fizeram parte deste grupo de não ao 
Führer. Foi aos EUA em junho de 1939, para um 
tempo de rever os amigos e pensar sobre o que faz-
er, voltando em agosto, pois ele entendia que não 
podia abandonar a Alemanha. 

A Guerra tem início em 1939 e no ano de 
1941 Bonhoeffer se torna agente da resistência, 
participando de tentativas de assassinato de Hit-
ler, levando informações para fora da Alemanha, 
conseguindo retirar judeus do território alemão e 
buscando informações e apoio a resistência alemã 
contra o nazismo. Porém após ações da inteligência 
do exercito alemão, Bonhoeffer foi preso em 1943, 
sendo enviado para Tegel e ali permanecendo como 
prisioneiro até 1944, quando foi transferido para o 
quartel general da gestapo e em fevereiro de 1945 
foi levado ao campo de concentração Buchenwald 
e em 9 de abril de 1945, estando no terrível campo 
de concentração de Flossenbürg foi enforcado e 
seu corpo incendiado e enterrado junto com out-
ros milhares de seres humanos que resistiram e 
colaboraram para derrotar o nazismo na Europa 
(MILSTEIN, 2006).

IV. Nada mais que ética, resistência e liber-
dade

Ao pensar em um processo de libertação 
e transformação, o teólogo da igreja militante sa-
bia que vencer o mundo é negar-se por dentro, é 
romper com os sentimentos que perturbam os seres 
humanos e os conduzem ao fracasso por tornarem-
se prisioneiros do ódio, rancor, servidão e desespe-
rança. Considerando a necessidade de vencer a par-
tir de si mesmo, Bonhoeffer (1963, p. 75) escreve: 
“Espírito Santo, concede-me a fé que me salve de 
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desespero, cobiça e vícios, dá-me o amor a Deus e 
aos homens que elimine todo o ódio e amargura, 
outorga-me a esperança, que me liberte de temor 
e de desalento”. 

 Se o nazismo incentiva a disputa e a supe-
rioridade da raça alemã, o cristianismo genuíno 
incentiva a fraternidade, igualdade, misericórdia 
e comunhão. Bonhoeffer (2016, p. 210) escreve:

Se o mundo odeia o irmão 
em Cristo, o cristão o ama e serve 
a ele; se o mundo lhe é violento, o 
cristão o socorre e lhe alivia a dor; 
se o mundo o desonra e ofende, 
o cristão arrisca a própria hon-
ra pela vergonha do irmão. Se o 
mundo busca o lucro, o cristão re-
nuncia a ele; se o mundo explora 
o próximo, o cristão esvazia-se a 
si mesmo; se o mundo é opres-
sor, o cristão se levanta a favor do 
oprimido. Se o mundo é injusto, 
o cristão é misericordioso; se o 
mundo se envolve em mentiras, o 
cristão fala pelos mudos e dá tes-
temunho da verdade. Pelo irmão, 
seja ele judeu ou grego, escravo 
ou livre, forte ou fraco, nobre ou 
plebeu, o cristão renuncia a toda 
comunhão do mundo.

 Trazendo um contexto bíblico da men-
sagem cristã, Bonhoeffer escreve que viver o cris-
tianismo é correr o risco da própria vida se for 
necessário, o que importa é crer na justiça é praticar 
uma conduta contraria a toda opressão mundana. 
O sentido de mundo aqui escrito, está correlaciona-
do ao sistema dominante, que é opressor, injusto e 
mentiroso. A ética cristã é pensada por Bonhoeffer 
como uma práxis que é necessária e revela a liber-
dade da escolha e do fazer. “A liberdade não está no 
voo dos pensamentos, mas tão somente na ação” 

(BONHOEFFER, 2009, p. 7). 
 Bonhoeffer escolhe a liberdade de lutar, 

resistir e vivenciar uma práxis libertadora, tanto 
para Alemanha, Europa e o mundo, muito mais que 
uma guerra, Dietrich estava em um combate contra 
as ideias de uma ideologia que cegou milhões de 
alemães e outros povos, que forjou seus conceitos e 
práticas na ganância, medo, racismo e preconceito. 
Ele entendia que o fim não podia ser motivador 
de ações que matavam, prendiam e expulsavam 
pessoas, pois o fim não é o motivo da vida, mas a 
conduta de amor, paz e justiça sempre deve guiar 
nossos passos e ser o fim último da vida de todos 
os seres humanos. “Não há poder no mundo que 
possa ousar invocar com tamanha liberdade e natu-
ralidade a tese de que o fim justifica os meios como 
a história o faz” (BONHOEFFER, 2009, p. 52).

