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SOBRE A REVISTA

Lua Nova tem por objetivo fazer a alta reflexão de temas 
políticos e culturais, contribuindo assim para elevar o nível 
intelectual do debate público. Em suas páginas, o leitor 
encontrará elaboradas incursões nos campos da teoria polí
tica (clássica e contemporânea), da teoria social, da análise 
institucional e da crítica cultural, além de discussões dos 
assuntos candentes de nosso tempo. Entre seus colabora
dores típicos estão intelectuais, docentes e pesquisadores 
das diversas áreas das ciências humanas, não necessaria
mente vinculados a instituições acadêmicas.

Os artigos publicados em Lua Nova estão indexados no 
Brasil no Data Índice; na America Latina no Clase – Citas 
Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades, no 
International Political Science Abstracts e na Redalyc – Red 
de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España 
y Portugal. A versão eletrônica da revista está disponível na 
SciELO e no portal da Capes.
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OS DIREITOS HUMANOS COMO ANTÍDOTO 
AO FASCISMO

“Ainda é cedo para cantarmos vitória: ainda está fecundo 
o ventre de onde surgiu a besta imunda” (Brecht, 1976), 
com essas palavras Bertolt Brecht termina a peça A resistível 
ascensão de Arturo Ui, a paródia sobre Hitler escrita durante 
seu exílio na Finlândia, em 1941. Se na última década do 
século XX havia a crença generalizada de que as ideias 
democráticas estavam fortalecidas a ponto de um retorno 
de aventuras fascistas se tornar cada vez mais improvável, 
no cenário atual, essas expectativas se inverteram. Quase cem 
anos depois da marcha sobre Roma, que levou os fascistas 
ao poder na Itália em outubro de 1922, assistimos atônitos 
à invasão do Capitólio, em Washington, em 6 de janeiro de 
2021, quando os partidários do então presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, tentaram impedir a confirmação 
do resultado das eleições, nas quais seu projeto de reelei
ção foi derrotado. Recentes declarações do atual ocupante 
da cadeira presidencial no Brasil tentam colocar em dúvida 
a confiabilidade das urnas eletrônicas e anunciam uma mobi
lização dos seus apoiadores a favor de seu governo e contra 
o Supremo Tribunal Federal no dia 7 de setembro de 2022, 
quando se comemorarão os duzentos anos da Independência 
do Brasil. Críticas ao parlamento e às instituições, incentivo 
à formação de milícias e valorização das armas eram caracte
rísticas do fascismo italiano e hoje inspiram os seguidores do 
atual presidente da República. Se, como bradava Mussolini 
“o fascismo não faz marcha a ré”, como fazer para estancar 
esse movimento que promove a brutalização dos comporta
mentos, incentiva a violência e faz escárnio dos princípios 
democráticos? Essa é a pergunta que os artigos que com
põem o dossiê Fascismo ontem e hoje buscam responder.

O dossiê é resultado do seminário Fascismo: ontem 
e hoje?, realizado em novembro de 2021, por um conjunto 
de centros de pesquisa: Centro de Estudos de Cultura 
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Contemporânea (CEDEC), Centro de Estudos dos Direitos 
da Cidadania (CenedicUSP), Centro de Estudos Marxistas 
(CemarxUNICAMP), Instituto Nacional de Ciência 
e Tecnologia para o Estudo dos Estados Unidos e o Programa 
de PósGraduação em Ciência Política da USP, ocasião na 
qual alguns dos palestrantes foram incentivados a transforma
rem suas intervenções em artigos e submetêlos à Lua Nova.

É o que explica Bernardo Ricupero no artigo “Fascismo: 
ontem e hoje”, que abre o dossiê, e argumenta em favor 
da necessidade de refletirmos sobre o impacto da chegada 
ao poder de vários governos de extremadireita, pois, 
como argumenta, a variedade de temas, abrangências 
e perspectivas é notável, mas eles têm em comum uma certa 
forma de tratar o “fascismo”: não como uma categoria rígida, 
mas como um recurso para apreender a complexidade da 
realidade que o Brasil e o mundo enfrentam.

Em seguida, Gabriel Cohn, no artigo “O Fascismo latente”, 
destaca a dificuldade de se definir o fascismo e argumenta 
que no Brasil haveria um “fascismo latente”, sempre capaz 
de vir à tona. No terceiro artigo do dossiê, “Regime autocrá
tico e viés fascista – um roteiro exploratório”, André Singer 
investiga o impacto do governo Bolsonaro na transformação 
das instituições, de um lado, e no emprego de táticas fascistas 
de agitação e propaganda, de outro lado. No artigo seguinte, 
“Reconstruindo alguns temas da teoria crítica – contribuição 
para o debate sobre o fascismo”, Vladimir Puzone discute 
alguns aspectos abordados pela teoria crítica sobre o desen
volvimento do fascismo, em contraposição a interpretações 
marxistas tradicionais a respeito dos autores frankfurtianos, 
o que permite considerar algumas possibilidades de análise da 
atual situação brasileira, a partir da reconstrução de aspectos 
da teoria crítica. O dossiê se encerra com um artigo de Dylan 
Riley, “Capitalism and Democracy”, no qual o autor interpreta 
o cenário mundial de proliferação de populismos de direita 
como consequência de uma crise da democracia capitalista.
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Este número de Lua Nova traz ainda cinco artigos avul
sos. No primeiro deles, intitulado “A radicalização política 
de Antonio Candido nos anos 1970”, Max Luiz Gimenes 
e Gabriel Cordeiro dos Santos Lima examinam a suposta infle
xão de maior radicalização política na trajetória intelectual de 
Antonio Candido ocorrida na passagem da década de 1960 
para 1970. Em seguida, Gustavo Zullo e Ulisses Rubio apre
sentam em “Continuidades e modernização entre Oliveira 
Vianna e Gilberto Freyre” dois eixos comuns a esses dois 
autores paradigmáticos da interpretação da formação social 
brasileira: o antagonismo entre dominados e dominadores e 
as saídas que os autores sugeriram para acomodar as crescen
tes tensões entre as oligarquias regionais. No artigo seguinte, 
“Diferenciação da sociedade, desigualdade social e indivi
dualização: uma reinterpretação da tese de Ulrich Beck”, 
Roberto Dutra traz sua contribuição ao rico debate entre a tese 
da individualização de Ulrich Beck e o paradigma da desigual
dade social estruturada. Em seguida, no artigo “Um capítulo 
da sociologia crítica paulista: a trajetória do Cenedic 
(19952015)”, Fabio Querido apresenta e problematiza o itine
rário intelectual de duas décadas de um importante centro de 
estudos e pesquisa paulista, o Centro de Estudos dos Direitos 
da Cidadania (Cenedic), fundado em 1995 por Francisco 
de Oliveira, Maria Célia Paoli e Vera Telles, então professores 
de Sociologia da Universidade de São Paulo (USP). Por fim, 
este número de Lua Nova se encerra com o artigo “Esfera 
pública e democracia no pensamento de J. Rawls, J. Habermas 
e C. Mouffe: teorias políticas e democráticas em debate”, 
no qual Raquel Kritsch e André Luiz da Silva mostram de 
que forma a esfera pública e a democracia são temas que se 
entrelaçam de vários modos em grande parte dos estudos 
normativos e democráticos dos últimos quarenta anos.

Todos os artigos foram enviados por seus autores ao sis
tema de submissão da SciELO e receberam uma avaliação 
positiva dos nossos pareceristas, aos quais muito agradecemos.
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Durante a preparação deste número de Lua Nova, 
fomos surpreendidos com a morte repentina de José Augusto 
Lindgren Alves. Além de diplomata dedicado à temática dos 
direitos humanos, com participação decisiva na Conferência 
Internacional sobre Direitos Humanos, realizada pelas Nações 
Unidas em Viena, em 1993, na qual foi coordenador da “força 
tarefa” que auxiliou a negociação da Declaração e Programa 
de Ação de Viena, documento que estabeleceu o compromisso 
de elaboração de planos nacionais de direitos humanos pelos 
estados signatários, Lindgren Alves teve uma colaboração bas
tante frutífera com a Lua Nova, na qual publicou sete artigos. 
No primeiro deles, “Direitos humanos: o significado político 
da conferência de Viena” (Alves, 1994a), publicado no ano 
seguinte ao da conferência, ele compartilha o contexto e o 
ambiente acalorado dos debates que resultaram no docu
mento, como se depreende do seguinte trecho: 

A reafirmação da universalidade dos direitos humanos 
constituiu, por sinal, uma das conquistas mais difíceis da 
Declaração de Viena. Não havendo participado da elaboração 
e da aprovação da Declaração Universal, e em função de 
seus sistemas culturais, religiosos e ideológicos diferentes 
daqueles do Ocidente, muitos países asiáticos e africanos 
insurgiramse, no processo preparatório, contra a própria 
ideia dos direitos humanos que inspirou o texto de 48. 
Algumas delegações chegaram a declarar, no Plenário e nas 
discussões de trabalho da Conferência, que ela correspondia 
a uma tentativa de imposição de valores ocidentais sobre  
o resto do mundo. Sua aceitação de tais direitos seria, pois, 
sempre condicionada à adaptabilidade de cada um desses 
direitos aos respectivos sistemas. Em vista de tais posturas, 
foi um tento extraordinário da Conferência de Viena 
conseguir superar o relativismo cultural ou religioso ao 
afirmar, no Artigo 1º da Declaração: “A natureza universal de 
tais direitos não admite dúvidas.” (Alves, 1994a, p. 173)
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No ano seguinte, Lindgren Alves publicou o artigo 
“1995: os direitos humanos em ‘Sursis’” (Alves, 1995), 
no qual alerta para o crescimento dos fundamentalismos e 
integrismos que colocavam em risco os avanços conseguidos 
na Conferência de Viena:

Um ano e meio após a confirmação consensual de sua 
universalidade pela Conferência de Viena de 1993, os direitos 
humanos parecem ter entrado em quarentena na esfera 
internacional. Lamentável em qualquer circunstância, 
essa aparente “suspensão de aplicabilidade” se afigura ainda 
mais absurda neste ano do Quinquagésimo Aniversário 
das Nações Unidas, que, coincidentemente, inaugura a 
“Década Internacional da Educação em Direitos Humanos”. 
(Alves, 1995, p. 149)

No ano 2000, quando vários balanços foram feitos por 
ocasião da passagem do milênio, Lindgren Alves publi
cou o artigo “Direitos humanos, cidadania e globaliza
ção” (Alves, 2000), no qual examina a ameaça à cidadania 
e aos direitos humanos representada pelos efeitos conjuntos 
da ação incontrolada de atores econômicos transestatais e da 
expansão das tecnologias de comunicação global instantânea:

Não existindo uma cidadania internacional, os direitos 
humanos não têm no mundo globalizado de hoje a força 
instrumental identificada por Marshall no passado, para a 
construção da cidadania social dentro de Estados soberanos. 
[…] Os direitos humanos devem, sem dúvida, ser utilizados 
também na denúncia do arbítrio das ditaduras, dos excessos 
praticados por movimentos que se proponham chegar ao 
poder violando os direitos do cidadão comum, bem como 
de práticas atentatórias aos direitos civis persistentes em 
regimes democráticos. Comprovadamente incapazes, 
porém, de produzir efeitos mais sólidos em Estados liberais 
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que por eles se pretendem pautar e não conseguem, 
melhor será reorientálos prioritariamente no sentido da 
luta social internacionalizada, para o estabelecimento de 
controles ao capital financeiro e de parâmetros aceitáveis 
à competitividade no mercado mundial. (Alves, 2000, p. 206)

No artigo “O Papa, o Islã e o politicamente correto” 
(Alves, 2007), publicado em 2007, Lindgren Alves parte de uma 
declaração polêmica do Papa Bento XVI para reafirmar seu argu
mento de que a razão universalista é necessária para combater 
práticas multiculturalistas que desafiam os direitos humanos:

A tarefa é particularmente difícil num momento em que 
o Ocidente se dispõe a vencer com guerras o terrorismo 
extraterritorial e impreciso, quase sempre germinado em 
suas próprias entranhas, utilizando linguagem de inspiração 
religiosa. Ainda mais quando o próprio Ocidente, sob efeito 
dessa “guerra”, nega o Estado de Direito pela prática deliberada 
de violações que condena: a detenção arbitrária, sem causa ou 
indício de culpa, o julgamento de suspeitos por tribunais de 
exceção, o envio de prisioneiros para serem interrogados fora 
com métodos duvidosos, o sancionamento de leis que legitimam 
a tortura. Nega, portanto, a si mesmo a razão que, como 
lembrou Bento XVI, devia ser sua essência. (Alves, 2007, p. 37)

Em 2012, Lindgren Alves publicou o artigo intitulado 
“É preciso salvar os direitos humanos!” (Alves, 2012), no qual 
defende a necessidade de voltar à Declaração Universal de 
1948, atualizar o discurso originalmente construído contra 
ditaduras e readaptar o sistema à situação das democracias 
atuais ameaçadas. Após constatar que os direitos humanos 
se encontram em fase de evidente desprestígio e correndo 
o risco de despertar a ira dos ativistas mais aguerridos, 
ele atribui os motivos do descrédito não apenas às violações e 
distorções decorrentes de valores não ocidentais, mas também  
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à sua extensão conceitual exagerada, promovida pela 
esquerda culturalista pósmoderna, assim como a repetição 
inercial de ações e posturas, hoje anacrônicas, inerentes ao 
sistema de proteção internacional existente:

Antes, o difícil era vencer os preconceitos “nacionalistas” 
associados à noção de soberania. Hoje, o mais difícil é 
explicar que os direitos humanos não são tudo aquilo 
que tem sido feito em seu nome, muitas vezes para atacar 
o Estado de forma leviana. (Alves, 2012, p. 52)

Mais recentemente, Lindgren Alves vinha concentrando 
seus esforços numa pauta mais específica da temática mais geral 
dos direitos humanos, ao militar no combate à discriminação 
racial no Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial 
(CERD) da ONU. Um dos resultados é seu artigo “Cinquenta 
anos da convenção sobre a eliminação da discriminação racial: 
uma apreciação crítica de dentro” (LindgrenAlves, 2017), 
no qual faz um balanço dos avanços e das falhas propiciados 
por esse tratado de direitos humanos. Sua posição de afirma
ção da importância do universalismo para corrigir os excessos 
do multiculturalismo se mantém firme:

O direito à diferença é premissa básica de qualquer liberdade. 
As diferenças, contudo, não podem ser mais do que são: 
variações respeitáveis do humano, não sacralizações absolutas 
de tudo o que alguns consideram intocável. Tampouco se deve 
permitir a consagração de distorções, racistas e antirracistas, 
em nome de identidades ditas culturais. Diferenças são partes 
de um universal não imposto, construído gradativamente 
desde 1948, que a Conferência de Viena de 1993 confirmou. 
O universal precisa ser mantido. Sem esse objetivo bem claro, 
a proteção às culturas como valores em si é matéria certamente 
importante, da competência da Unesco, não do CERD. 
(LindgrenAlves, 2017, p. 81)
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No seu último artigo publicado na Lua Nova, “Direitos 
universais ou americanização total?” (LindgrenAlves, 2019), 
ele alerta contra a defesa de posições identitárias que 
enfraquecem os princípios liberais e insiste na necessidade 
de refocalização nos direitos de todos como alternativa 
à americanização falseada das sociedades existentes. Contra a 
instrumentalização dos direitos humanos, exemplificada pela 
postura norteamericana que sempre os utilizou como 
elementos de propaganda, é preciso retornar aos valores da 
Declaração Universal de 1948:

É imprescindível saber o que queremos: direitos universais, 
abrangentes, ou separações infinitas? Revolução já não há; 
as utopias morreram. Direitos minimalistas, da Declaração 
Universal, ainda parecem poder ser mantidos. Num mundo 
retrógado isso também exige lucidez e coragem, 
na oposição democrática às forças poderosas que sempre 
serão contra eles. (LindgrenAlves, 2019, p. 41)

O que se depreende deste passeio rápido pelos textos 
aqui citados é um percurso sem ambiguidades em defesa dos 
princípios dos direitos humanos e do espírito da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas de 1948. 
A contribuição de Lindgren Alves para Lua Nova foi imensa, 
e se faz necessário ressaltar que vários dos seus artigos se trans
formaram depois em livros (Alves, 1994b, 1997, 2001, 2018).

Com toda essa contribuição para Lua Nova, 
muito nos surpreendeu quando, ao se aposentar do Itamaraty, 
Lindgren Alves se dirigiu à Diretoria do Cedec para gentil
mente nos consultar sobre a possibilidade de o admitirmos 
como pesquisador no nosso centro de estudos, ao qual se 
integrou imediatamente, passando a participar das atividades 
do núcleo de pesquisas em Direito e Direitos Humanos.

Por fim, incluímos, no início deste número, um texto de 
homenagem ao embaixador José Augusto Lindgren Alves e 
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ao jurista Antônio Augusto Cançado Trindade escrito pelo 
embaixador Gilberto Vergne Saboia.
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Sintome honrado pelo convite para participar destas 
homenagens. O Brasil perdeu duas personalidades insignes, 
cuja ausência será sentida num momento delicado da vida bra
sileira e da conjuntura mundial. Esses dois notáveis brasileiros 
seguiram carreiras distintas, mas, em cada uma delas, chegaram 
ao auge de suas potencialidades, não apenas pelas posições 
alcançadas, mas, sobretudo, pelo conteúdo científico e ético 
de suas contribuições. Esses dois Augustos, um José e outro 
Antônio, partilharam diversos pontos de convergência intelec
tual e ética. Em ambos vibrava a paixão pela justiça e o anseio 
pela criação e fortalecimento de normas e instituições livres, 
democráticas e capazes de reduzir, senão eliminar, as flagrantes 
desigualdades entre pessoas e grupos humanos, e as aberrantes 
situações de opressão, discriminação e violência, que conti
nuam a impedir o progresso da humanidade.

Lindgren e Cançado Trindade encontraramse pessoal
mente em um momento crucial para o avanço da proteção 
internacional dos direitos humanos: na Conferência de 
Viena de 1993 e durante sua preparação. Cançado Trindade, 
então membro da diretoria do Instituto Interamericano 
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de Direitos Humanos, esteve presente em todas as etapas 
preparatórias e na própria Conferência, tendo integrado 
a delegação oficial brasileira. Lindgren Alves, por sua 
vez, era chefe da Divisão das Nações Unidas do Itamaraty, 
a cargo dos direitos humanos. Cançado também participou 
ativamente do Plenário e da Comissão Principal da 
Conferência e atuou, tal como Lindgren Alves, no importante 
papel de interagir com a numerosa delegação da socie
dade civil brasileira, transmitindo o desenvolvimento das 
negociações e auscultando suas opiniões. Essa participação, 
como ocorrera na Rio92, foi mais um marco da ampliação 
da presença da sociedade civil em conferências internacio
nais, e repercutiria fortemente no plano nacional.

O embaixador Lindgren Alves teve um papel crucial 
na negociação dos documentos finais da Conferência de 
Viena. Coubelhe, por minha iniciativa como Presidente 
do Comitê de Redação, presidir a força tarefa encarregada 
da negociação do Programa de Ação. Esse programa 
tem grande importância, pois traduz a parte conceitual 
da declaração em metas concretas. Diretrizes foram adotadas 
sobre todos os setores da área de direitos humanos da 
Organização das Nações Unidas (ONU), prevendo, também, 
a sua operacionalização e a provisão de recursos humanos 
e financeiros. Do programa de ação, partiu a recomendação 
à Assembleia Geral da ONU que depois resultou, em pou
cos meses, na criação do cargo de Alto Comissário para 
Direitos Humanos da mesma instituição. Foi uma missão 
coroada de êxitos e assegurou muitos avanços. Inspirou, 
no Brasil, entre outros efeitos, o primeiro Plano Nacional 
de Direitos Humanos (PNDH I), lançado em 1996, que teve 
dois sucessores, podendo ter uma quarta versão em breve.

O embaixador Lindgren tornouse, em 1995, o primeiro 
chefe do recémcriado Departamento de Direitos Humanos 
e Temas Sociais do Itamaraty, desenvolvido a partir de reco
mendações da Conferência de Viena. Nessa condição ou com 
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o seu anterior chapéu institucional, Lindgren participou de 
todas as conferências sobre temas sociais da década de 1990 e 
dos respectivos processos de preparação e seguimento.

Isso significou uma experiência ímpar numa época em 
que o tratamento desses temas no plano internacional era 
uma novidade para o Brasil, recémsaído de uma ditadura de 
vinte anos. Foi uma época de florescimento de organizações 
da sociedade civil e de sua interação com instituições do 
Estado. Nem tudo foi fácil, o diálogo às vezes não era fluído. 
A familiaridade de Lindgren com ativistas e órgãos da socie
dade civil, aliada ao seu profundo conhecimento sobre os 
temas, tornarao um ator importante nesses diálogos.

Ao lado dessa extraordinária vivência, Lindgren 
mostrouse um arguto analista do sistema internacional de 
proteção dos direitos humanos e de suas relações com as 
diferentes sociedades nacionais. Nessa vertente intelectual e 
acadêmica, produziu várias obras sobre os direitos humanos. 
Tornouse, graças a esse talento e dinamismo, membro ativo 
do CEDEC. Foi nessa condição que preparou o que talvez 
seja seu último texto, intitulado O itinerário Brasília-Viena-
Brasília dos Direitos Humanos, de quinze de janeiro de 2022, 
chegandome aos olhos pelo caderno 134 do CEDEC, 
que relatou o seminário Construção e Desmonte das Políticas 
Nacionais de Direitos Humanos, realizado em outubro de 2021.

Nesse texto, Lindgren sintetiza o processo que conduziu 
Viena, o significado da Conferência e seus resultados, tanto no 
plano internacional quanto no que diz respeito ao Brasil – 
como os que já citei –, e a criação de comissões de direitos 
humanos no Congresso e em estados e municípios. Faz nesse 
texto elogio ao nosso outro homenageado, o juiz Cançado 
Trindade, por sua atividade antes e durante a Conferência de 
Viena e por seu engajamento em favor dos direitos humanos 
no Brasil, em particular com vistas a promover o reconhe
cimento da jurisdição da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos pelo país, o que ocorreu em 1998.
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O embaixador Lindgren Alves teve participação ativa, 
como especialista da ONU, desde 1994, devendose citar 
a sua presença no Comitê sobre a Eliminação do Racismo 
e todas as formas de Discriminação Racial (CERD), no qual 
exerceu vários mandatos. Guardava ainda, ao falecer, 
a condição de assessor do CDH.

O juiz Cançado Trindade iniciou jovem sua carreira aca
dêmica e formouse em Direito na UFMG em 1969, com um 
primeiro prêmio em Direito Civil. Poucos anos depois, galgava 
o mestrado e doutorado na Universidade de Cambridge, 
tendo recebido sua tese de doutorado sobre Esgotamento 
dos recursos internos em direito internacional o prêmio York, 
em 1977. Em 1981, Cançado Trindade foi assessor jurídico 
da delegação brasileira na VI Conferência da Comissão Mista 
BrasilFrança de Limites para demarcação da fronteira com 
a Guiana Francesa. Consultor Jurídico do Itamaraty de 1985 
a 1990, foi um dos mais destacados titulares desse importante 
cargo, tendo produzido mais de duzentos pareceres e inte
grado, em sua qualidade de consultor jurídico da chancelaria 
brasileira, várias delegações oficiais a conferências da ONU, 
da OEA e de natureza especializada.

O período de Trindade como Consultor Jurídico foi muito 
fértil em mudanças políticas e sociais, com a volta à democra
cia e a elaboração e promulgação da Constituição de 1988. 
Como Consultor Jurídico, Cançado Trindade contribuiu para 
dar fundamentação jurídica à adesão do Brasil aos tratados 
universais e regionais sobre direitos humanos.

O talento e o entusiasmo com que Trindade se lançava 
às suas atividades e especulações no âmbito do direito 
sempre foram marcados por uma incessante busca de justiça 
e igualdade. Para ele, não fazia sentido uma lei que não cor
respondesse ao objetivo de promover uma sociedade justa. 
Formou, assim, uma visão humanista do direito internacional. 
Propagou essa visão em sua intensa atividade como professor. 
No Brasil, foi professor titular da Universidade de Brasília 
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e do Instituto Rio Branco entre 1978 e 2007. E continuou, 
durante o resto de sua vida, a exercer essa função de difusor 
do conhecimento como conferencista e palestrante em 
universidades e centros de ensino e pesquisa, falando sobre 
direito internacional em todos os continentes, com ênfase 
para os países latinoamericanos. Ministrou o Curso Geral 
de Direito Internacional Público da Academia de Direito 
Internacional da Haia em 2005, o primeiro ofertado por um 
brasileiro desde a fundação da Academia, em 1923.

Sem interromper sua missão de professor, Cançado 
Trindade abraçou a vocação de juiz, aquela que enseja 
a aplicação do direito a casos concretos, na qual ele vislumbrou 
a oportunidade de impulsionar o direito internacional para 
rumos mais compatíveis com a razão humanista dos pais 
fundadores que se inspiravam do direito natural. Depois de 
exercer a função de juiz ad hoc da Corte Interamericana 
de Direitos Humanos (CtIDH), entre 1990 e 1994, foi eleito 
juiz titular em 1995, reeleito em 2000 e exerceu a presidência 
da Corte em duas ocasiões, tendo permanecido nela até 2008, 
quando foi eleito para a Corte da Haia.

A jurisprudência da CtIDH foi enriquecedora nesse 
período, e podese verificar sua importância pela frequên
cia com que as teses adotadas nas sentenças constituem 
fonte de citação em textos jurídicos de obras acadêmicas, 
de outros tribunais ou nos trabalhos da Comissão de Direito 
Internacional. As opiniões separadas, complementares ou 
divergentes, tornaramse uma marca registrada de Trindade, 
que ele repetiria na Haia.

No campo dos direitos humanos, mas também em outros 
ramos do direito, Cançado Trindade batalhava em favor de 
uma justiça que levasse em conta o ser humano. Insistiu 
sempre em fortalecer a posição do indivíduo como sujeito 
de direito no plano internacional e pleiteou o seu direito de 
comparecer aos tribunais. Na Corte Internacional de Justiça 
desde 2009, Cançado Trindade continuou a propugnar 
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uma visão humanista da aplicação do direito internacional, 
centrada no indivíduo e não exclusivamente no Estado, 
como sustentavam a maioria de seus pares. Trindade se opôs 
à visão estritamente interestatal, que tem prevalecido nos 
casos julgados pela Corte, mesmo quando existem nítidas 
razões para incorporar o interesse da pessoa humana.

Lembra ele que, na etapa preparatória da Corte 
Permanente de Justiça Internacional (CPJI), a antecessora 
da atual Corte, que funcionou entre as duas guerras, 
alguns juristas membros da Comissão preparatória cogitaram 
atribuir algum status jurídico a indivíduos, mas o que 
prevaleceu foi o enfoque interestatal. Isso, aponta Trindade, 
se contrapõe aos numerosos casos ligados à situação de pessoas 
e grupos humanos que ocorreram no período da CPJI. A atual 
Corte seguiu no seu Estatuto o modelo institucional da ante
rior, que se caracteriza por uma rigidez anacrônica.

Foi exemplo de sua atitude inconformista o voto, 
separado e divergente, que Trindade deu no caso entre 
a Alemanha e a Itália, com intervenção da Grécia, 
sobre Imunidades Jurisdicionais do Estado, julgamento 
proferido em 2012. O caso originouse do fato de que 
cidadãos italianos e nacionais gregos, vítimas de atroci
dades cometidas pelo regime nazista em seus territórios 
entre 1943 e 1945, não foram, por razões circunstanciais, 
beneficiados pelo acordo global entre Alemanha e Itália para 
compensação de vítimas da guerra e ocupação, concluído 
em 1961. Essas pessoas esgotaram os recursos judiciais 
existentes na Alemanha, sem obterem qualquer remédio. 
A justiça italiana deu acolhida às demandas em instância 
superior e, diante da invocação pela Alemanha de sua imuni
dade jurisdicional – par in parem non habet imperium –, a Itália 
aplicou medidas executórias, inclusive relativas a prédios 
ocupados por institutos culturais alemães.

O juiz Cançado Trindade, em seu memorável voto, 
analisa a tensão entre as normas sobre a imunidade do 
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Estado e sobre o direito de acesso à justiça. Essa tensão era 
evidente numa situação em que vítimas de violações graves 
de normas de direito internacional imperativo – jus cogens – 
se viam sem acesso à justiça, remédio judicial e reparações, 
devido à invocação de uma norma processual como é 
a norma da imunidade jurisdicional dos Estados.

Cabe aos brasileiros juristas e outros estudiosos, inclusive 
aos defensores dos direitos humanos, dar à obra de Cançado 
Trindade a devida projeção e aprofundar a compreensão de 
suas ideias. Cabe a nós também, assim como a nossos póste
ros, inspirarmonos em seu exemplo e no de José Augusto 
Lindgren Alves, como promotores da justiça e da equidade.

Gilberto Vergne Saboia
Foi embaixador pelo Brasil em Haia, Países Baixos, e mem
bro da Comissão de Direito Internacional (20072011) 
eleito pela Assembleia Geral da Organização das Nações 
Unidas, onde também foi representante permanente para 
a Proibição das Armas Químicas. Reconhecido por sua 
defesa dos direitos humanos, ele também presidiu o Comitê 
de Redação da Conferência Mundial para os Direitos 
Humanos, em Viena (1993), chefiou a delegação brasi
leira na Conferência para o Estabelecimento do Tribunal 
Penal Internacional, em Roma (1998); foi secretário de 
Estado para os Direitos Humanos entre 2000 e 2001 e 
subsecretáriogeral de Assuntos Políticos do Itamaraty entre 
2002 e 2003.
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Como lembra Vladimir Puzone em artigo neste dossiê, 
a partir dos anos 1980, o termo “fascismo” praticamente havia 
deixado de circular. Depois da queda do muro de Berlim, em 
especial, o triunfo do liberalismo parecia irreversível. E foi 
assim por algumas décadas, até que, já avançado o século XXI, 
a extremadireita colheu diversas vitórias eleitorais: em 2010, 
Viktor Orbán na Hungria; em 2014, o Bharatiya Janata 
Party (BJP) na Índia; em 2015, o Lei e Justiça na Polônia; 
em 2016, Rodrigo Duterde nas Filipinas e Donald Trump nos 
Estados Unidos; em 2018, Jair Bolsonaro no Brasil. Como 
explicar a ascensão da extremadireita e como caracterizar 
esses movimentos que, mesmo fora do governo, passaram 
a dar o tom da política do nosso século?

Não faltou quem destacasse a semelhança da atual 
extremadireita com o fascismo que emergiu nos anos 1920 
e 1930. A maior parte dessas análises entendeu o “fascismo 
histórico” e o “fascismo do século XXI”, ou “neofascismo”, 
como respostas a crises capitalistas.

No que diz respeito à crise, ela foi entendida espe
cialmente a partir da crise financeira de 2008. William 
Robinson e Mario Barrera (2012) chegaram a argumentar, 
pensando particularmente a economia, que tal crise não 
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seria simplesmente cíclica, mas, como as crises dos anos 
1930 e 1970, estrutural, podendo levar a uma reestrutura
ção do capitalismo. O primeiro autor elaborou, anos mais 
tarde, seu argumento, incorporando influências como as de 
Gramsci, e passou a sustentar que o “fascismo do século XXI” 
apareceria no quadro de uma crise orgânica do capitalismo, 
que teria uma dimensão estrutural, de superprodução, e 
também uma dimensão orgânica, na qual a legitimidade 
política e, em última instância, a hegemonia, seriam postas 
em questão (Robinson, 2018).

A explicação dessa crise foi basicamente a mesma no 
artigo que Robinson escreveu com Barrera. O capital marca
damente transnacional que emergira da última crise capita
lista, teria produzido a partir dos anos 1970, devido a novas 
tecnologias, uma crise de superacumulação que alimentaria 
uma crescente polarização social e política. Assim, a solução 
fascista procuraria fundir um poder político reacionário com 
o capital transnacional, buscando apoio em setores privile
giados da classe trabalhadora branca do “Norte global” e das 
camadas médias crescentemente inseguras do “Sul global”.

Por sua vez, tal análise tem alguns pontos de contato com 
a de Boito (2020; 2021). Como os norteamericanos, o bra
sileiro relaciona o fascismo antigo e o moderno à aspiração 
da burguesia de reverter conquistas da classe trabalhadora, 
fazendo a ressalva de que, na atual situação, a ameaça que 
a esquerda representaria seria bem menor do que na década 
de 1920 e 1930. Em termos amplos e inspirado em Poulantzas, 
entende o fascismo como movimento reacionário de massas 
enraizado nas camadas médias. Essa massa seria, no fascismo 
original, predominantemente pequenoburguesa, ao passo 
que, no caso brasileiro, sua base social original estaria na 
classe média. Enquanto o “fascismo histórico” teria sido coop
tado pelo grande capital monopolista, o neofascismo brasi
leiro teria passado a servir ao grande capital internacional e à 
fração da burguesia brasileira a ele ligada.
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Podese radicalizar tal perspectiva e entender o fas
cismo para além do seu contexto histórico original, como 
fez Umberto Eco (1995), que falou  na existência de um 
fascismo eterno. Significativamente, tal formulação apa
receu num artigo escrito há quase 25 anos, pouco depois 
da primeira eleição de Silvio Berlusconi como premiê da 
Itália, na qual recebeu apoio dos exneofascistas da Aliança 
Nacional (AN). Eco explicou a abrangência no uso do 
termo ur-fascismo justamente por sua capacidade de assumir 
um ou outro dos atributos que associou a ele.1 Nesse sen
tido, lembrou que, não por acaso, “nazismo” é uma palavra 
muito menos utilizada para se referir a diferentes experiên
cias políticas do que “fascismo”.

Mas houve quem também questionasse se a analogia 
com o fascismo ajudaria a entender o que estamos vivendo. 
Outro participante de nosso dossiê, Dylan Riley, em editorial 
da New Left Review, defendeu que as condições do momento 
histórico que assistiu ao aparecimento do fascismo – os anos 
1920 e 1930 – são muito diferentes das nossas. O fascismo 
seria, em resumo, “um produto do conflito intraimperialista 
e da crise capitalista, combinado com uma ameaça revolu
cionária pela esquerda” (Riley, 2018, p. 16). Ele teria apare
cido em potências de segunda ordem, excluídas da divisão 
imperialista do mundo, num contexto de acirramento da 
luta de classes, em que se organizaram milícias paramilitares 
para defender a propriedade.