 Bonhoeffer viveu e morreu por uma causa 
que ele sabia que era maior que sua vida, a obra 
Ética que temos em mãos é compilação das par-
tes salvas e que foram organizadas baseadas em 
modelos de estruturas que ele almejava elaborar 
no livro. O motivo da sua não conclusão foi a prisão 
de Bonhoeffer em 5 de abril de 1943. Porém em 
suas cartas e escritos na cadeia ou no campo de 
concentração, revelam como ele tinha um desejo 
de concluir esta obra. Quando ele escreve de Tegel 
que o essencial que ele havia dito, de algum modo 
iria ressurgir, revela como sua esperança venceu 
o medo e a desesperança do Reich. Construir um 
mundo novo baseado na liberdade e na perspectiva 
de igualdade, não foi apenas o motivo da morte de 
Dietrich Bonhoeffer, foi o seu ideal, sua causa, sua 
força, sua ética, resistência e vitória. 

Considerações Finais 

 Na Alemanha nazista de Hitler, milhões 
foram mortos crendo nas palavras de um tirano 
que almejava o poder  do estado e se alimentava do 
medo e do desespero de alemães e da população de 
outros países que sofriam pela fome, desemprego, 
má gestão publica, corrupção e ganância de grupos 
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que não produziam políticas públicas que pensasse 
na população e na nação. E de maneira simplistas 
atribuíram o motivo da crise que o país enfrentava 
as consequências da primeira guerra, aos judeus e 
outros imigrantes, ao comunismo, a democracia e 
a liberdade de pensar, viver e ser diferente da sua 
ideologia fascista. 

 E com este discurso de pânico, xenófobo, 
covarde e violento, o partido nacional socialista 
chega ao poder com práticas golpistas e se aprovei -  
tando de um estado fraco, estende seus tentáculos, 
buscando aparelhar todo as áreas do estado e da so-
ciedade civil, inclusive a religião para ser apoiadora 
de suas ideias violentas e anticristãs. Porém como 
na educação, justiça, mídia, nas forcas armadas e 
na política, alguns religiosos buscam mudança e 
transformação por meio da luta, resistência, con-
duta ética e esperança. Dentre eles Dietrich Bo- 
nhoeffer, que pautado na liberdade e no desejo de 
mudança, escreve, fala, convence, divulga e revela 
que o nazismo é um conceito que renega o sentido 
essencial de Deus, que é amor e vida fraterna. Ele 
viveu, morreu e deixou um legado que contribui 
para a derrota nazista e incentiva a milhões de pes-
soas a resistir ao medo e viver pela liberdade. 

nota: 
Resumo: O presente artigo traz uma apre-

sentação introdutória da vida de Dietrich Bonhoe 
-ffer, teólogo alemão que lutou contra o nazi-fas-
cismo de Hitler através da escrita, da voz e da luta 
na resistência alemã contra a tirania do nazismo. 
Abordaremos introdutoriamente sobre as perspec-
tivas teóricas do fascismo e nazismo e, em seguida, 
um breve relato da tirania Fascista na Alemanha 
hitlerista. Traremos uma biografia da vida de Bo- 
nhoeffer e seus conflitos com a igreja e com a po-
lítica alemã no período antes e na segunda guerra 
mundial. Com referencias a alguns de seus feitos, 
falas e ações para combater o nazismo e suas práti-
cas. Analisaremos alguns de seus escritos com foco 
na ética, resistência e liberdade que foram marcas 
de suas vidas e nos ensinam e inspiram a viver con-

tra as ideologias nacionalistas e neofacistas que ge-
ram obscurantismo e morte. 