Ao tratar da ascensão de Donald Trump, Riley enfatizou 
as diferenças entre a crise de 2008 e a de 1929, o contraste 

1 O semiólogo chegou a imaginar catorze signos do ur-fascismo: (1) o tradicio
nalismo; (2) a rejeição ao modernismo; (3) o culto à ação pela ação; (4) a rejei
ção à divergência; (5) o medo da diferença; (6) o apelo a uma classe média 
frustrada; (7) o nacionalismo; (8) a hostilidade a inimigos imaginários ou reais; 
(9) a visão da vida como luta; (10) um elitismo popular; (11) o culto ao heroísmo; 
(12) o machismo; (13) um populismo seletivo; (14) o uso de variações da novi
língua à maneira de Orwell. Admite, porém, que muitas das características que 
destaca não são precisas, além de poderem se contradizer.
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entre a base social do fascismo e do “trumpismo”, a desse
melhança de organização partidária por trás deles, a atual 
impossibilidade de se recorrer a milícias, e a divergência 
nos objetivos referentes à ordem internacional que inspira
ram Mussolini, Hitler e o expresidente dos Estados Unidos. 
Provocativamente, numa linguagem weberiana, sugeriu que 
Trump seria mais uma liderança personalista carismática 
que se comportaria, em grande parte, como senhor patri
monialista, apesar do Estado racionallegal que chefiava.

Na verdade, não é apenas com o termo “fascismo” que 
se enfrenta o problema de saber até que ponto um fenô
meno político pode transcender a seu contexto. Marx, 
por exemplo, em O 18 Brumário de Luís Bonaparte (1986), 
se colocou contra o uso do termo “cesarismo” para explicar 
como Napoleão III se relacionaria com as classes francesas 
de meados do século XIX, já que na Roma antiga, diver
samente da moderna sociedade burguesa, a luta de classes 
se daria entre ricos cidadãos livres e pobres cidadãos livres, 
deixando de fora a massa de produtores, escravos. De forma 
comparável, Tocqueville, ao tratar da renúncia à liberdade 
que o homem dos séculos democráticos estaria disposto 
a fazer, ressaltou a dificuldade de nomear o que encontrava 
pela frente: “procuro em vão em mim mesmo uma expres
são que reproduza exatamente a ideia que formo dela e 
a encerra; as velhas palavras – despotismo e tirania – não 
convêm. A coisa é nova, é preciso pois procurar definila, 
já que não posso nomeála” (Tocqueville, 2004, p. 690). 
Ironicamente, porém, a melhor expressão que encontrou 
foi “novo despotismo”.

Autores como August Thalhmeir, Leon Trotsky e Otto 
Bauer, ao interpretarem o fascismo nas décadas de 1920 e 
1930, recorreram de maneira sugestiva à análise anterior de 
Marx sobre o bonapartismo. Destacaram, em especial, como 
que, nas duas situações, a burguesia passara a não governar 
diretamente para não colocar em risco a manutenção do 
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capitalismo. Em compensação, não deixaram de destacar 
as diferenças entre os dois fenômenos, especialmente no 
sentido de pertenceram a momentos históricos diferentes. 
Trotsky percebeu bem o problema que enfrentava ao notar 
que expressões como “bonapartismo” são generalizações 
que não encontram inteira correspondência na realidade, 
até porque “fenômenos históricos nunca se repetem com
pletamente” (Trotsky, 1977, p. 330).

O dilema se apresenta particularmente em eventos 
que nos parecem ser desconhecidos. Perguntase até que 
ponto são diferentes daquilo que nos é familiar ou se deve
mos entendêlos a partir de referências históricas mais anti
gas e mais seguras. No entanto, o recurso à história é, até 
certo ponto, inevitável, considerando que os instrumentos 
de interpretação dos quais dispomos são necessariamente 
dados pelo passado, sendo, em boa medida, em confronto 
com ele que podemos notar a mudança.

Os artigos reunidos neste dossiê procuram, de dife
rentes maneiras, fazer face a esse desafio. Para tanto, con
frontam a categoria “fascismo” e a relacionam com o nosso 
momento, perguntandose até que ponto ela ajuda ou não 
a compreender os desafios que enfrentamos.

Gabriel Cohn destaca justamente a dificuldade de se 
definir “fascismo”. Chama a atenção sobre como, a rigor, 
o termo diria respeito apenas à Itália de Mussolini e, com 
mais dificuldade, à Alemanha de Hitler. Nota, contudo, 
que diversos estudiosos têm elaborado concepções genéri
cas de fascismo, a partir das quais, variados casos podem 
ser confrontados. Mesmo assim, as diferenças do Brasil de 
Bolsonaro em relação aos “exemplos clássicos” seriam notá
veis: ao passo que os modelos originais buscariam a autono
mia nacional, o brasileiro visaria a subordinação aos Estados 
Unidos. O fascismo original possuiria um projeto de cons
trução da ordem, o que contrastaria com os objetivos de 
destruição visados pelo nosso atual presidente. No entanto, 
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aqui como alhures, se valorizaria uma concepção de pureza 
manifestada, por exemplo, no discurso anticorrupção.

Cohn, por sua vez, salienta a existência de uma dimen
são institucional e uma dimensão ideológica no fascismo. 
A primeira, mais política, teria sido enfrentada, mas seu 
aspecto mais social teria sido negligenciado. Especialmente 
sugestivas e perturbadoras são as considerações do exeditor 
da Lua Nova a respeito do Brasil. Em comparação ao “fas
cismo histórico”, não teríamos aqui a criação de algo novo, 
mas a explicitação de traços profundamente arraigados 
na nossa sociedade – como indica a formulação de Paulo 
Sérgio Pinheiro a respeito de um “autoritarismo social
mente difuso”. Com esse conceito, o autor sugere que, entre 
nós, mais do que falar propriamente em fascismo, se pode
ria apontar para a existência de algo como um “fascismo 
latente”, sempre capaz de vir à tona e, portanto, particular
mente preocupante.

Puzone, por sua vez, recorre a análises da teoria crí
tica a respeito do fascismo, particularmente ao vínculo que 
Horkheimer indicara existir entre o fascismo e rackets, “gru
pos de proteção e máfias em indústrias e sindicatos”, muito 
comuns na Alemanha da República de Weimar e nos Estados 
Unidos do Entreguerras. Em termos mais fortes, assinala que 
a teoria crítica indicaria que tais práticas violentas não seriam 
um ponto fora da curva da sociedade burguesa, mas algo 
constitutivo dela. Eventos recentes, principalmente relaciona
dos à crise financeira de 2008, atualizariam tais formulações. 
No caso brasileiro, sugere que o apoio a Bolsonaro pode ser 
interpretado como sinal de que setores da burguesia estariam 
dispostos a recorrer à força para lidar com a crise política que 
se arrasta no país desde 2013.

André Singer, por seu lado, assim como Puzone, presta 
particular atenção a uma arma do arsenal de Bolsonaro que 
possibilitaria aproximálo do fascismo: as técnicas de mobi
lização que apareceram nos atos contra o Supremo Tribunal 
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Federal (STF), no sete de setembro de 2021. Tais táticas 
poderiam se combinar com as características autocráticas, 
de governo pessoal, que a atual presidência brasileira assu
miria, pressionando as instituições por dentro. Caso o movi
mento seja vitorioso, pode evoluir para um regime marca
damente fascista.

No caso das técnicas, Singer destaca como as velhas prá
ticas fascistas de relativizar a verdade e buscar bodes expia
tórios – que permitia que Mussolini confundisse os adver
sários, desmoralizasse a política e, dessa maneira, abrisse 
caminho para o autoritarismo – se combinariam com um 
recurso de último tipo, a “trollagem”. Muito comum na 
internet, ela seria “um tipo de representação meio séria 
meio jocosa, que sempre permite voltar atrás”, em que 
o desprezo pela verdade e a construção de bodes expiató
rios poderiam ser mobilizados como se fizessem parte de um 
jogo. O autor é, entretanto, cauteloso, considerando que no 
Brasil de Bolsonaro ainda não se estaria diante do fascismo, 
mas de um autocratismo de viés fascista.

Já Riley, assim como Cohn, interpreta as condições que 
produziram a eleição de Bolsonaro numa perspectiva mais 
ampla. Para entendêla faz referência ao colapso da Primeira 
República Italiana, que conduziu à emergência da liderança 
de Berlusconi. Ambas não seriam “soluções” fascistas, mas 
neobonapartistas, favoráveis a outsiders que estabeleceriam 
uma relação personalista com massas que se comportariam 
de maneira pequenoburguesa.2

Num sentido mais profundo, defende que nos dois 
casos – da “periferia do centro” e da “semiperiferia” capita
lista – a incapacidade de se produzir desenvolvimento e, dessa 
forma, integrar novos setores da população expressaria a difi
culdade de o capitalismo criar, desde os anos 1970, uma nova 

2 Antes, ao tratar da eleição de Trump, Riley (2017) falou num “Brumário ameri
cano”, associando a vitória do líder carismático a uma crise da hegemonia neolibe
ral que aparecera com a crise financeira de 2008.
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estrutura de acumulação. Tal situação favoreceria, em termos 
políticos, o aparecimento de regimes neobonapartistas, em 
que setores crescentes da população já não se identificariam 
mais com a democracia liberal. No entanto, seria questionável 
se governos como o de Bolsonaro seriam capazes de produzir 
crescimento sustentado ou desenvolvimento, o que expressa
ria uma “hegemonia degenerada”. Mais importante, tal pro
blema estaria longe de se restringir ao Brasil.

A variedade de artigos reunidos neste dossiê é notá
vel: tratam de diferentes temas, com abrangências diversas 
e perspectivas variadas. No entanto, têm em comum uma 
certa forma de tratar o “fascismo”: demonstram que não se 
deve lidar com uma categoria como essa de forma rígida, 
como uma fórmula capaz de enquadrar situações que pouco 
têm em comum. Ao contrário, o “fascismo” deve funcionar 
como um recurso para apreender a complexidade da reali
dade que o Brasil e o mundo enfrentam.

Este dossiê é produto do seminário virtual Fascismo: 
ontem e hoje?, realizado ao longo do mês de novembro de 
2021 e promovido pelo Centro de Estudos de Cultura 
Contemporânea (CEDEC), Centro de Estudos dos Direitos 
da Cidadania da Universidade de São Paulo (CenedicUSP), 
Centro de Estudos Marxistas da Universidade Estadual de 
Campinas (CemarxUNICAMP), Instituto Nacional de 
Ciência e Tecnologia para o Estudo dos Estados Unidos 
e pelo Programa de PósGraduação em Ciência Política 
da USP. Por fim, gostaríamos de agradecer à Comissão 
Organizadora que tornou possível a realização do evento: 
André Kaysel Velasco e Cruz, Bernardo Ricupero, Caio 
Vasconcellos, Daniel Puglia, Paula Marcelino, Sebastião 
Velasco e Cruz, Tullo Vigevani e Vladimir Puzone.

Bernardo Ricupero
Doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo 
(USP), onde também é professor associado. Pesquisador do 
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Centro de Estudos de Cultura Contemporânea (CEDEC) 
e do Conselho Nacional de Desenvolviemnto Científico e 
Tecnológico (CNPq). Trabalha especialmente com pensa
mento políticosocial brasileiro e latinoamericano. Autor, 
entre outros, de O romantismo e a ideia de nação no Brasil 
(1830 – 1870) (2004).
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Há, de fato, uma deriva fascista em curso no Brasil? 
Certamente, há poucas dúvidas sobre a tóxica combinação 
de autoritarismo e irresponsabilidade que vem destruindo as 
já vulneráveis instituições republicanas entre nós. O que já 
não é pouco se considerarmos que o autoritarismo genuíno 
se empenha em exibir a marca da responsabilidade, 
de preferência investida num líder bem identificado. 
Não havendo isso, a consequência, como ocorre em 
nosso caso, é o pior de dois mundos: o mal absoluto, 
porém dissimulado, expresso na morte e na destruição anô
nimas. Menos nítida é a afinidade desse estado de coisas 
com o agressivo regime de extremadireita, originalmente 
conhecido como fascismo.

Tudo começa com a dificuldade para definir do que estamos 
falando quando dizemos “fascista”. Isso já não é fácil quando 
se trata dos exemplos históricos do período de 19221945 na 
Itália e na Alemanha, e se transforma num labirinto quando 
a referência é ao período posterior até o momento presente. 
Labirinto a ser percorrido, contudo, e com olhos bem abertos, 
pois ele tem muito a mostrar sobre tendências em andamento 
e a serem combatidas. A rigor, falar em fascismo é falar do caso 
italiano, quando se inventou o termo para evocar a grandeza da 
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Roma clássica como inspiração para a construção da nacional, 
vista como degradada. Foi também quando, junto com a ideia 
central de grandeza, se adotou na Itália o termo “totalitário” 
para designar uma unidade nacional, baseada em um Estado 
forte o bastante para incorporar a sociedade em sua ação. 
Cabe lembrar, de passagem, que há nisso um contraste frontal 
com o projeto socialista, voltado para a reincorporação do Estado 
na sociedade de que se separa no processo histórico moderno.

O caso alemão leva o fascismo ao paroxismo, e nisso 
acentua também as ambivalências quando não contradições 
já presentes no caso italiano. Ambos os regimes incorporam 
uma tensão não resolvida entre o tradicional e o moderno, 
traduzida na combinação entre valorização positiva 
do avanço tecnológico e da inovação – também no campo da 
arte, como no “futurismo” italiano com seu culto da potência 
e da velocidade – e posição ultraconservadora, no tocante 
a padrões de relações sociais como a família, junto com 
estritos controles doutrinários na educação e na cultura. 
Isso se manifesta, em ambos os casos, numa concepção do 
movimento político conforme àquilo que já foi denominado 
por Jeffrey Herf “modernismo reacionário” (1986). 
Entretanto, quando se fala, nesses termos, em “reacionário”, 
a referência imediata seria aquilo que ideólogos alemães 
definiam como “revolução pela direita”. Esta, contudo, 
significa mudança e não mera reação. Convém lembrar que  
o fascismo utiliza meios conservadores para seus fins, 
mas nada tem de reacionário, e é dessa ambiguidade que 
retira parte de sua atração para grupos sociais perdidos 
e atemorizados entre a mera continuidade e a mudança.

Até aqui, ainda podem ser encontradas semelhan
ças entre aquelas condições europeias e o que se vem 
configurando hoje. Entretanto, uma diferença patente 
pode ser detectada; tratase da ênfase fascista na nação 
como referência política e valor, num nacionalismo extre
mado. Nada disso se encontra no Brasil presente com uma 
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agravante básica. Enquanto no fascismo clássico a autono
mia nacional é desiderato fundamental, o padrão autoritá
rio brasileiro é marcado pela subordinação a forças exter
nas bem definidas, centradas nos EUA. Isso, desde o início, 
complica a aproximação entre os dois padrões. Ainda mais 
quando o fascismo clássico tem um propósito construtivo, 
ao seu modo, ao passo que entre nós o arremedo de regime 
tem efeito destrutivo, ao seu modo também.

Convém, então, examinar melhor a natureza do 
fascismo europeu clássico – tanto a ditadura italiana quanto 
o nazismo alemão, com especial atenção ao segundo. 
Para isso, dois caminhos se oferecem: o primeiro consiste 
no exame centrado na dimensão institucional, com ênfase 
na composição e funcionamento dos aparelhos de Estado, 
na organização partidária, nos aparelhos de mobilização 
e repressão mediante terror, nas relações entre forças 
econômicas e o regime e assim por diante. O exemplo 
clássico disso é o estudo do caso alemão, como “capitalismo 
monopolista totalitário”, por Franz Neumann) (1942) Nele se 
procede ao exame do modo como o entrelaçamento entre 
forças econômicas e políticas no regime, longe de formarem 
uma unidade harmônica, correspondem mais a uma espécie 
de caos organizado com condições limitadas de sobrevivência, 
bem longe do “Reino milenar” ambicionado por Hitler.

Com efeito, a presença simultânea de caos e organização 
constitui uma das áreas centrais de tensão no funcionamento 
do regime, quando a organização, objetivo central do 
mando supremo, se revela somente factível mediante 
a manutenção dos cúmplices mais próximos e das entida
des empresariais a eles associados, em estado de constante 
conflito dependente de arbítrio. O essencial em Neumann, 
ao demonstrar isso, é a explícita referência ao capitalismo, 
que tende a desaparecer na literatura posterior. A esse 
respeito ele tem formulação incisiva: “Qual é a força dessa 
economia [nacionalsocialista]: poder, patriotismo ou lucro? 
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Cremos ter demonstrado que é o motivo do lucro que desem
penha papel decisivo. Mas num sistema monopolista não se 
obtêm nem se apropriam lucros sem um poder totalitário, 
e essa é a característica específica do nacionalsocialismo” 

O segundo caminho abrese no pósguerra, 
em especial a partir dos anos 1960, quando essa busca 
da especificidade dos casos alemão e italiano, a partir 
do padrão de relações políticas e econômicas moldadas 
pelo peso dos grandes conglomerados industriais e finan
ceiros, foi sendo substituída por uma concepção mais 
“genérica”, conforme o termo adotado pelos autores envol
vidos. O fascismo clássico aparece como caso particular de 
fenômeno maior, que transcende as fronteiras nacionais, 
e a dimensão ideológica passa a ocupar posição central. 
O passo inicial foi dado em 1963 pelo historiador conser
vador alemão Ernst Nolte (1963), que buscou, por esse 
meio, amenizar o caráter específico e a responsabilidade do 
regime alemão, com especial ênfase na tese da similaridade 
entre nazismo e comunismo. Mais tarde, já nos anos 1980, 
a preferência por uma análise genérica do fascismo, já livre 
do “reformismo histórico” de Nolte – que havia suscitado 
a polêmica conhecida na Alemanha como “Querela dos 
historiadores”, termo embaraçoso ao sugerir menosprezo 
pela questão substantiva envolvida – ganhou o formato de 
orientação básica da pesquisa. Ainda mais quando o colapso 
da Alemanha Oriental e a intervenção e purga promovida 
em suas universidades pelos vencedores da Guerra Fria ao 
adotarem conduta de total supremacia, encerrou o ciclo de 
pesquisas de cunho marxista na área.

Isso tudo ganhou impulso quando se formou 
o que foi denominado “novo consenso” na pesquisa, 
em grande medida, graças ao trabalho do historiador 
inglês Roger Griffin (1991). Consiste, essa bemsucedida 
tese, em dois pontos. O primeiro concentrase na defesa 
daquela visão genérica e não somente pontual e restrita 
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aos casos europeus clássicos, centrados no poder autocrá
tico ditatorial, no Estado policial de terror generalizado, 
na violência, no racismo e homofobia militantes, na perse
guição e assassinato de minorias, na mobilização forçada da 
população e traços afins. Isso como condição para incluir 
na análise os casos particulares e discrepantes entre si de 
manifestação do fenômeno. O segundo, e principal ponto, 
diz respeito à ênfase na dimensão ideológica em detrimento 
da análise dos aspectos mais propriamente institucionais 
que predominava antes. Referese isso ao que poderia ser 
tomado como o núcleo significativo, que oferece ao fascismo 
sua estrutura específica, como concepção do mundo a ele 
subjacente em todos os casos.

Tal núcleo consiste, segundo Griffin, na concepção 
por ele denominada “palingênica”, ou seja, na ideia de 
que a sociedade está experimentando algo como um 
renascimento a partir das ruínas e da desmoralização. 
Uma regeneração, enfim. Para Griffin, tal ideia, que está 
muito presente no fascismo italiano e no nacionalsocialismo 
alemão, como regimes que se edificam a partir da grave 
crise após a derrota na guerra entre 1914 e 1918, constitui o 
“eixo não eliminável” do conjunto. Neste ponto, cabe uma 
referência comparativa à situação brasileira atual. Aqui, é no 
sentido inverso: a crise destrutiva não é dada previamente, 
mas é provocada pelas próprias operações do Estado, 
coisa a deixar Griffin intrigado.

Faz sentido, com efeito, assinalar essa concepção de 
saída da crise pela reconstituição do corpo político inteiro. 
É difícil evitar a imagem do soerguerse do Leviatã prostrado. 
É  poderosa figura de retórica política, que entretanto 
só ganha pleno sentido quando associada a duas outras, 
às quais Griffin e seus seguidores dedicam menos aten
ção. Dentre elas, uma é especialmente poderosa e poderia 
muito bem ocupar posição central junto à primeira. Tratase 
da ideia de pureza, com seu desdobramento no conceito 
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extremamente agudo de purificação (da nação como “solo 
e sangue”, da raça, do homem). Cabe registrar, a respeito, 
que a percepção da sua importância não se deve tanto 
a análises científicas, mas está mais presente em notável 
documentário cinematográfico sobre a Alemanha nazista, 
“A arquitetura da destruição”. Esses dois componentes só 
ganham plena vigência quando impulsionados pela grande 
força motriz do conjunto, o ódio. Sendo dirigido, de modo 
geral, ao “poluidor” ou ao seu desdobramento, o “corruptor”, 
tal ódio ganha tanto em intensidade ao dirigirse a qualquer 
coisa que ameace o duplo movimento da purificação 
e da regeneração providas da aura do sagrado como em 
flexibilidade, ao multiplicar os casos possíveis de infração.

É de se examinar melhor a complexa dinâmica de 
usurpação de temas e símbolos de que se valem figuras, 
como o ministro da Propaganda nazista Joseph Goebbels, 
e ainda hoje os “estrategistas políticos” nele inspirados, 
como Steve Bannon nos EUA. Goebbels, entusiasta da 
ideia da “Alemanha acima de tudo” certamente apreciaria 
o lema trumpista “A América (sic) em primeiro lugar”. 
Como princípio organizador do conjunto todo encontrase 
a ideia de unidade, à qual se associam aquelas de povo e raça, 
pensadas como moldagem compacta de um ente harmô
nico e monolítico. Em registro periférico, mas nem por isso 
insignificante, esses temas também são evocados no Brasil, 
por exemplo quando no auge das investidas de direita 
contra a então presidente Dilma Rousseff surgiam insígnias 
como “o Brasil passado a limpo”.

Aquele caráter de harmonia monolítica não significa,  
contudo, conjunto radicalmente indiferenciado; 
sim a seleção autoritária daquilo que deve permanecer diferente 
(por exemplo, as distinções por gênero) em contraste com  
o que cumpre integrar no conjunto, seja conforme o padrão 
tradicional de unidade “orgânica” com laços naturais de tipo 
comunitário ou de unidade “mecânica”, pelo lado moderno. 
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Neste prevalece a coordenação – o termo alemão evoca algo 
como “equalização forçada” – mediante estreitos laços entre 
os incluídos e a rejeição e eventual eliminação dos indesejáveis. 
Nesse ponto, aquilo que há de sombrio no fascismo chega a seu 
nível mais fundo, quando os critérios tradicional e moderno se 
mesclam no tema mencionado antes, da pureza pelo ângulo 
da purificação. Em seu núcleo ideológico mais profundo, 
portanto, encontrase a combinação paradigmática entre uni
dade e pureza. Por conseguinte, quando combinada à ideia de 
regeneração, a face oposta da ideia de pureza não se resume 
naquela de impureza, mas assume a forma da corrupção em 
sua acepção exata, como desgaste e degeneração em con
traste com a regeneração. Neste ponto, encontrase a oposição 
central nesse complexo ideológico, que é a relação entre dege
neração e regeneração.

Levandose ao limite a presente linha de argumentação 
temos, em suma, que a síntese da organização ideoló
gica fascista, em especial em sua vertente mais elaborada 
nazista, consiste na ideia de unidade impoluta. Temos aí 
o núcleo de um complexo ideológico de extraordiná
ria potência, a jamais ser subestimado, não apenas pelo 
seu caráter sintético e, por isso mesmo, sujeito a des
dobramentos, como pela sua capacidade de penetrar, 
sob diversas formas, camadas profundas da psique daque
les que se encontram ao seu alcance. Não é fácil encontrar 
a estratégia adequada à desmontagem de aparato simbólico 
tão blindado contra quaisquer influências e tão capaz de 
gerar formas derivadas – basta pensar na polissemia de um 
termo como “corrupção”. Em termos sumários, podemos 
identificar dois grandes núcleos ideológicos no período 
contemporâneo, ambos já se ressentindo do desgaste do 
tempo, porém robustos o suficiente para ultrapassarem 
seu momento exato. Pelo lado direito, a regeneração; 
pelo esquerdo, a revolução. O intrincado jogo entre esses 
dois polos marcou o século XX até o presente, quando a 
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questão que se põe é a de qual  lado terá força (material e 
simbólica) e iniciativa para se antecipar perante o imperativo 
histórico presente, de repensar o mundo e agir de acordo.

Constitui traço característico daquele regime, rígido nas 
ideias porém, na prática, amarrado por fios soltos que permi
tem em cada momento sua direção em um sentido ou outro 
pelos mandantes no topo, que a pureza invocada no cerne da 
amarração ideológica não seja tão obedecida nas relações de 
dominação efetivas. Assim, o mote anticapitalista e antiburguês 
não impede a estreita e crescente aliança com essas forças, 
como já mostrava Neumann. Do mesmo modo, na concorrên
cia com as forças à esquerda já estabelecidas em partidos 
e sindicatos, não hesita em canibalizar nomes e símbolos dos 
adversários, como a saudação com o braço elevado, a cor 
vermelha de fundo na bandeira e, sobretudo, a referência 
aos trabalhadores no nome do partido. A mixórdia doutri
nária no nome do partido alemão exprime bem a tática de 
confusão adotada. Tratase de “partido nacionalsocialista dos 
trabalhadores alemães”, designação em que os qualificativos 
“nacional” e “alemães” são de fato decisivos, enquanto vão de 
carona nas referências nominais feitas para confundir.

É significativo que não se fala de povo, tacitamente repre
sentado pelos trabalhadores, até porque a categoria povo não 
tem referência substantiva naquela construção ideológica, e sim 
ocupa a posição de mito fundante da unidade compacta da 
comunidade (termo central) nela invocada, sempre qualificada 
como “alemã”. É duvidoso, portanto, falar em “populismo”. 
Não por acaso o jurista fascista (mais por oportunismo do 
que por convicção) Carl Schmitt define a democracia com 
referência à unidade do povo, não só para distinguila da frag
mentação liberal como para cortar sua associação ao poder 
popular soberano na república. A ideia de povo unificado, 
porém não soberano, é outro dispositivo ideológico potente, 
ao reservar à soberania efetiva, investida no líder, no duce, 
no führer, a capacidade unificadora.
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Tal permeabilidade a interpretações oportunas ajuda 
a conferir uma certa flexibilidade às versões da matriz genérica 
que se vão desenvolvendo no período posterior ao clássico. 
Nesse ponto, as variações no modelo genérico são particular
mente importantes. E é preciso reconhecer, por mais cuidado 
que se aplique à tese da relevância do modelo fascista ou 
neofascista ao caso brasileiro atual, que a sociedade brasileira 
vemse revelando fundamente saturada desse impulso des
trutivo. Com a agravante de que no seu interior há quem 
busque com afinco alvos preferenciais para seu exercício, 
com o que se aproxima do modelo clássico. Isso se dá na 
forma de um partido político, o PT – que, de resto, usa em 
sua bandeira a convidativa cor vermelha – e associações seme
lhantes. Um evento circunstancial, embora significativo, 
envolvendo aquele bode expiatório partidário oferece 
exemplo desse autoritarismo socialmente arraigado – 
conforme analistas como Paulo Sérgio Pinheiro vêm apon
tando há tempo (Alvarez et.al., 2021). Tratase de frase do 
então senador Jorge Bornhausen quando o governo federal 
petista estava contra as cordas no caso do assim chamado 
“mensalão”, a partir de 2005. Seria preciso, afirmou ele, 
“acabar com essa raça” por 30 anos. Acabar com essa raça. 
Em sociedade como a nossa isso faz parte do vocabulário 
racista de extração escravista. Não obstante, remete ao mesmo 
padrão que o vocabulário nazista. Temos nisso constrange
dor, porém eloquente exemplo de afinidades insuportáveis, 
que nos adverte de algo fundamental. É que esse vocabulário 
fermenta sem trégua na sociedade.

Nesse ponto cabe assinalar uma distinção importante 
entre o fascismo clássico e a escorregadia variante autoritária 
em curso no Brasil. É que, em nosso caso, não temos 
a criação de algo novo, e sim a explicitação de algo de fato 
presente na sociedade, embora não de modo uniforme nela. 
Já no caso fascista clássico, o impulso vai mais no sentido 
da exacerbação de traços supostamente encontradiços na 
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sociedade, como a ânsia judaica de lucro ou o perigo ver
melho. Cabe lembrar que a propaganda fascista, em especial 
na sua versão nazista, não inventava seus inimigos (judeus, 
comunistas e outros), só lhes reservava de antemão e sem 
chance de contestação qualidades que lhe eram convenien
tes. É preciso reconhecer, todavia, que a ideia de explicitação 
daquilo que já está dado em segundo plano, como no caso 
brasileiro, aponta para algo especialmente perturbador. 
Admitindose uma formulação drástica, se aqui pudermos 
falar de variante do fascismo clássico ela será sob vários 
aspectos pior que a original. Será mais arraigada e resistente 
à identificação e ao combate, devido ao seu caráter intrinse
camente dissimulado e, por isso mesmo, mais dependente 
de vigorosa atenção e ação no interior da sociedade.

Não se recomendaria, sem risco de sério embaraço, 
procurar saber quem rotineiramente matou e torturou 
mais, a polícia política Gestapo e as tropas de choque 
SS na Alemanha ou os órgãos policiais e as milícias no 
Brasil. Melhor agir sem fazer contabilidade de vítimas. 
O ponto, aqui, é que se podemos falar de um forte traço 
parafascista entre nós ele não será encontrado diretamente 
nos aparelhos de Estado, como foi na Alemanha, e sim 
difuso na sociedade. Decisivo nisso é que ele se encontra 
em estado latente; pronto, assim, a vir à tona desde que 
condições propícias se apresentem – por exemplo, após as 
eleições de 2022. É possível, desde agora, ter uma medida 
daquela piora em relação ao fascismo clássico. Pois já temos 
como comparar nossa situação atual com a dos 20 anos 
ditatoriais – pouco menos do que o regime fascista italiano 
e oito anos além do regime bem mais radical alemão.

O argumento, neste ponto, é que a diferença entre 
a situação atual e a ditadura aberta anterior é proporcional 
àquela que se poderia, ou poderá, observar entre a plena 
vigência daquilo que aqui se encontra latente agora, e à beira 
de se tornar manifesto, e o fascismo europeu clássico. 
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O momento não é de luta contra o fantasma do antigo 
fascismo, que já ficou para trás e só se mantém pela marca 
indelével do genocídio explícito (pois implícito e disfarçado 
ele prossegue por aqui). Cumpre, sim, enfrentar o outro 
regime à espreita entre nós, o autoritarismo de direita em 
estado puro que se vai formando, tão brutal na ação quanto 
viscoso e fugidio na caracterização. Se o princípio prático 
do fascismo clássico consiste em tornar público e manifesto 
o regime correspondente, aquilo que se entrevê em nosso 
caso é uma espécie de jogo de espelhos, fiel ao princípio 
básico do “faz de conta”. Nada corresponde ao que se 
anuncia, tudo é possível em segundo plano, e a mão do poder, 
pesada ou sorrateira conforme a ocasião, golpeia quem levar 
demasiado a sério as aparências, elas também ocasionais.

Já houve quem previsse a ascensão ao poder no Brasil 
de figura tão caricata como destrutiva, como Berlusconi na 
Itália, mal vislumbrando que para além de episódio acidental 
isso poderia assinalar a possibilidade de uma tendência a ser 
contida. O temor não é sem motivo. A figura de Berlusconi, 
pelo padrão de seu governo, centrado na figura do chefe 
em benefício dos interesses que lhe sejam afins e sempre 
equívoca quanto às suas posições, retrata uma tendência 
internacional que se aprofundou no período seguinte. 
Ele dá o mote para a extrema direita com relação às já frágeis 
instituições da democracia liberal representativa, ao mesmo 
tempo que se esmera em pulverizar as forças opostas. 
As diversas experiências em escala global demonstram que 
os danos assim causados são profundos e de longo prazo e, 
sobretudo, dependem para a sua neutralização da mobili
zação de segmentos da sociedade em apoio a esforços de 
reconstrução institucional.

Sempre se lembrará que o fascismo em sua versão conven
cional foi vencido. Aqui, contudo, uma distinção já sugerida 
antes e da maior importância se impõe. Por um lado, temos 
a dimensão que podemos designar como “institucional”, 
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relativa ao modo de funcionamento do Estado em suas rela
ções com a sociedade: basicamente, no caso fascista, os órgãos 
de controle e gestão de interesses, de legitimação pela propa
ganda e de mobilização contínua mediante terror. Pelo outro, 
temos a dimensão ideológica, que diz respeito à gestão das 
ideias correntes e das correspondentes modalidades de con
duta. Vamos considerar que a primeira dimensão é mais 
propriamente política e a segunda tem caráter mais social. 
É visível ao primeiro relance que é relativamente mais fácil 
e com efeitos mais rápidos intervir na primeira – reescrever 
ou anular a Constituição, por exemplo – do que na segunda – 
eliminar convicções e condutas arraigadas ou criar novas, 
por exemplo, de onde advém em regimes autoritários 
o recurso ao terror.