Palavras-Chaves: Bonhoeffer. Nazi-fascis-
mo. Resistencia. Ética. Liberdade.
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O capital financeiro extrapola a 
manipulação da informação 
para garantir e  manter  as  ta-
xas  de lucro elevadas, decorrido 

num processo fraudulento de manipulação das mí-
dias, para conseguir realizar o seu capital. 

Para Pieterse, “A fraude passa assim a fazer 
parte da hegemonia financeira contemporânea.” 
(PIETERSE, 2009, p.104). O coquetel entre ma-
nipulação de informação, fraude e contabilidade 
criativa resultou na crise do subprime de 2007; no 
resultante ao colapso da sociedade de crédito que 
vinha sendo reproduzido há décadas pelo capital 
financeiro em escala mundial. Por isso, quando 
analisamos os papéis desempenhados pelos ban-
cos, mídias e corretores, vemos em montagem o 
mosaico das fraudes financeiras.

As fraudes foram detectadas 
em todos os níveis da cadeia finan-
ceira: assim como os mutuários men-
tiram para conseguir juros melhores 
e empréstimos maiores, os corretores 
financeiros e os responsáveis pelos 
empréstimos mentiram aos mutu-
ários quanto aos termos dos finan-
ciamentos e podem ter mentido aos 
bancos quando às qualificações dos 
mutuários. Os avaliadores, da mesma 
maneira, mentiram sobre os valores 
dos imóveis envolvidos. (PIETERSE, 
2009, p.104)

A lógica de crescimento econômico, própria 
à existência do capitalismo financeiro, camufla uma 

contradição inerente a esse processo de crescimen-
to, visto que, para crescer, o capitalismo intensifica 
o processo sistemático das crises econômicas, como 
mecanismo de realizar a concentração de capital. 
Segundo Pieterse:

O colapso do setor de finan-
ciamento de risco é um sintoma de 
um problema maior: ‘A questão real 
é o excesso de liquidez criado pelos 
bancos centrais ao longo de uma 
década de gestão de crise cada vez 
mais ambiciosa. Os riscos criados pe-
las soluções não foram sequer iden-
tificados, muitos menos medidos, 
pelos modelos econométricos dos 
bancos, Robert Wade aponta para a 
dimensão institucional da situação: ‘ 
O problema fundamental é que o se-
tor financeiro evoluiu de empregado 
a patrão, de rabo a cachorro. Adqui-
riu tamanho poder estrutural, que 
pode agora determinar as condições 
de existência de todos os demais. ( 
PIETERSE, 2009, p.109)

Esse processo contraditório entre cresci-
mento e crise realça a necessidade de omitir a 
contradição intrínseca ao sistema capitalista, em 
particular, diante da lógica do capital financista. 
Por isso, desde a análise da mercadoria até ao capi- 
tal, perduram ilusões eternizantes do capitalismo, 
pois suas crises são realçadas como questões locais 
ou regionais. Apesar de cotidianamente, a mídia 
internacional reinventar soluções econômicas que 
afetam os trabalhadores e os capitais de composição 
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orgânica média e inferior. Zizek, em Vivendo no 
Fim dos Tempos, nos diz:

A lição é clara e amarga: as 
elites políticas estatais servem ao ca-
pital, são incapazes e/ou não se dis-
põem a controlar e regular o capital 
nem quando o que está em jogo é, 
em última análise, a sobrevivência de 
todos nós. Hoje, mais do que nunca, 
vale a velha piada de Fredric Jame-
son:  é mais fácil imaginar uma catás-
trofe total na Terra, que acabará com 
toda vida, do que uma mudança real 
das relações capitalistas - como se, 
depois de cataclismo global, o capi-
talismo pudesse continuar de algum 
modo. (ZIZEK, 2012, p. 225)

Nesses momentos de crise econômica e 
política, os discursos políticos tendem a uma po-
larização, pois a forma imediata de superar a queda 
da taxa de lucro é se apropriar da poupança dos 
trabalhadores (INSS e FGTS) e de seus tributos 
arrecadatórios. O Estado torna-se o capitalista co-
letivo, o coletor geral dos tributos, que não busca 
a legitimação democrática para a definição dos ru-
mos ao orçamento público; e os gastos sociais são 
postos no imaginário de desperdícios improduti-
vos, deixando a população de baixa renda à mercê, 
desamparada e a própria sorte. 