Nos casos europeus clássicos, derrotouse a dimensão 
política, porém negligenciouse, após alguns espasmos 
espetaculosos, o campo social como sede da cultura e da 
ideologia. No conjunto, o dado novo mais importante é que 
a dimensão institucional – que poderíamos também pensar 
como a hardware do regime – vem sofrendo mudanças impor
tantes desde meados do século passado, que aumentam 
sua eficácia pelo lado soft – especialmente controles de 
informação e conduta por meios eletrônicos. Isso permite 
dispensar parte crescente dos instrumentos pesados 
de consolidação e continuidade do regime (violência 
física aberta, substituída pela psíquica ou simbólica, 
por exemplo). Ao mesmo tempo, aumenta a importância 
da dimensão ideológica que se beneficia diretamente dos 
avanços tecnológicos e da pesquisa científica na área leve de 
operação do regime. Tudo isso abre o caminho, na ausência 
de tendências contrárias e resistências fortes, para formas 
sempre novas de autoritarismo profundo de índole fascista, 
menos espetacular, menos ruidoso e talvez menos sangrento, 
porém mais arraigado e eficaz do que nos exemplos his
tóricos. Nessas circunstâncias transferemse para as áreas 
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mais leves os embates próprios à polarização social e polí
tica, transferindose a batalha pelo controle das ruas para 
a disputa pelo acesso e controle da comunicação digital, 
sempre com vantagem para o lado mais agressivo e capaz de 
mobilizar os militantes de novo tipo, equipados para assegu
rar a comunicação própria e obstruir a do adversário.

Isso significa que a referência à derrota dos regimes 
fascistas clássicos deve ser qualificada. Derrotouse, sim, o lado 
institucional do regime. Isso, entretanto, não envolveu sem mais 
a eliminação de sua vertente social, como de resto as décadas 
seguintes sugeriram fortemente. A concentração de poder 
de controle é um fato a ser enfrentado com todos os meios. 
Isso não se fará só no embate direto com os órgãos estatais 
e com os quase inexpugnáveis bastiões das megacorporações. 
Exige igualmente o trabalho de uma formiguinha, de corroer 
em todos os cantos as cordas que atam as pessoas aos seus 
“aplicativos” digitais de toda sorte e as tornam sujeitas a todo 
tipo de abuso. Uma ordem autoritária de cunho fascista parece 
à primeira vista algo que, posto em marcha, instalase de modo 
rápido e irresistível. Todavia, a longa marcha pelas instituições 
abre caminho em meio viscoso, seja qual for sua orientação. 
O problema não é chegar primeiro, é implantarse mais fundo, 
saber enfrentar o desafio do tempo.

O fascismo, em sua versão alemã, voltava seu olhar 
para a questão do destino, daquilo que define o alvo final 
e estabelece as condições de seu alcance. Em sua versão 
italiana o enfoque é outro, com larga tradição visceral
mente política desde Maquiavel. Nesse caso está em jogo 
a oportunidade propícia à ação, que depende da capacidade 
de captar o momento certo e saber agir. Fatalismo do destino, 
oportunismo da vontade. Entre esses dois há amplo espaço 
para navegar, desde que o uso da razão permita desenhar  
a rota em bons mapas.

Fundamental, contudo, é que a resistência à consolidação 
de formas persistentes de dominação autoritária é possível, 
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desde que se combine o desmonte de seus arcabouços institu
cionais com a reforma de seu legado obscurantista, com gol
pes precisos por um lado e persistência tenaz no outro. O caso 
paradigmático é o alemão – considerandose, pelo que tem 
de advertência e de aconselhamento, somente a Alemanha 
ocidental, com perfil capitalista e liberalconservador, 
pois a oriental, socialista e autoritária, exigiria análise à parte. 
As primeiras e espetaculosas providências para eliminar 
o nazismo sem deixar traços, mal serviram para ocultar 
a dificuldade para resultado tão radical. Muitos exmilitantes 
menos salientes do movimento permaneceram em seus cargos 
públicos ou ficaram à vontade nas mega organizações empresa
riais, em especial em suas filiais sulamericanas, até por efeito do 
acirramento da guerra fria, em que os dois lados se fitavam com 
olhar paranoide e preferiam fechar os olhos para muita coisa.

O essencial, entretanto, diz respeito ao que de fato 
foi feito. Contra fortes sinais de indiferença ou mesmo de 
hostilidade de remanescentes entre os vencidos, um vigoroso 
movimento de “reelaboração do passado” foi realizado, 
desde os anos 1950, por agrupamentos e partidos da oposição 
ao conservadorismo da era Adenauer e por intelectuais 
eminentes, muitos deles retornados do exílio. Tratavase de 
enfrentar com coragem cidadã o que havia sido feito e criar, 
por todos os meios, um ambiente de reflexão e reeducação 
antifascista, em empreendimento modelar. Não houve 
milagres, claro, e todos os envolvidos no fundo sabiam que 
estavam desencadeando um processo de longo prazo, de duas 
gerações no mínimo, e em terreno minado. É verdade que 
mesmo os mais engajados entre eles em várias oportunidades 
foram tomados por descrença na possibilidade de se 
lançarem numa sociedade com tantas marcas autoritárias, 
como a alemã, os alicerces da efetiva cidadania, sem os quais 
todos os demais esforços de fato seriam em vão.

Na atmosfera daquele período esse sentimento fazia sentido. 
Entretanto, vistos a um pouco mais de duas gerações tornase 
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mais fácil reconhecer que, com todas as suas insuficiências, 
essa tentativa de intervenção em registro democrático não passou 
em branco e propôs questões e procedimentos a serem levados 
muito a sério aqui e agora. O que se fez no caso alemão, contudo, 
não tem similar em outras sociedades e jamais seria feito sem 
a vigorosa ação desses núcleos combativamente democráticos, 
que não recuavam nem mesmo diante das cautelas exageradas 
de seus aliados.

Esse é um caso exemplar de ação adequada após ocorrer  
o desastre. Em sociedades menos traumatizadas (por enquanto) 
o exemplo está dado. O combate efetivo contra o autorita
rismo, também em suas formas extremas, tem como palco 
a sociedade e como adversárias as formas muitas vezes dissi
muladas e fugidias de preconceitos rancorosos. No descuido 
disso acaba se revelando insuficiente a mudança institucional e 
mesmo o julgamento de culpados. Essa experiência ensina que 
a ação de cunho democrático não consiste em anular ou esque
cer o passado num golpe, mas em levar a sério a realidade da 
memória, saber enfrentála sem medo e sem rancor. A primeira 
e mais árdua tarefa dos antifascistas alemães foi precisamente 
honrar a dignidade da memória. Sabiam, e transmitiram com 
vigor à sociedade, que não adiantaria insistir no repúdio ao 
fascismo após sua derrota e em seguida varrêlo da memória 
como tarefa cumprida. Ela mal começava. O exemplo era 
claro, e indicava que naquele caso como em todos os outros 
o desafio consiste em construir o terreno para a formação 
de cidadãos no lugar de súditos. O que aqueles democratas 
sabiam é que o prazo para tanto é longo e que, por isso mesmo, 
é preciso começar logo. Nunca mais Auschwitz, nunca mais 
campos de extermínio, propunha como lema um intelectual 
fortemente engajado naquele esforço. Talvez aqui logo pos
samos vir a dizer, contra formas políticas análogas às fascistas 
ou piores, nunca mais Bolsonaro, com tudo que essa figura,  
tanto mais danosa como mais ínfima, representa de explicita
ção do tão persistente lado sombrio de nossa sociedade.
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A Itália, fascista ou não, continuava sendo meu país.
Primo Levi

Movimento e regime
A verdadeira natureza do fenômeno que transtornou 

a democracia brasileira, entre 2019 e 2021, só será verdadei
ramente compreendida quando o governo de Jair Bolsonaro 
tiver completado o percurso que lhe couber e for devida
mente colocado no contexto mundial que, em certa medida, 
o explica. Segundo o cientista político Larry Diamond (2017), 
os indicadores democráticos globais estavam em declínio 
desde 2006. Na esteira do crash financeiro de 2008, o quadro 

1 Versão expandida de apresentação na mesa “Pode o bolsonarismo ser conside
rado um fascismo?” (24/11/2021) do colóquio Fascismo: ontem e hoje?, promovido 
pelo Cedec, Cenedic, Cemarx, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para 
o Estudo dos Estados Unidos e o Programa de PósGraduação em Ciência Política 
da USP. O artigo contém passagens publicadas no caderno Ilustríssima da Folha de 
S. Paulo (Singer 2021 b). O autor contou com Bolsa Produtividade do CNPq para 
realizar a pesquisa.
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se agravou e, no quinquênio após 2016, adquiriu caráter de 
urgência, refletindose diretamente no Brasil.

Os fatos são conhecidos. Declarado vitorioso em 8 de 
novembro de 2016, Donald Trump tornouse, à frente dos 
EUA, difusor, assim como o Brexit, de uma era “pósfactual” 
(Streeck, 2017, p. 9) que, rapidamente, se espalharia pelo 
mapamúndi, entrando para a pauta prioritária da ciência 
política. Desde que Bolsonaro, um excapitão paraquedista do 
Exército e deputado federal obscuro por trinta anos, foi eleito 
presidente da República, o Brasil viuse submerso pela vaga 
vinda do norte, tornandose um caso relevante a ser decifrado. 
Escrevendo antes do pleito presidencial, Diamond (2017, tra
dução nossa) já identificava “declínio na qualidade e estabi
lidade da democracia” no Brasil e Stanley (2018, com novo 
prefácio), chamou Bolsonaro de “tropical Trump”.

Steve Bannon, principal ideólogo do trumpismo, arti
culou figuras de distintas origens numa espécie de comin-
tern direitista (BBC, 2018), incluindo Bolsonaro no balaio. 
O inglês Nigel Farage, impulsionador do Brexit em 2016, 
a francesa Marine Le Pen, segunda colocada na disputa pre
sidencial de 2017 e o italiano Matteo Salvini, viceprimeiro 
ministro da Itália em 2018, foram conectados pelo assessor 
da Casa Branca. Como Trump continuou a comandar uma 
porção do eleitorado estadunidense, mesmo depois de dei
xar a Presidência (Crisp, 2022), de maneira complementar 
prosseguiram as atividades de Bannon (Pagliarini, 2021; 
Beauregard, 2022) com o brasileiro ganhando projeção nelas. 
Bannon chegou a dizer que Bolsonaro e Salvini tinham se tor
nado “os políticos mais importantes do mundo” (RFI, 2019) e 
que o pleito de 2022 no Brasil converterase no “mais impor
tante da história da América do Sul” (Filho, 2021).

Teria sido o país atingido por um relâmpago neofascista 
intercontinental? Como qualquer fato emergente na socie
dade, é raro compreendêlo quando embrionário e incerto. 
Leon Trotsky registra que os italianos não vislumbraram “os 
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traços particulares do fascismo” quando este apareceu pela 
primeira vez na face da terra, justamente na pátria de Dante 
Alighieri, em 1921. “Exceto Gramsci”, excepcional analista, 
os compatriotas nem mesmo admitiam “a possibilidade da 
tomada do poder pelos fascistas” (Trotsky, 1968, p. 195) e 
desconheceram que havia “um fenômeno novo que estava 
ainda em vias de se formar” (Trotsky, 1968, p. 196). Gramsci, 
entre outras contribuições, notou o aspecto cesarista do 
monstro, com a personalidade de Benito Mussolini (1883
1945) centralizando as atenções (Antonini, 2021). Trotsky 
foi pioneiro ao diagnosticar o rasgo bottom-up do nazismo, 
inédito no campo reacionário (Deutscher, 1965, pp. 1323).

Max Horkheimer e Theodor W. Adorno, dois pensa
dores alemães de inspiração marxista, mas incorporando 
ideias da psicanálise, perceberam que a capacidade nazista 
de mobilizar desde baixo relacionavase com a ativação de 
camadas inconscientes dos indivíduos, o que transcendia 
as classes, embora de modo algum as eliminasse. Passadas 
sete décadas, o filósofo Jason Stanley, da Universidade Yale, 
observando Trump, fala no uso de táticas fascistas, as quais 
dispõem de técnicas específicas, entre elas as teorias da cons
piração, para destruir os espaços de informação e ruptura 
com o real (Stanley, 2018, p. 67).

Na mesma trilha, um segundo filósofo, Peter E. 
Gordon (2017, 2021), da Universidade Harvard, subli
nha no trumpismo o método fascista de estimular a raiva 
contra quem supostamente usurpou a antiga grandeza do 
povo. Tratase da estratégia do “scapegoating” (Pierce, 2017), 
isto é, transformar um grupo específico, no caso os imigran
tes, em bode expiatório. Na composição do roteiro aqui 
encetado, adotaremos estes dois marcadores como guias – 
a tática da ruptura com a realidade e a estratégia do bode 
expiatório –, sem pretender que eles esgotem uma definição 
de fascismo. Tratase, somente, de destacar traços que, por
ventura, iluminem procedimentos atuais no Brasil.
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O eventual uso de certos meios de agitação e propa
ganda, entretanto, não resolve o problema de saber a que 
tipo de regime elas conduzem. Conforme Fernando 
Henrique Cardoso (1977, p. 27), ainda pensando com cate
gorias marxistas, “sem a definição de um espaço teórico 
para uma teoria dos regimes, acabase correndo o risco 
de confundir [...] a própria dominação de classe com o con
trole de partes do aparelho burocrático”. De acordo com 
Przeworski (2019, p. 14, tradução nossa), a atual erosão da 
democracia – incremental, por dentro das leis e dirigida por 
líderes eleitos – pode resultar tanto em “autocracia, dita
dura ou autoritarismo”. A indefinição explica a quantidade 
de neologismos surgidos nos últimos tempos: “democracia 
iliberal” (Zakaria, 1997), “democratura” (Marini, 2019) e 
“neoditadura” (Pinto, 2020), por exemplo.2

As ações de Bolsonaro no plano do regime nos leva
ram a resgatar uma passagem de Norberto Bobbio (2003, 
p. 92), na qual o filósofo italiano assinala que, para Marx, 
as instituições representativas da França, depois de 1848, 
desembocaram no “governo pessoal, ou seja, em uma auto
cracia”. Referindose à derrocada da Assembleia Nacional, 
Marx (2008, p. 401) assinala que “na pessoa de Luís 
Bonaparte”, o Executivo colocou o Parlamento “para fora”, 
estabelecendo o Segundo Império, regime que o sobrinho 
de Napoleão encarnou por duas décadas.

A autocracia, entendida como forma de autoritarismo 
que se caracteriza pelo “governo pessoal”, pareceunos 
corresponder ao norte de Bolsonaro entre 2019 e 2021, 

2 Neste ponto, convém registrar que, para manter o foco do artigo, não foram 
referidos no texto os vínculos entre a crise do regime democrático e a etapa capi
talista em curso, desde 2008. A prioridade aqui concedida à doutrina e à institu
cionalidade, contudo, não implica desconhecer as relações entre política e econo
mia. Aos interessados, remetese para “O Brasil na vanguarda do inferno global” 
(Singer, Araujo e Rugitsky, 2022) e “Pandemia e ‘great reset’ capitalista: uma janela 
no interregno?” (Singer e Fanton, 2022).



André Singer   

Lua Nova, São Paulo, 116: 53-82, 2022

57

período que analisamos nas linhas a seguir.3 Diferente dos 
regimes resultantes dos golpes militares dos anos 1960 e 
1970, em que o aparelho estatal “podia também estar na 
mão de um grupo”, o presente projeto parece concentrarse 
em um indivíduo que, no vértice da máquina pública, subs
titui uma “convenção”, “assembleia” ou “partido revolucio
nário” (Bobbio et al., 1995, p. 370).

Se uma vez, eventualmente vitorioso, tal regime adquiriria 
conotações fascistas, com o surgimento de um “partido único 
de massa hierarquicamente organizado”, de uma orientação 
imperialista e de uma “tentativa de integrar nas estruturas de 
controle do partido ou do Estado [...] a totalidade das rela
ções econômicas, sociais, políticas e culturais” (Bobbio et al., 
1995, p. 466), só o tempo, talvez, dirá. Por ora, as evidências 
nos parecem suficientes para falar em autocratismo, o que 
coincide com estudos internacionais que identificaram uma 
terceira “onda de autocratização”, começando em 2017 – 
a primeira teria ocorrido entre 1926 e 1942 e, a segunda, entre 
1961 e 1977 – (Lührmann e Lindberg, 2019). Mas é claro que, 
ao usar técnicas fascistas de mobilização, as chances de conver
são a tipos de governo que atualizem aqueles dos anos 1930, 
justificadamente, ligam os sinais de alerta históricos.

Este trabalho sugere que, na experiência brasileira entre 
2019 e 2021, houve uma combinação entre pressão autocrá
tica e mobilização fascista. Pesquisado e escrito enquanto 
o mandato de Bolsonaro estava in fieri, buscouse extrair dos 
acontecimentos, tomados como base empírica, sentidos pos-
síveis, sabendo que um verdadeiro esquema interpretativo 
terá que ser obra coletiva. Deixase para pesquisas posterio
res a necessária comparação com hipóteses concorrentes. 
O roteiro exploratório a que se refere o título, portanto, não 
exclui, necessariamente, outros.

3 Há referências a fatos ocorridos em 2022 quando eles complementam e esclare
cem os do triênio enfocado.



Regime autocrático e viés fascista

Lua Nova, São Paulo, 116: 53-82, 2022

58

Um autocrata entre os poderes
Na manhã da sextafeira, 22 de maio de 2020, o pre

sidente da República reuniuse com dois generais chave 
do ministério: Walter Braga Netto, da Casa Civil, espécie 
de primeiroministro informal, e Luiz Eduardo Ramos, 
da Secretaria de Governo, tido como amigo de longa data 
do mandatário. A ambos teria expressado a decisão de inter
vir no Supremo Tribunal Federal (STF), que assumira a van
guarda da resistência à autocratização. Cogitava do envio 
de tropas e destituição dos 11 membros da corte, os quais 
seriam substituídos por nomeações presidenciais.