No montante a isso, a mídia desinforma no 
que tange as questões estratégicas para definir os 
rumos políticos e sociais possíveis para o enfren-
tamento das mazelas desses momentos econômico 
e financeiros, de crise, pois existe uma imposição 
da lógica do capital com única saída para o abismo 
criado. Os limites da vida são embalados a partir da 
valorização ética do capital, com a sua plutocracia, 
que precisa da mídia para a legitimação de suas 
ações desastrosas; naquilo que Pieterse denuncia:

A mídia está fechada às in-
formações críticas, com a exceção 
parcial das emissoras públicas, que 
todavia as apresentam de uma for-
ma seca, que somente encontra a 

favor de um público profissional, e 
de qualquer maneira as críticas são 
insossas. Assim, os americanos são 
deixados a sós com seu desânimo, 
com sua consciência crescente de 
que a sociedade em que vivem é 
disfuncional e corrupta. Isso leva a 
conclusão de que os Estados Unidos 
são de fato um país colonizado pelas 
corporações e pelas mídias corpora-
tivas. A esfera pública é colonizada 
pela mídia comercial 24 horas, e 
os pontos de vista progressista não 
encontram uma plataforma e uma 
plutocracia corporativa governa a 
‘terra dos livres’. (PIETERSE, 2009, 
p. 2008)

As crises econômicas e financeiras mundiais 
criam o choque de realidade na sociedade, acabam 
com o frenesi especulativo, o crediário facilitado e 
suas ondas de consumo. Entramos numa recessão 
financeira, econômica e política alimentada pela 
expansão das mazelas sociais, violência, pobreza 
e insegurança. 

A relação de classe em escala local ou glo- 
bal na produção e circulação de mercadoria e/ou 
capital revela que o marketing, a publicidade ou o 
jornalismo; que anteriormente, enalteciam as mar-
cas, grifes e modas como um modo de vida; agora, 
também entram em crise e se aliam com os projetos 
políticos conservadores.

O acréscimo das novas tecnologias de co-
municação ampliou a concorrência do mercado 
de opinião; que ocorreu por um deslocamento da 
mídia impressa, rádio e redes de TV para os am-
bientes digitais da web, aplicativos social media e 
comunicação mobile. Essa migração potencializou 
o tratamento em torno da informação, pois os apli-
cativos digitais tratam a informação como proces-
sos inteligentes, que através de algoritmos faz-se a 
criação de perfis para cada consumidor, no rastreio 
de sua cartografia, gostos, valores e apetites.

Ao mesmo tempo, a tecnologia de Business 
Intelligence e Big Data aperfeiçoam as informações 
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referentes aos dados aleatórios e dispersos, que se 
apresentam de forma quantitativa e redundante, 
transformando-os em informações estratégicas 
para as tomadas de decisões, capazes de inflacio-
nar as complexidades das hierarquias nas organi-
zações do trabalho: na capacidade de aumentar a 
produtividade, a rentabilidade de investimento, o 
equacionamento de gastos e a maior taxa de lucro. 
Enfim, o controle sobre todas as etapas da produção 
e consumo de qualquer mercadoria e processo pro-
dutivo, averiguando e antecipando problemas em 
tempo real, no gerar de forma simultânea e recípro-
ca, panoramas de análise estratégicos, buscando 
maior eficácia de comunicação. 

A concorrência do mercado de opinião 
implica em estruturações das cadeias produtivas 
de infraestrutura para tecnologias da informação, 
nos processos de comunicação e configuração do 
tecido social-político em escala mundial. Para 
Lipovetsky, esse processo de consumo só ocorre 
devido a capacidade tecnológica disponível na 
produção científico-técnica, pois:

A dinâmica de individualiza-
ção dos produtos só pode efetuar-se 
graças à alta tecnologia baseada na 
microeletrônica e na informática. As 
novas tecnologias industriais per-
mitiram o desenvolvimento de uma 
“produção personalizada de massa” 
que consiste em montar, de maneira 
individualizada, módulos pré-fabri-
cados. Por muito tempo o segmento 
personalizado foi considerado topo 
de linha, ao qual apenas os abastados 
podiam ter acesso: hoje, é possível 

fabricar produtos personalizados ao 
mesmo custo dos produtos padroni-
zados. (LIPOVETSKY, 2007, p. 79)

Daí, a necessidade de compreender de for-
ma sistêmica e complexa a sociedade capitalista, 
pois, se podemos ajuntar os fragmentos de uma 
classe social pelas relações reais de fazer política, 
ou melhor, de como entender a economia como 
expressão da política, saberíamos que a concorrên-
cia seria uma forma elaborada de transferência de 
mais-valia ou trabalho não pago de forma mundial, 
e que em momentos de crise, essas concorrentes 
sofreriam a ampliação das concentrações dos capi- 
tais, através de fusões, falências e novas oportuni-
dades para os síndicos do capitalismo.

A psicóloga suíça Elisabeth Kugler-Ross 
propõe cinco sintomas psíquicos no estágio de 
luto quando o paciente descobre que tem uma 
doença terminal: negação, raiva, barganha, de-
pressão e aceitação. Esses sintomas psíquicos são 
encontrados em outras patologias clínicas, não ne- 
cessariamente nessa sequência – ou com todos os 
elementos – ocorrendo variações e combinações 
que garantem novos arranjos, ou predominância 
de alguns elementos. 

Para Slavoj Zizek, em seu livro, Vivendo nos 
Fins dos Tempos, cria-se um paralelo entre esses 
sintomas psíquicos para a compreensão da crise de 
uma sociedade capitalista, em que mesmo diante de 
uma crise de escala mundial é existente no campo 
da política, a negação em escopo, onde a população 
diante os problemas da sociedade serve-se à cor-
rupção, a gestão ou a incompetência administrativa; 
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a falta de inovação ou criatividade; gerando um 
pensar tangencial, mínimo, distante e incapaz de 
admitir a possibilidade de crise, derrota, fracasso 
ou término desse sistema social capitalista. 

Ao mesmo tempo, emergem os movimentos 
internacionais de resistência às injustiças e violên-
cias; surgem manifestações que condensam essa 
raiva, como as Manifestações de Junho, que no Bra-
sil mobilizou milhões em defesa do sentimento de 
mudança; semelhante a Primavera Árabe, no mun-
do árabe; Occupy Wall Street, nos Estados Unidos; 
e Los Indignados, na Espanha. 

Essas manifestações tentam barganhar mi-
galhas ou um recuo lento diante da ofensiva frente 
ao desmanche dos direitos dos trabalhadores em 
escala mundial. A extensão desse massacre ocorre 
também na frente aos partidos de esquerda, vincu-
lados aos movimentos sociais dos excluídos, defen-
sores de bandeiras inclusivas, que são derrotados 
pelos sufrágios eleitorais, levando a legitimação do 
projeto liberal e neoliberal de livre mercado – des-
regulamentação, livre concorrência, etc. –, demon-
strando feições autoritárias, intolerantes e violentas; 
afrontando os valores democráticos e legitimando 
o estado de exceção. 

Essa conjuntura de violência e intolerância 
frente aos movimentos sociais é maquinada com o 
aparato repressivo, são os mecanismos de violên-
cia: a criminalização dos movimentos sociais e a 
inflação do poder do judiciário, além do massa-
cre midiático, de forma cínica e manipuladora da 
opinião pública. 