Depois de horas de debate, o chefe do Poder Executivo 
parece terse convencido que os golpes clássicos estavam out of 
fashion. Emitiuse, então, nota assinada por um terceiro general 
ministro, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, 71, do Gabinete 
de Segurança Institucional (GSI). Nela, o excomandante do 
destacamento nacional no Haiti, advertia o supremo de que 
as suas atitudes poderiam “ter consequências imprevisíveis 
para a estabilidade nacional” (Gugliano, 2020).

Foi o mais próximo que se chegou de um knock down 
no pugilato entre Executivo e Judiciário. O fato de o episó
dio ter terminado em “pizza” é típico do permanente “vai
vém” que Fraser (2021) identificou no interregno grams
ciano mundial. Em meio às incontáveis falas desabridas do 
presidente, familiares e partidários sobre acionar as Forças 
Armadas (FFAA) por meio do Artigo 142 da Constituição 
ou editar uma versão aggiornata do Ato Institucional n. 5, 
o texto de Heleno soou como aqueles antigos pronunciamien-
tos de los generales, avisando aos recalcitrantes que os contra
pesos constitucionais tinham sumido do tabuleiro.

Devese, neste passo, salientar que “o autoritarismo 
rastejante, em que o governante eleito gradualmente esva
zia o pluralismo político e os freios e contrapesos institu
cionais” (Diamond, 2017, tradução nossa) pode, também, 
a nosso ver, envolver elementos de violência ou ameaça de 
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violência – militar, policial, miliciana etc. –, a depender das 
circunstâncias. Redigida em meio a uma sequência de mani
festações de massa favoráveis ao fechamento do STF, e até do 
Congresso – abrilhantadas pelo próprio presidente, às vezes 
chegando a cavalo ou em helicóptero –, a peça de Heleno 
expunha o suporte dos fardados do Planalto ao chefe do 
Executivo na briga com o Judiciário. Dois anos depois, 
no bojo da organização do processo eleitoral, o ministro da 
Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, reafirmaria o “permanente 
estado de prontidão das Forças Armadas”, no que foi enten
dido como reforço à ameaça presidencial de intervir no 
pleito (Chagas, 2022).

Em 2020, o decano do STF, Celso de Mello, respondeu 
ao repto helenístico, dizendo que “o pronunciamento veicu
lou declaração impregnada de insólito (e inadmissível) con
teúdo admonitório claramente infringente do princípio de 
separação de poderes” (Agência Brasil, 2020). Traduzindo: 
militares – a maioria da reserva, mas alguns da ativa – amea
çavam romper o arcabouço legal, criado para limitar o pre
sidente da República. Na próxima seção voltaremos ao tema 
dos quartéis.

Por ora, vale notar que o centro do conflito daquele 
momento era o controle da Polícia Federal (PF). Os presi
dentes pósFernando Collor de Mello, embora não obriga
dos por lei, trataram a poderosa PF como órgão de Estado 
e não de governo. Vale recordar que, em agosto de 1990, 
durante a execução do Plano Collor, ocorreu invasão da 
Folha de S. Paulo sob o comando de um delegado da Polícia 
Federal, em uso intimidatório da instituição. Impedido 
Collor em 1992, a blindagem da PF, composta hoje de 
11 mil servidores espalhados pelo amplo território nacio
nal, foi respeitada por Fernando Henrique, Lula e Dilma. 
A abstinência voluntária afastou por duas décadas o receio 
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de que os cidadãos pudessem estar sujeitos ao arbítrio do 
chefe de Estado.4

Bolsonaro, em nítida manobra autocrática, decidiu inver
ter a praxe e colocar os federais sob o seu talante, o que ficou 
evidente na reunião ministerial de 22 de abril de 2020, publi
cizada por Celso de Mello como truco ao pronunciamiento de 
Heleno. O vídeo, em tons chulos, projetava a sombra de uma 
tirania tosca sobre a nação e confirmava o alerta implícito de 
Sergio Moro ao se demitir do Ministério da Justiça, um mês 
antes: o mandatário estava disposto a tudo para aumentar 
o próprio poder, começando pela tomada da PF. A hesitação 
da Câmara em instituir o processo de impeachment naquele 
momento, quando a mesa da Casa ainda não estava aliada à 
Presidência, cobraria mais tarde um alto preço.

Na troca de comando do Congresso, em fevereiro de 
2021, el presidente faria um acerto duradouro com a “velha 
política”, a qual ele prometera combater na campanha de 
2018. Obteve, em câmbio, o bloqueio do centrão ao pro
cesso de impedimento, mesmo diante da escalada de ata
ques à democracia. Em compensação, o presidente da Casa 
do Povo ganhou poder nunca visto, criandose uma ambi
guidade na relação ExecutivoLegislativo, a qual definiu par
cela dos acontecimentos posteriores.5

Blindado pelo Legislativo, Bolsonaro foi para cima da 
Polícia Federal. “A máquina bolsonarista dentro da PF não 
se limita ao jogo de pressões sobre a cúpula, mas chega 
a ponto de mudar diretorias regionais e, até mesmo, delega
dos e agentes. É uma tomada ampla da estrutura”, descreveu 

4 Embora os limites de espaço impeçam ampliar o debate respeito, convém deixar 
registrado que a autonomia da Polícia Federal, por seu turno, pode ocasionar pro
blemas graves, como aconteceu no caso do exreitor da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) Luiz Carlos Cancellier, que se suicidou após sofrer prisão 
arbitrária no contexto da Operação Lava Jato. 
5 O estabelecimento do que ficou conhecido como orçamento secreto, ao longo 
de 2021, cujo mecanismo não temos espaço para esmiuçar aqui, foi a demonstra
ção mais clara do poder adquirido pelo presidente da Câmara.
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o jornalista Allan de Abreu (2021). Ainda assim, focos de 
resistência se levantaram. A cada avanço autoritário, uma 
algaravia de setores estatais democráticos, da sociedade civil 
e da imprensa procurou conter o ímpeto autocratizante. 
Em setembro de 2021, mil policiais federais assinaram 
manifesto em apoio ao delegado que dirigia o inquérito 
instaurado para averiguar a ingerência presidencial na PF. 
No fim, contudo, o funcionário foi removido e concluiu 
se não haver “nenhuma prova consistente” de intervenção 
(Serapião e Marques, 2022). 6

Em situações distintas, a luta teve melhores frutos. 
Quando da perseguição a servidores públicos e cidadãos 
engajados na defesa dos direitos humanos, “fichados” 
pelo Ministério da Justiça como “antifascistas”, em agosto 
de 2020, protestos de organismos civis, de núcleos congres
suais e pedidos de explicação do STF, amplamente difun
didos pela imprensa, obrigaram a paralisar o mecanismo 
persecutório. Na guerra de trincheiras, verificada de 2019 a 
2021, dois inquéritos sobre Bolsonaro ainda sobreviviam na 
PF quando este texto era concluído (maio de 2022): um que 
investigava a sua participação nas milícias digitais, unifi
cado por Moraes com o dos ataques ao Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) (Peron, 2022), e o que se debruça sobre 
uma live, de outubro de 2021, em que o mandatário asso
ciou a vacina da Covid à AIDS (Bentes e Hirabahasi, 2022).

Por outro lado, o avanço sobre a PF foi somente uma de 
muitas iniciativas de alargamento dos poderes presidenciais. 
A nomeação de Augusto Aras, escolhido em 2019 e recon
duzido em 2021, como Procurador Geral da República, 
a quem cumpre, aliás, determinar que a PF investigue as 
denúncias que chegam ao STF, seguiu padrão semelhante. 
Bolsonaro, ao nomear Aras, ao contrário de presidentes 

6 Dois anos mais tarde, o processo de tomada da PF seguia em curso, com atritos 
em torno da nomeação do superintendente em Alagoas (Mattoso e Serapião, 2022).
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pósConstituição de 1988, desconsiderou a lista tríplice apre
sentada pela categoria, a qual visava garantir a independên
cia da função. A PGR, com Aras, primou por não praticar ou 
retardar atos de modo a “favorecer a pessoa do presidente 
da República” (Benites, 2021).

Segundo o cientista político Fábio Kerche (2021, 
pp. 169170), Aras, entretanto, buscou fazêlo sem rom
per com “o STF, os políticos e a opinião pública”. Ou seja, 
o fez de maneira relativamente sutil. Em apoio à tese, 
Kerche (2021) cita o inquérito das milícias digitais, em 
que o procurador se posicionou favorável à investigação. 
Seis meses depois, contudo, pediu a suspensão das bus
cas, atendendo, ainda que de modo retardado, os objeti
vos do Planalto. Apesar do recuo, o caso seguiu adiante, 
sendo o mais relevante dos inquéritos contra o presidente 
(Pedro e Lee, 2022).

Sem a pretensão de arrolar o conjunto de iniciati
vas de alargamento do poder presidencial, o que exigiria, 
no mínimo, um livro, mencionaremos ainda, a título ilustra
tivo, a pressão sobre a comunidade universitária, cujo pen
samento crítico irritou Bolsonaro desde o início do governo. 
Aludiremos, também, à ofensiva contra a imprensa, que tem 
sido a porta de entrada, segundo pesquisas internacionais, 
da terceira onda de autocratização.

Com a posse de Bolsonaro, a universidade e a pesquisa 
pública converteramse em alvo sistemático de cortes de ver
bas (Oliveira, 2021; GalvãoCastro et al., 2022). Ao mesmo 
tempo, houve processos contra professores e enfraqueci
mento dos “canais de deliberação e negociação” (Abrucio, 
2021, p. 265). Até julho de 2021, rompendo a tradição 
seguida desde o final dos anos 1990 nas 69 universidades 
federais, Bolsonaro tinha nomeado vinte reitores que não 
haviam sido os mais votados pela comunidade (Saldanha, 
2021). Alguns dos escolhidos vieram a constituir uma asso
ciação de reitores bolsonaristas.
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A liberdade de expressão e informação, direito civil fun
damental, foi atacada por meio de restrições ao exercício 
do jornalismo. De acordo com a Federação Nacional dos 
Jornalistas (Fenaj), “as agressões a jornalistas e a veículos de 
imprensa” subiram 50% em 2019 e quase duplicaram entre 
2020 e 2021. Os 430 casos contabilizados pela Fenaj em 2021 
(Teixeira, 2022) incluem xingamentos – parte deles proferi
dos diretamente por Bolsonaro –, censura e violência física. 
Para a Associação Brasileira de Rádio e Televisão (Abert), 
naquele ano houve um episódio do tipo a cada três dias.

Ao mesmo tempo, gastavase recursos públicos para 
desinformar pelas redes sociais. Foi a utilização sistemática 
da internet para mentir, caluniar, ameaçar e provocar, além 
de interferir no processo eleitoral, que se tornou objeto do 
inquérito das milícias digitais, também conhecido como 
das fake news, liderado pelo ministro Alexandre de Moraes, 
que chegou a suspender o funcionamento do Telegram no 
território nacional (Angelo e Mendes, 2022). Houve, igual
mente, ações parlamentares: um Projeto de Lei de vigilância 
sobre o uso das redes foi aprovado pelo Senado em 2020 e, 
em março de 2022, buscava abrir caminho na Câmara. 
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia, 
conduzida pelo Senado entre abril e outubro de 2021, con
cluiu que Bolsonaro comandava o “gabinete do ódio” (Neves, 
2021), uma central de milícias digitais que, conforme vere
mos abaixo, utilizou técnicas fascistas de comunicação.

Mas segundo o professor de Direito Frederico Franco 
Alvim (2020), em trabalho realizado para o TSE, foi a ofen
siva para atenuar “o alcance dos órgãos fiscalizatórios como 
forma de facilitar, pro futuro, a captura das instituições políti
cas” (Rosanvallon, 2018) que mobilizou a principal energia 
das “forças de vocação autoritária”. Conforme anteceden
tes internacionais, “na maior parte das vezes, o autoritá
rio precisa se reeleger ao menos uma vez para conseguir 
afundar o sistema democrático”, diz o cientista político 
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Oliver Stuenkel (2021). Em diversas situações, “foi a partir 
do segundo [mandato] que o autoritarismo tirou a luva de 
pelica e mostrou as suas garras”. Em direção convergente, 
estudo sobre a África confirma que os novos autocratas ope
ram prioritariamente por maiorias eleitorais (apelando para 
a fraude em caso de derrota) (Walle, 2019). A tentativa, por 
sua vez, de “corrigir resultados” é um recurso cujo sucesso 
depende do carisma do “homem forte” (Lavin, 2020), o qual 
precisa, mesmo no caso de burla das regras, ser competitivo 
nas urnas.

Excurso: o papel dos militares
Em um texto como este, é necessário incluir ao menos 

duas palavras a respeito dos quartéis, pois se o desempenho 
de Bolsonaro nas eleições é uma das pernas da autocratiza
ção, a intervenção militar constitui a segunda. Tendo esco
lhido a Academia Militar de Agulhas Negras (Aman), onde 
é preparada a oficialidade do Exército, para se lançar can
didato a presidente em novembro de 2014, Bolsonaro sem
pre pretendeu ser o representante da corporação. Quando, 
em abril de 2018, o STF teve que decidir se o expresidente 
Lula poderia ou não disputar aquele pleito, o então coman
dante da força terrestre, Eduardo Villas Bôas, tuitou que 
“o Exército Brasileiro” compartilhava “o anseio de todos 
os cidadãos de bem de repúdio à impunidade”. Para bom 
entendedor, era um veto à candidatura petista, deixando 
o caminho aberto ao excapitão, que desde meados de 2017 
secundava Lula nas pesquisas de intenção de voto (Moura e 
Corbellini, 2019, p. 93).

Depois, em livro de memórias, Villas Bôas revelou que 
a manifestação fora aprovada pelo AltoComando (Castro, 
2021). Egresso da Aman em 1977, Bolsonaro chegou à 
Presidência quando professores, amigos e calouros da época 
atingiam o topo da carreira. Eleito o colega, a “turma” foi 
para o centro dos acontecimentos, com um vice e vários 
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ministros na Esplanada. Formados entre 1969 e 1980, até 
há pouco conhecidos apenas intramuros, generais como 
Hamilton Mourão, Fernando de Azevedo e Silva, Edson 
Pujol, Joaquim Silva e Luna, Octávio Rêgo Barros, Carlos 
Alberto Santos Cruz, Eduardo Pazzuello, Paulo Sérgio 
Nogueira de Oliveira, além dos citados Heleno, Villas Bôas, 
Braga Netto e Ramos tornaramse mandarins da República 
(Stochero, 2018; Cavalcanti, 2020).

O fato de o jovem Bolsonaro, considerado no mínimo 
“turbulento”, ter sido expulso do Exército em 1988 foi absor
vido pela fama pós2015. Pujol, que concluiu a Aman no 
mesmo ano que Bolsonaro, e foi comandante do Exército 
entre janeiro de 2019 e março de 2021, disse que a turma 
sentia orgulho do exaluno, apesar de seu caráter “pito
resco” (Sassine, 2018). O grupo estava unido, ao que tudo 
indica, em torno da convicção de que era preciso restau
rar o papel do regime militar (19641985) na história do 
Brasil. Em 2018, o vice Mourão, elogiou o coronel Brilhante 
Ustra, torturador reconhecido, como o deputado Bolsonaro 
havia feito por ocasião do impeachment de Dilma Rousseff. 
Em 2019, Pujol disse que seria preciso “agradecer” aos que 
promoveram 1964, pois impediram que “fosse implantada 
uma ditadura comunista aqui no Brasil” (Prazeres, 2021). 
Braga Netto, no aniversário do golpe, afirmou que este 
fora um “marco histórico da evolução política brasileira” 
(Em ordem…, 2022).

O coronel da reserva Marcelo Pimentel, conhecedor 
do ambiente, defende a tese de que uma aspiração de 
poder moveu, também, a alta oficialidade a se aproximar 
de Bolsonaro (Ruschel, 2021). Talvez tenha razão, pois 
apesar das dissidências de Santos Cruz, Azevedo e Silva e 
Rêgo Barros, o maior contingente permaneceu instalado 
na máquina pública (Bragon e Mattoso, 2020), apesar do 
caráter autocratizante do governo. Além de ter dobrado 
a quantidade de postos civis ocupados por membros das 
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Forças Armadas, em relação ao período anterior (Lis, 2020), 
Bolsonaro garantiu que os militares fossem “a única carreira 
do serviço público a ter aumento salarial garantido para 
2020, enquanto o congelamento foi a regra geral para todas 
as demais categorias” (Brandão, 2021, p. 308), sem falar nos 
benefícios específicos concedidos aos generais que integram 
o primeiro escalão (Marchesini, 2022).

Os generais “dissidentes”, por sua vez, como Santos Cruz, 
exsecretário de Governo, criticam o “projeto de poder estrita
mente pessoal” abraçado por Bolsonaro (Para Santos Cruz…, 
2021) e falam em “erros grosseiros” da gestão do colega, como 
fez o exportavoz Rêgo Barros. Ao ser demitido do cargo de 
ministro da Defesa, em fevereiro de 2021, Azevedo e Silva res
saltou ter preservado “as Forças Armadas como instituições de 
Estado” (Alessi e Benites, 2021), o mesmo ponto de vista do 
exportavoz, segundo o qual, “a instituição reafirmase como 
órgão de Estado” (Rêgo Barros…, 2022).