Diante desse jogo político tão abrupto, 
resta-nos, num primeiro momento, uma depressão 

imóvel, em estado de choque, desorganizados 
políticos em estado de transe diante aos traumas 
político-econômicos da crise. Porém, num segundo 
momento decorre numa aceitação da crise e da tra-
ma política propícia o grau zero do jogo político ao 
pensar novamente as possibilidades de superação 
ao modo de produção do capital. Zizek admite:

Podemos distinguir os mes-
mos cincos padrões no modo como 
nossa consciência social trata o apo-
calipse vindouro. A primeira reação 
é a negação ideológica de qualquer 
‘desordem sob o céu’; a segunda apa-
rece nas explosões de raiva contra as 
injustiças da nova ordem mundial; 
seguem-se tentativas de barganhar 
(‘Se mudarmos aqui e ali, a vida tal-
vez possa continuar como antes …’); 
quando a barganha fracassa, insta-
lam-se a depressão e o afastamento; 
finalmente, depois de passar pelo 
ponto zero, não vemos mais as coi-
sas como ameaças, mas como uma 
oportunidade de recomeçar. Ou, 
como Mao Tsé-Tung coloca: ‘Há uma 
grande desordem sob o céu, a situa-
ção é excelente’. (ZIZEK, 2012, p. 13)

Em momentos de crises econômicas, fi-
nanceiras e políticas, o estado torna-se o próprio 
capital, em que a poupança coletiva da arrecadação 
de tributos não pode ser despendida com gastos 
sociais, visto que esses gastos não tangem investi-
mentos e não criam acumulações de capital, não 
geram lucro; são considerados somente desper-
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dícios, despesas ou gastos. Nesse momentos de 
crise, o Estado não disfarça os seus interesses aos 
serviços do capital. 

O Estado revela uma rede de relações com-
plexas, de forma aparente como contraditória ou 
paradoxal, pois, em momentos de crescimento, 
de expansão econômica, o Estado teria o papel 
estratégico de garantir a paz social, como centro 
radiador de autoridade na legitimação da defesa 
dos direitos de cidadania; e a centralidade de ga-
rantia perante as políticas públicas e estratégicas 
na distribuição dos tributos de bem-estar social. 
Esses critérios se associam a definição da função do 
Estado: “regular a relação entre a sociedade civil e 
sua matriz do poder social e o Estado e a autoridade 
política” (OFFE, p. 12). 

Em momentos de crescentes econômicas e- 
xiste o espaço para negociar interesses da sociedade 
civil e o Estado, criando a ilusão de um aparente 
equilíbrio entre as forças sociais e os seus interes- 
ses políticos. Ilusão essa que Friedrich Nietzsche 
critica: “sobre a origem da justiça como um acerto 
entre poderosos mais ou menos iguais (o equilíbrio 
como pressuposto de todo contrato, portanto de 
todo direito).” 

O Estado como o espaço regulador desse 
equilíbrio contratual da sociedade capitalista, que 
até a crise de 2008, pôde na fantasmagoria política 
da terceira via o resgate do Welfare State, condição 
cada vez mais rara após a crise. 

Para que ocorra o equilíbrio contratual é 
precisa as articulações das variáveis do crescimen-
to econômico, na perspectiva de ampliar o cresci-
mento de emprego e a ideia de cidadania plena, 

defendida pela socialdemocracia, naquilo que Offe 
identifica:

A intenção estratégica da 
política econômica keynesiana é 
promover o crescimento e o pleno 
emprego, e a intenção estratégica 
do welfare state é proteger aqueles 
que são afetados pelos riscos e con-
tingências da sociedade industrial e 
criar uma medida de igualdade so-
cial. (OFFE,1984, p.378)

O desmonte do estado de bem-estar social e 
da política keynesiana de crescimento econômico 
gera o impasse para pensar qual o futuro da políti-
ca, diante da instabilidade, desemprego, queda de 
salário, redução da taxa de lucro, etc. 

Num levantamento histórico do curto sé-
culo vinte, constatamos poucos momentos de es-
tabilidade, entre duas guerras mundiais, centenas 
de conflitos étnicos, destruições e genocídios nos 
continentes do globo. 

O crescente grau de violência nos territórios 
nacionais possuem índices estatísticos de guerra 
civil, as falências do estado nacional, de suas políti-
cas públicas, não conseguem interromper o fluxo 
catalisador da geração de empregos, precarização 
dos serviços de saúde e educação e insustentabi-
lidade da seguridade social. Esse processo de es-
facelamento do Estado e de suas competências 
políticas em garantir “equilíbrio” no contrato social 
burguês, acordado pela revolução francesa em defe- 
sa da igualdade, liberdade e fraternidade, não tem 
lastro político, econômico e social de ser viabilizado 
num cenário de crise econômica e financeira. 



89

A decorrência dessa desarticulação política 
e econômica gerou um efeito contrário dos me-
canismos republicanos de equanimidade, isonomia 
e autonomia; reduzindo o raio de ação de milhões 
de trabalhadores excluídos do mundo trabalhista. 
A decorrência desse processo de exclusão está no 
crescimento da violência, colocando milhões de 
excluídos na lógica da barbárie. Paradoxalmente, a 
falência das políticas públicas, exige o fortalecimen-
to do estado de exceção, com crescimento da ação 
da polícia mundial, para condicionar e restringir 
a fúria dos excluídos, delimitando-os aos bolsões 
territoriais das periferias.

Por outro lado, numa perspectiva de aumen-
to da barbárie, os modelos conservadores, racistas, 
homofóbicos e intolerantes buscam se legitimar 
como uma alternativa possível, defendendo um 
estado mínimo, com a política de desregulamen- 
tação da economia e a precarização das questões 
sociais junto a repressão aos excluídos. O estado de 
exceção alimenta o viés ideológico absolutista, que 
através da ação repressiva das forças de segurança, 
criminaliza os movimentos dos excluídos, com a 
alarmante estatística de genocídio aos periféricos 
do mundo, homens e mulheres cuspidos para in-
formalidade, largados a própria sorte.

A crise econômica e financeira alimenta esse 
cenário de exclusão social-política na sociedade, 
frente à impossibilidade de serem absorvidos como 
força de trabalho, através do crescimento econômi-
co e da geração de empregos, próprios do modelo 
keynesiano. 

Num momento de crise econômica e finan-
ceira de escala mundial, torna-se quase impossível 

pensar política de inclusão a partir do viés liberal 
e neoliberal, na incapacidade de assimilação des-
sa mão de obra descartada, precarizada e obsoleta 
diante do impacto produtivista dos arranjos cientí- 
fico-técnicos da economia mundial.

Nesses momentos de crise econômica e fi-
nanceira predominam a política de maior controle 
pelo Estado, mão-de-ferro violenta, controle verti-
cal da vida, que se tornou rotina na programação 
regular da política de estado de exceção. Giorgio 
Agambem nos evidencia:

Diante o incessante avan-
ço do que foi definido como uma 
“guerra civil mundial”, o estado de 
exceção tende cada vez mais a se 
apresentar como o paradigma do 
governo dominante na política con-
temporânea. Esse deslocamento de 
uma medida provisória e excepcional 
para uma técnica de governo amea-
ça transformar radicalmente —, de 
fato, já transformou de modo muito 
perceptível — a estrutura e o senti-
do da distinção tradicional entre os 
diversos tipos de constituição. O es-
tado de exceção apresenta-se, nessa 
perspectiva, como um patamar de 
indeterminação entre democracia 
e absolutismo. (AGAMBEM, 2005, 
p. 13)

 
 A indeterminação de poder, como estado 

de exceção, suspende a política, o direito e a lega- 
lidade, e o fiel da balança pende para conservar 
o econômico e político vigente pela ordem, con-
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trole, disciplina e violência. Tudo em função de 
manter o controle político e social diante da crise. 
As variáveis da democracia entram num refluxo 
crescente de viés absolutista, já que o próprio ab-
solutismo  surgiu no ocidente como uma aliança 
política para enfrentar a crise econômica e política 
no final da Idade média. Segundo Perry Anderson,