Segundo o cientista político João Roberto Martins Filho, 
o episódio ocorrido em março de 2021 de substituição na 
Defesa, em que Pujol também foi removido do comando, 
provocou abalo na base militar de Bolsonaro (Alvim, 2021). 
No entanto, até onde se consegue enxergar, os ministros 
da Defesa e comandante do Exército substitutos, Braga 
Netto e Nogueira de Oliveira, respectivamente, seguiram 
com naturalidade as orientações vindas da Presidência. 
Isentaram de punição o general da ativa Eduardo Pazuello, 
exministro da Saúde, que participara em comício bolsona
rista (o que é proibido pelo estatuto da força), em junho de 
2021; em julho, secundados pelos comandantes da Marinha 
e Aeronáutica, emitiram nota contra a CPI da Pandemia; 
na manhã de 10 de agosto de 2021, data da decisão sobre 
o voto impresso na Câmara, autorizaram um desfile militar 
com tanques e carros blindados na Praça dos Três Poderes, 
que o ministro Barroso considerou “episódio com intenção 
intimidatória” (Teixeira, 2022).
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Talvez existam, como pensam alguns, duas correntes no 
interior do Exército: a que prefere manter a força indepen
dente do bolsonarismo, segundo expressam os citados “dis
sidentes”, e a que fechou com o presidente. De acordo com 
o jornalista Merval Pereira, “o projeto de criar um ambiente 
que possa levar a uma revolta popular semelhante à que 
aconteceu nos Estados Unidos depois da derrota de Trump, 
na eleição de 2020, está sendo cuidadosamente tecido pelo 
presidente Bolsonaro e por seus apoiadores mais radicais” 
e “inclui até mesmo altas patentes das Forças Armadas, espe
cialmente do Exército” (Pereira, 2022, grifo nosso). Para 
Martins Filho (2019), o problema é saber quem vencerá 
o duelo entre as facções. Daí, o justificado temor do que um 
analista chamou de “paquistanização do Brasil” (Vale, 2022).

As marchas fascistas sobre Brasília e São Paulo
Na quintafeira, 15 de abril de 2021, o plenário do STF 

anulou as condenações de Lula na Lava Jato, habilitandoo 
a competir com Bolsonaro em 2022 (Singer, 2021 a). Diante 
da superioridade do expresidente nas pesquisas de intenção 
de voto, a tática de esmagar a verdade e a estratégia de cons
truir bodes expiatórios foi ativada at full speed pelo gabinete 
do ódio para evitar a volta do lulismo ao poder. Bolsonaro 
denunciou uma conspiração entre ministros do supremo que 
teria o objetivo de recolocar, de maneira criminosa, Lula na 
Presidência da República. O centro do complô seriam Luís 
Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes que, 
por dirigirem o TSE daquele momento até o pleito de outu
bro de 2022, seriam os encarregados de fraudar o resultado 
a favor do candidato do Partido dos Trabalhadores (PT).

A campanha bolsonarista de agitação e propaganda ini
ciada em maio (Castro, 2021), e que culminou nas manifes
tações em Brasília e São Paulo no 7 de setembro de 2021, 
utilizou recursos que, de acordo com as premissas que ado
tamos (ver primeira seção, acima), possuem rasgos fascistas. 
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Tal como nos tópicos anteriores, diversos elementos empíri
cos poderiam ser elencados, mas, por economia textual, nos 
fixaremos neste.

A escalada foi resumida por reportagem do site Poder 
360 (Bolsonaro criticou…, 2021). O presidente começou 
por afirmar, em abril, que só reconheceria eventual vitória 
de Lula se houvesse “voto auditável”, isto é, impresso. Menos 
de um mês depois, quando a Câmara criou uma comissão 
para estudar o assunto, ameaçou que, se não houvesse apro
vação da proposta, não haveria eleição. Em seguida, garan
tiu que o PT só ganharia se houvesse roubo e que, na ver
dade, a falsificação dos resultados já impedira a vitória de 
Aécio Neves (PSDB) em 2014 e, dele próprio, no primeiro 
turno de 2018.

Instado pelo TSE a apresentar provas que fundamen
tassem tais denúncias, Bolsonaro protagonizou em julho de 
2021 longo programa televisivo com o que chamou de “indí
cios” das supostas adulterações (Calcagno, 2021). Em conse
quência, foi acusado, no STF, de crime contra a integridade 
do processo eleitoral. A delegada da PF responsável pela 
investigação do assunto concluiu, igualmente, pela culpa de 
Bolsonaro na difusão de dados sigilosos, visando comprome
ter os protocolos de segurança do TSE (Neves, 2021).

Apesar das evidências contrárias, a “trollagem” nas 
redes, um tipo de comunicação meio séria meio jocosa, foi 
multiplicando de maneira incessante a construção fantasiosa 
de Bolsonaro. Na trollagem, a suposta conspiração era ainda 
mais assustadora. De acordo com Gajus et al. (2021), nos 
circuitos bolsonaristas da mídia social compartilhavase que 
Lula estaria sendo “preparado pela ‘China comunista’ para 
ser recolocado na presidência por meio de uma fraude que 
transformaria o Brasil numa colônia chinesa, com o objetivo 
principal de escravizar o povo brasileiro”. As fake news davam 
conta, também, que ministros do STF e deputados estariam 
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sendo chantageados com dinheiro da China “para não apro
var o voto auditável” (Gajus et al., 2021).

O filósofo Rodrigo Nunes (2020) explicou que a alternative 
right, à qual Trump e Bolsonaro se aliaram, tinha descoberto 
“as vantagens de assumir a posição de uma das figuras centrais 
da cultura contemporânea: o troll”. To troll é atirar iscas para 
pegar trouxas que navegam desavisados pela internet. A especi
ficidade da trollagem é “introduzir ideias ‘polêmicas e ‘contro
versas’ no debate público de maneira irônica, humorística ou 
com certo distanciamento crítico, mantendo sempre a dúvida 
sobre o quanto ali é brincadeira ou para valer” (Nunes, 2020).

Em consequência, o desprezo fascista pela verdade 
e a construção, igualmente fascista, de bodes expiatórios, 
surgem na trollagem como se fossem parte de um jogo. 
A pósverdade, que corresponde a desconsiderar os fatos 
em benefício de versões, fica protegida no troll, pois, a qual
quer momento, o autor dirá que era somente piada. Pró
memória: a bufonaria inventada por Mussolini também 
tornava difícil avaliar se as ameaças eram sérias ou pura 
canastrice, o que confundia os adversários, desmoralizava 
a política e avançava, aos poucos, o autoritarismo. 

A pósverdade se nutre da inexistência da objetividade 
absoluta. Há sempre uma incerteza a respeito do que acon
tece. No entanto, são viáveis aproximações da verdade, isto 
é, há graus de objetividade possível, como aprende o jorna
lista comprometido com a ética do campo no qual atua.7 
Eis o motivo pelo qual os potenciais autocratas travam uma 
guerra particular contra a grande imprensa, que lida com 
padrões de controle da objetividade.8

7 Devo a conversas com Otavio Frias Filho, no começo dos anos 1980, parte 
destas formulações.
8 Ainda que posições editoriais provoquem distorções no campo, os jornais de 
informação assumem a busca da objetividade como parte de seu programa. Há, 
contudo, um imbricamento complicado entre jornalismo televisivo e indústria do 
entretenimento, cuja peculiaridade não temos como abordar neste artigo.



Regime autocrático e viés fascista

Lua Nova, São Paulo, 116: 53-82, 2022

70

A técnica fascista opera criando uma realidade paralela, 
com a qual não há chance de diálogo. A febre do QAnon, 
nos EUA, ilustra a que ponto chega um “sistema delirante” 
(Adorno, 2020). O público que seguiu as absurdas mensa
gens do “ser” enigmático que transmitia instruções crípticas 
pelas mídias sociais, acabou empurrando cerca de 25 mil 
pessoas a Washington, quando da diplomação de Joe Biden 
em 6 de janeiro de 2021. O ataque ao Capitólio, com cinco 
mortos, foi o desfecho do delírio.

No Brasil, a propaganda que falava de um “sistema”, 
reunindo o STF e a China, para organizar nos subterrâneos 
o retorno de Lula, tinha o mesmo viés fascista e foi capaz 
de sensibilizar uma massa considerável no 7 de setembro 
de 2021. Segundo Medeiros (2021), que acompanhou de 
maneira sistemática protestos na avenida Paulista, o de 
Bolsonaro foi o primeiro no qual “não conseguimos passar 
pelo meio da manifestação”, desde as reuniões gigantes de 
março de 2015 e 2016 pelo impeachment de Dilma, as quais 
reuniram, respectivamente, cerca de 200 e 500 mil pessoas.9

De passagem, vale assinalar que a base de classe da mar
cha sobre Roma (1922) tupiniquim lembrou, também, a do 
fascismo histórico. Ao analisar o nazismo, Trotsky viu que 
o medo fazia o comerciante de bairro acreditar, de maneira 
enlouquecida, em um complô do grande negócio, das 
finanças judaicas, da democracia parlamentar, dos gover
nos socialdemocratas, do comunismo e do marxismo para 
arruinálo (Deutscher, 1965). Adorno, por seu turno, veri
ficou que o capitalismo levara esse “medo das consequên
cias dos desenvolvimentos gerais da sociedade” (Adorno, 
2020, p. 48) aos mais diversos rincões. Enquanto produto
res locais temiam a falência ocasionada pela concorrência 
das macroempresas, o trabalhador receava o desemprego 

9 Os números são do Datafolha. Infelizmente, o instituto não mensurou o público 
do 7 de setembro de 2021 na avenida Paulista, razão pela qual operamos com 
a aproximação acima.
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tecnológico. No fim dos anos 1980, o filósofo Robert Kurz 
detectou “tendências abertamente reacionárias” na “velha 
classe operária industrial” (Kurz, 1992, p. 71). Segundo 
Kurz, ainda que as “ondas de radicalismo de direita” seguis
sem “o ritmo das recessões econômicas” (1992, p. 63), desde 
o final da década de 1960, o estreitamento do mercado de 
trabalho, agora determinado pela chegada da microeletrô
nica, fez aparecer um “ódio exclusionário racista” entre os 
trabalhadores jovens (1992, p. 73).

O medo, por sua vez, legitima o ressentimento contra 
o establishment, o qual, ao propagar uma moral igualitária, 
forneceria proteção ideológica às populações vulnerabiliza
das pelo capitalismo (Della Torre, 2020). A raiva se volta, 
então, contra aqueles que, supostamente protegidos, defen
dem os direitos de populações carentes, as quais ameaça
riam os privilégios, travestidos de direitos, dos cidadãos 
estabelecidos nas camadas médias. Lembrandose que, em 
diversas formações, os operários passaram a fazer parte do 
setor intermediário da sociedade. Não por acaso, Moraes, 
um homem do establishment, foi convertido no bode expia
tório do 7 de setembro de 2021.

Na marcha bolsonarista sobre São Paulo, os dados dis
poníveis indicavam baixíssima presença de eleitores pobres. 
No entanto, havia ampla diversidade de faixas intermediárias 
(Medeiros, 2021). Referindose a 2018, o cientista político 
Armando Boito (2021, p.  18) notou que “o movimento da 
alta classe média” tinha sido “engrossado” pela adesão “das 
igrejas pentecostais e neopentecostais à candidatura neofas
cista de Bolsonaro”, o que lhe abriu a porta para segmentos 
menos aquinhoados. Em 2021, o eleitorado então obtido 
continuava parcialmente sensível ao apelo bolsonarista.

Moraes foi escolhido como scapegoat, pois, à frente do 
inquérito das milícias digitais, mandara prender o deputado 
Daniel Silveira (PTBRJ) e o exdeputado Roberto Jefferson, 
presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). 
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Quando, em fevereiro de 2021, Villas Bôas revelou que 
o seu twitter de 2018 contra Lula fora redigido com o Alto 
Comando, Fachin protestou de maneira retroativa, afir
mando que era “intolerável e inaceitável qualquer forma 
ou modo de pressão injurídica sobre o Poder Judiciário” 
(Militão, 2021). Silveira confeccionou, então, um vídeo 
no qual, além de ameaçar fisicamente membros do STF 
e defender a intervenção das FFAA no tribunal, referiase 
a Fachin nos seguintes termos: “Hoje você se sente ofendi
dinho [...], vá lá, prende Villas Bôas. Seja homem uma vez 
na tua vida”.10 Em meados de agosto, Roberto Jefferson pos
tou vídeo no qual aparecia armado, pedindo que as FFAA 
apoiassem a intervenção no STF. Preso às vésperas das mar
chas, Jefferson, e Silveira, foram utilizados como “prova” de 
autoritarismo do “sistema”, invertendo por completo a reali
dade, pois era a agitação bolsonarista que recorria à coação.

Alguns elementos colhidos no noticiário o compro
vam. Um coronel que comandava sete batalhões da Polícia 
Militar (PM) no interior de São Paulo, publicou convocação 
ao ato no Facebook, afirmando ser necessário, para “derrubar 
a hegemonia esquerdista no Brasil”, usar “tanque, não [...] 
carrinho de sorvete” (Leite, 2021). Um major da PM de 
Goiás, também da ativa, cercado por policiais com armas 
longas, proclamou na TV Record, ligada à Igreja Universal, 
o lema bolsonarista: “Brasil acima de todos e Deus acima de 
tudo” (Rodrigues e Alcântara, 2021). Outro coronel da PM 
paulista, este da reserva, chamou a enfrentar a entrada “lenta” 
do comunismo no país (Leite, 2021). Um terceiro coronel, 
reservista dos bombeiros do Ceará, conclamou à organização 
de agrupamentos para invadir o STF e o Congresso.

Além disso, a facilitação de armas e munição a atirado
res, caçadores e colecionadores (Soares, 2022), que visava 

10 Condenado a oito anos de prisão pelo STF “por ataques verbais e ameaças 
a ministros da corte” (Teixeira e Rocha, 2022), em abril de 2022, Silveira foi indul
tado por Bolsonaro em seguida.
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uma resistência a favor da “liberdade”, como o presidente 
deixou claro na reunião ministerial de 22 de abril de 2020 
(Chagas et al., 2020; Veiga, 2020), dera resultado. Por meio 
do que os especialistas chamam de “infralegalismo autoritá
rio” (Galf, 2022), o governo aumentara, na prática, a circu
lação de armamento por meio de “15 decretos presidenciais, 
19 portarias e 2 resoluções que flexibilizam regras” (Lopes, 
2022). De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública (2021), o registro de armas pulara de 637 mil, 
em 2017, para 1,2 milhão, em 2020.

Se agrupamentos civis armados, como os que aterrori
zaram o Legislativo do Michigan, nos EUA, durante a pan
demia, não apareceram no 7 de setembro, apesar de bolso
naristas terem furado o bloqueio de segurança no Distrito 
Federal e invadido a Esplanada dos Ministérios na noite 
anterior, talvez se deva a uma avaliação de conjuntura. Como 
notou o filósofo Marcos Nobre (Haddad, 2021) o objetivo 
era apenas preparar a “invasão do Capitólio”, não invadir.

Em suma, enquanto o projeto autocrático dava passos 
para derrubar a democracia por dentro das instituições, 
a técnica fascista mobilizava a massa para intimidálas desde 
fora. O pretexto era vingarse de uma suposta opressão do 
“sistema”, buscando isolar o “comandante” do mesmo, 
Alexandre de Moraes. No palanque da avenida Paulista, 
Bolsonaro chamou Moraes de “canalha” e afirmou que não 
respeitaria mais as suas determinações. Quarenta e oito horas 
depois, ligou para Moraes e emitiu nota em sentido contrário, 
dizendo ter falado no “calor do momento” (Martins, 2021).