 A longa crise da economia 
e da sociedade europeia durante 
o século XIV e XV marcou as difi-
culdades e os limites do modo de 
produção feudal no último período 
da Idade Média. Qual foi o resul-
tado político final das convulsões 
continentais dessa época? No curso 
do século XVI, o Estado absolutista 
emergiu no ocidente. As monarquias 
centralizadas da França, Inglaterra e 
Espanha representavam uma ruptura 
decisiva com a soberania piramidal 
e parcelada e da vassalagem. A con-
trovérsia sobre a natureza histórica 
destas monarquias tem persistido 
desde Engels, numa máxima famosa, 
declarou-as produto de um equilí-
brio de classe entre a antiga nobreza 
feudal e a nova burguesia urbano. 
(ANDERSON, 2004, p. 15)

O viés absolutista violento e ditatorial per-
dura como mediação política de equilíbrio para as 
lutas de classe, que se tornaram dispositivos políti-
cos, necessários à lógica capitalista para formação 
da sociedade e do contrato social, suprimento de-
mandado do equilíbrio ao pacto social moderno. 

Diante desse quadro de conservadorismo, 
violência, barbárie e falta de alternativa para um 
futuro imediato, resta-nos o pensamento em outro 
modelo político de sociedade. 

Para enfrentar de forma sistêmica esse es-
facelamento político do mundo, devemos repensar 
uma saída coletiva, para refletirmos a respeito dessa 
incapacidade, diante de tamanho adestramento de 
valores neoliberais de atomização social do homem, 
como subjetividade abstrata — o cidadão, com a 
incorporação da forma fetichizada da mercadoria, 

— o consumidor. 
Enfim, modelos simplistas e redutores de 

condicionamentos da relação humana e do tra-
balho, mercado, consumo, pois essa precarização 
e empobrecimento estético reduz a vida à lógica 
patrimonialista. Portanto, precisamos pensar a vida, 
numa outra complexidade, numa outra interação 
coletiva.

A demanda social de como viver juntos será 
um aprendizado novo, em que teremos de estar dis- 
poníveis para receptividade do outro, na trama de 
uma ética capaz de superar as relações competiti-
vas, dicotômicas, violentas e excludentes. Naquilo 
que Richard Sennett, em Juntos, afirma: os rituais, 
os prazeres e as políticas de cooperação como uma 
habilidade que “[...] requer a capacidade de enten- 
der e mostrar-se receptivo ao outro para agir em 
conjunto, mas o processo é espinhoso, cheios de 
dificuldades e ambiguidades, e não raro leva a con-
sequências destrutivas.” (SENNETT, 2012, p. 10). 

Apesar dessas dificuldades, teremos nova-
mente de recomeçar a elaborar um pensar criativo, 
alegre e miscigenado, com ritmos e paisagens plu-
rais juntos à capacidade tradutora para pensar o 
mundo de forma erótica e lúdica e resgatar o debate 
em torno da complexidade humana, sem redutos. 

Enfim, deslocar o debate sobre viver jun-
tos e em um comum pensar diferente, apesar das 
dificuldades e ambiguidades. Por isso, para Zizek, 
em Vivendo no Fim dos Tempos, defende-se que:

 O comunismo, hoje, não 
é o nome da solução, mas o nome 
do problema: o problema das áreas 
comuns em todas as suas dimensões 
- as áreas comuns da natureza como 
substância da vida, o problema da 
área comum biogenética, o problema 
da área comum cultural (‘proprie-
dade intelectual’) e, por último, mas 
não menos importante, o problema 
da área comum como espaço univer-
sal da humanidade, do qual ninguém 
deveria ser excluído. Seja qual for a 
solução, ela terá que resolver esse 
problema. (ZIZEK, 2012, p. 362)

A crise econômica e financeira nos impul-



91

siona para um novo patamar da reflexão política, 
estética e cultural. E diante dessa nova complexi- 
dade é rarefeito o deixar da comunicação social 
em restrição aos balancetes das mazelas sociais do 
mundo. 

Perguntamo-nos ao futuro: qual o projeto 
de humanidade em questão? 
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