Sabese que os líderes fascistas projetam uma imagem 
ao mesmo tempo fraca e forte: “uma mistura de barbeiro de 
subúrbio e King Kong” (Adorno, 2018). Aparecem como víti
mas diante do “sistema” para, no momento seguinte, surgi
rem fortes, capazes de enfrentar o mesmo sistema. Produzse 
a identificação do oprimido que vira, projetivamente, opres
sor (Schwarzböck, 2008).
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Podese, com justeza, perguntar se o uso de tática e estra
tégia fascistas por parte de Bolsonaro não prenuncia a insta
lação de um regime fascista em caso de seu triunfo. Diante 
dos elementos disponíveis – em que o atual governo não 
organizou um partido, não deu curso a projeto imperialista 
nem construiu meios para controlar as relações sociais por 
vias partidárias ou estatais – acreditamos mais prudente falar 
de autocratismo de viés fascista. Com isso, indicase o compo
nente fascista realmente existente, sem avançar sobre outros 
aspectos do regime autocratizante que nos ameaça, cujos 
contornos não estão claros.
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No final do século XX, o debate sobre o fascismo 
parecia consistir em uma discussão do passado. O suposto 
triunfo da democracia liberal, especialmente após o colapso 
da União Soviética (URRS), indicaria um período de 
paz e tranquilidade pelas décadas seguintes, sem que 
o capitalismo pudesse sofrer qualquer abalo ou ameaças 
à ordem. Contudo, essa imagem da sociedade burguesa 
foi desfeita a partir da crise de 2008 e com a ascensão de 
novos movimentos e governos de direita e extremadireita. 
No Brasil, a eleição de Bolsonaro em 2018 alarmou a muitos 
e chamou atenção para a possiblidade de processos fascistas 
em curso no país. Apesar do cuidado necessário em relação 
às correspondências sociais e históricas entre diferentes épo
cas e lugares, Bolsonaro e seus seguidores compartilhariam 
muitos dos traços com os movimentos e regimes da primeira 
metade do século XX. Essa semelhança apontaria para 
processos sociais e políticos com causas análogas, como a 
recorrência de ideias conspiratórias, a busca pela aniquila
ção dos adversários políticos, sobretudo partidos e organiza
ções de esquerda, e o culto à violência.
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Para explicar esses traços e a evolução política recente, 
teorias marxistas sobre o fascismo “clássico” têm sido 
recuperadas. As incertezas quanto ao desenrolar dos aconte
cimentos e das tensões políticas no Brasil contemporâneo aju
dam a entender por que esse resgate tem sido feito. As crises 
variadas nos últimos anos, a recente vaga das extremasdireitas 
e a fragilidade de movimentos anticapitalistas e de trabalha
dores em responder a essa ascensão, além do apoio a práticas 
racistas, xenofóbicas e misóginas, encontram muitos parale
los com a situação histórica de quase um século atrás. A ideia 
do presente artigo é retomar e reconstruir uma outra análise 
do campo marxista que pode contribuir para a compreensão 
dos processos sociais e históricos que dão vazão à discussão 
sobre o fascismo no Brasil e no mundo: a teoria crítica. 
Neste texto, ela é encarada como uma modalidade de refle
xão do marxismo sobre si mesmo diante dos problemas 
suscitados pela crise da sociedade burguesa e de movimentos 
de contestação ao capitalismo. Seus autores foram instiga
dos tanto à busca dos limites e possibilidades de uma teoria  
e prática em direção à reorganização emancipatória da 
humanidade, quanto à concepção de novos instrumentos 
teóricos e de pesquisa para a compreensão do tema.

Sem dúvida, as questões que se colocam hoje não 
são as mesmas de quase um século atrás. Alguns dos pró
prios continuadores da teoria crítica buscam outros 
conceitos e formas de se apropriar da realidade atual, 
questionando a pertinência de se falar em fascismo hoje 
em dia (Demirović, 2021a; Bonefeld, 2021). Mesmo assim, 
vale a pena resgatar essa corrente e suas análises do tema, 
uma vez que as tendências da sociedade burguesa que 
levaram à constituição do fascismo permanecem presen
tes na atualidade. Além disso, apesar dos autores da teoria 
crítica a considerarem como uma corrente no interior do 
marxismo, suas investigações e conceitos são vistos com 
certa desconfiança, sobretudo pelo afastamento de autores, 
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como Horkheimer e Adorno, das práticas políticas usuais 
dos movimentos e partidos anticapitalistas. Essa relação 
tensa entre marxistas e a teoria crítica também contribuiu 
para que o exame dos fenômenos fascistas, feitas pelos 
representantes desta última, fossem colocados fora da alçada 
de problemas “clássicos” das análises marxistas tradicionais.

Sintetizo neste artigo algumas questões que me parecem 
importantes para as considerações sobre o fascismo, tanto em 
sua fase “clássica” quanto atualmente, em contraposição 
a algumas teses do marxismo e visões a respeito da teoria 
crítica. Inicialmente, faço uma breve reconstrução de 
algumas interpretações frequentes que autores marxistas têm 
a respeito da teoria crítica, especialmente suas apreciações 
sobre o fascismo. Posteriormente, mostro como dois con
juntos de problemas analisados pela teoria se distanciam 
de visões recorrentes a respeito de suas investigações, 
a saber, a ideia de que o sucesso do fascismo seria explicado 
por ela com base em uma teoria psicológica e a ausência 
de um exame das relações de classe em seus trabalhos. 
Em divergência a tais opiniões, indico que tanto a análise 
da relação entre indivíduo e sociedade, quanto as sugestões 
dos frankfurtianos sobre uma teoria de classes no fascismo, 
partem do desenvolvimento de algumas das categorias da 
crítica da economia política. Por fim, enuncio algumas 
possiblidades de compreender problemas contemporâneos, 
com atenção especial às circunstâncias brasileiras, apoiado 
na discussão anterior sobre a teoria crítica.

Teorias marxistas sobre o fascismo e teoria crítica
A atual retomada das teorias marxistas sobre o fascismo 

remete ao significado que este adquire para a história dos 
movimentos socialistas e de trabalhadores. As derrotas em 
muitas insurreições e tentativas de revolução no início do 
século XX – como os casos da Alemanha, da Itália, da Hungria 
e da Espanha – e o aniquilamento das organizações 
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operárias pelos grupos fascistas representaram uma gui
nada no marxismo (Wörsching, 2020, p. 40). Os autores da 
teoria crítica se inserem nessa reflexão que se caracterizou 
pela necessidade de rever os problemas da organização dos 
trabalhadores e os motivos dos revezes, simbolizados pela 
ascensão de Mussolini. Assim, as ponderações da teoria crítica 
a respeito da necessidade de se aprofundar a crítica de Marx 
e, ao mesmo tempo, compreender o que deveria ser modi
ficado em razão das transformações da sociedade burguesa, 
aproximam as preocupações de Horkheimer e seus colegas de 
Instituto de Pesquisa Social a figuras como Antonio Gramsci.

Porém, muitos marxistas consideram este momento 
de inflexão da teoria como um desvio de rota. 
A vitória dos movimentos e regimes fascistas, assim como 
a impossibilidade momentânea de uma reconstrução das 
organizações dos trabalhadores, implicaria um afastamento 
de um grupo de intelectuais de questões políticas imediatas 
e um recuo para problemas relativos à cultura, filosofia e 
ciência. Esta imagem do assim chamado marxismo ocidental 
ficaria famosa por conta das análises do historiador inglês 
Perry Anderson (2004). Enquanto um exemplar dessa 
corrente, a teoria crítica não apenas se afastaria dos temas 
clássicos do marxismo, como a análise econômica e os 
problemas relacionadas ao poder e ao estado, mas também 
revelaria um distanciamento das questões relativas à estra
tégia do movimento operário para derrubar o capitalismo.

Reconstruções e coletâneas marxistas sobre o fascismo 
compartilham os pressupostos lançados por Anderson para 
tratar da teoria crítica como uma vertente de análise do pro
blema. Mesmo reconhecendo que suas investigações sobre 
autoridade e família, a indústria cultural ou o antissemitismo 
consistam em elementos interessantes para a análise do 
fascismo, é frequente resumilas ao plano da cultura e da psi
canálise. Por um lado, Horkheimer e seus colegas apontariam 
para aspectos que interessavam pouco às análises tradicionais, 
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sobretudo para processos sociopsicológicos envolvidos no 
apelo de massa de fascismo. Muitas das teorias marxistas sobre 
o fascismo seriam incapazes de entender como o apoio a suas 
lideranças não passava exclusivamente pela manipulação. 
Desse modo, a teoria crítica contribuiria para entender em que 
medida esse ideário encontrou apoio nas massas populares. 
Por outro lado, ela se afastaria do centro de uma análise mar
xista, já que deixaria de usar paulatinamente as categorias 
da economia política, como se o fascismo tivesse libertado 
o capitalismo da lei do valor (Beetham, 2019, pp. 5859). 
As análises da teoria crítica, especialmente os trabalhos de 
Adorno sobre a personalidade autoritária, constituiriam 
um exemplar específico de uma teoria sociopsicológica 
do tema – o que aproximaria os frankfurtianos de exa
mes do nazismo, feitos por psicanalistas como Wilhelm 
Reich e Erich Fromm (Renton, 1999, pp. 8088; 
Wörsching, 2020, p. 123137). Um historiador marxista espe
cializado no nazismo, Tim Mason (2016, p. 209), chegou a 
dizer que a relação estabelecida entre tipos de personalidade 
autoritária e diferentes estruturas familiares, marcos dos estu
dos do Instituto de Pesquisa Social, não ajudaria a entender 
as motivações políticas dos fascistas.

Nos últimos anos, a retomada das teorias marxistas 
diante da ascensão dos movimentos e governos de 
extremadireita em muitos países reforça aquela visão 
sobre a teoria crítica. No Brasil, esse é o caso, em particular, 
de Armando Boito Junior. Sem dúvida, Boito tem se 
destacado publicamente como intelectual que aponta 
para os riscos que a vitória de Bolsonaro e seu governo 
representam. Ele sobressai não apenas pelo exame atento 
do bolsonarismo e sua relação com a configuração do 
capitalismo e das classes sociais brasileiras, mas também 
por desenvolver uma teoria do fascismo. No entanto, 
ele compartilha certas noções comuns a respeito da teoria 
crítica com aquelas visões marxistas descritas anteriormente.
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Com base na ideia de que o fascismo representa uma ten
tativa de impor uma solução violenta às crises políticas da socie
dade burguesa e do atual cenário brasileiro, ele reconstrói 
alguns dos argumentos clássicos sobre o fascismo. Ao indicar 
a necessidade de um conceito geral e teórico, em contrapo
sição a análises historicistas e que reduzem o fenômeno ao 
momento em que existiram, Boito define o fascismo como 
um “movimento político reacionário das camadas intermediá
rias da sociedade capitalista e um tipo específico de ditadura 
burguesa” (Boito Junior, 2020, p. 113), além de consistir na 
ideologia que mobiliza aquele movimento. Por conseguinte, 
o autor se esforça por mostrar que no centro de uma 
teoria do fascismo deve residir uma teoria sobre as classes 
e sobre o estado capitalista, de modo a orientar as análises 
do fenômeno. A especificidade dos movimentos e da ideo
logia como próprias das classes intermediárias corresponde 
a estudos marxistas clássicos, como os de Togliatti, Gramsci, 
Trotsky, Guérin e Poulantzas. É verdade que os movimentos 
fascistas tiveram adesão em outras classes, como as trabalha
doras. Mas, segundo Boito, não se pode cometer o erro de 
acreditar que essa ideologia atinge diferentes classes sociais 
de maneira uniforme, ainda que se deva reconhecer seu 
impacto sobre camadas populares. O discurso aparentemente 
crítico da ideologia fascista, contra os grandes capitais e 
a especulação financeira, se origina na posição social de 
pequenos proprietários e, no caso brasileiro, nas classes 
médias. Análises, como a de Adorno, incorreriam no equí
voco de acreditar que indivíduos de diferentes classes 
foram “igualmente atraídos por Hitler ou Mussolini” 
(Boito Junior, 2021, p. 6). Essa equiparação corresponde
ria, por um lado, ao recurso à teoria freudiana para explicar 
o fascismo. O apelo de Hitler e o sucesso político desse ideá
rio estariam relacionados à carência de um pai protetor. 
Por outro lado, a referência à psicanálise levaria Adorno 
a ignorar o caráter de classe dos fenômenos fascistas.
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Reavaliando algumas questões da teoria crítica sobre 
o fascismo

Embora seja citado como autor de uma teoria 
sociopsicológica do fascismo, ou alguém que reduz o apoio 
a este a termos individuais e psicológicos, Adorno se opôs 
a essa caracterização. Para ele, não se tratava de explicar 
aquela adesão ao ideário e às práticas fascistas em termos de 
prédisposições individuais: “eu quero dizer expressamente 
que minha própria posição filosófica, como alguns de vocês 
sabem, é frontalmente oposta àquela psicologizante – 
ainda que os momentos psicológicos sejam difíceis de 
colocar na balança” (Adorno, 2019a, p. 241, tradução livre). 
O fascismo deveria ser entendido mais a partir do contexto 
geral da sociedade burguesa do que segundo uma psicopa
tologia. De maneira ainda mais enfática, Adorno afirmou 
que a presença de movimentos fascistas no pósguerra e 
a sobrevivência do próprio fascismo “devemse à persistência 
dos pressupostos sociais objetivos” que o geraram. “O perigo 
é objetivo e não se localiza em primeira instância nas pes
soas” (Adorno, 2008, pp. 4344).

Para a teoria crítica, esses pressupostos objetivos dizem 
respeito ao fato de que as relações entre os indivíduos 
assumem para eles uma forma que se impõe sobre suas 
vontades. Se as pessoas quiserem sobreviver no interior dessa 
sociedade, elas têm de agir como se trabalhar em troca de um 
salário fosse algo evidente, por exemplo. Elas devem, assim, 
se adaptar às formas pelas quais a sociedade burguesa se 
realiza. Essa adaptação requer a renúncia a uma subjetividade 
autônoma, capaz de colocar em xeque a forma burguesa de 
existência. As considerações sobre o indivíduo e a psicanálise 
ajudam a entender como a naturalização das formas sociais 
capitalistas, processo que ocorre por conta dessas próprias 
formas, torna as pessoas suscetíveis a aceitar a sociedade 
como ela é. A possibilidade de tomar o indivíduo como ponto 
de partida de uma análise sobre os problemas da sociedade 
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burguesa expressa o fato de que essa figura é um produto 
dessa forma de organização social. “Marx não se aventu
rou na psicologia da classe trabalhadora. Ela pressupõe 
a individualidade, um tipo de autarquia dos nexos 
motivacionais no indivíduo. Essa individualidade mesma é um 
conceito socialmente produzido que se enquadra na crítica da 
economia política” (Adorno, 2020, p. 271). Isso significa que 
a sociedade burguesa produz uma forma de sujeito adequada 
às suas relações. Uma vez que se trata de entender como 
existem indivíduos que aderem a fins irracionais e destrutivos, 
é preciso se perguntar, nesse caso, como tais pessoas são pro
duzidas pela sociedade burguesa (Adorno, 1971, p. 466).

Obviamente, o recurso a uma análise do indivíduo 
não substitui o exame do desenvolvimento das formas 
burguesas ou de sua expressão histórica. Aquele é ape
nas uma parte do esforço da teoria crítica para entender 
as transformações do capitalismo e o fascismo. A sociedade 
burguesa é contraditória em suas relações mais essen
ciais e na sua evolução. Tratase de entender, então, 
como essas contradições resultam não em uma outra forma 
de organização social, mas na reiteração da barbárie. Esse é 
o ponto de partida histórico e o núcleo dos resultados da 
investigação a que Horkheimer e Adorno chegam na Dialética 
do Esclarecimento e anunciam logo no prefácio da obra 
(Adorno e Horkheimer, 1985, p. 11). O recurso à psicanálise, 
por parte de uma teoria da sociedade, se explica porque 
muitos de seus fenômenos não podem ser elucidados sim
plesmente com base em motivos racionais ou apenas nas 
intenções de indivíduos. Se suas relações não são reguladas 
conscientemente, a análise das tendências desta sociedade 
não pode se basear exclusivamente numa racionalidade 
levada a cabo intencionalmente pelos agentes. As elaborações 
de Freud são importantes na medida em que ele foi capaz de 
expor algumas das irracionalidades da sociedade burguesa, 
mesmo que suas próprias teses sobre esta sociedade fossem 
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bastante discutíveis. Enquanto culminância dessa irracionali
dade, a ascensão e a consolidação do fascismo não poderiam 
ser analisadas apenas por motivos racionais.

Também é recorrente descuidar que as pesquisas 
a respeito da susceptibilidade de pessoas para aderir 
ao fascismo, tema central de A personalidade autoritária, 
recuperam uma série de argumentos desenvolvidos ante
riormente pela teoria crítica. Tanto a pesquisa liderada por 
Erich Fromm (1984) a respeito dos trabalhadores alemães 
no final dos anos 1920, quanto aquela encabeçada por 
Horkheimer (1987a) a respeito da relação entre autoridade 
e família, almejavam entender por que uma parcela deles 
apresentava traços autoritários. A pesquisa de Horkheimer, 
em particular, procurava desenvolver algumas hipóteses 
apresentadas anteriormente por ele, divergindo de algu
mas das formulações de Fromm (Horkheimer, 1990; 1999). 
Elas indicavam que não haveria uma relação imediata entre 
a classe à qual pertencia um indivíduo e suas representações 
da realidade, como se trabalhadores fossem os portadores 
de um ponto de vista antiautoritário. Um trabalhador 
poderia tanto se filiar aos partidos socialdemocrata ou 
comunista, como uma parte significativa dos operários 
alemães fazia antes de 1933, quanto apresentar opiniões 
autoritárias, como mostraram as respostas aos questioná
rios.1 Essa defasagem entre a consciência de classe esperada 
por muitos intelectuais marxistas, inclusive Horkheimer, 
e a manifestação de atitudes e valores autoritários encontrava 
na contribuição da psicanálise uma importante ferramenta 
para sua compreensão. Por esse motivo, Horkheimer apre
sentou um argumento que seria recuperado posteriormente 

1 Embora a pesquisa coordenada por Fromm não tenha sido concluída porque 
muitos dos questionários não foram respondidos, 20% dos apoiadores dos parti
dos operários expressavam em suas opiniões e sentimentos uma clara tendência 
autoritária, assim como muitos mostraram atitudes ambíguas em relação ao tema. 
Cf. Fromm (1984, p. 209).
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por ele e por Adorno: as transformações na forma de organi
zação social implicam que a estrutura psíquica acompanhe 
tais mudanças (Horkheimer, 1987a, p. 20). O peso das 
determinações das relações capitalistas sobre os indivíduos, 
incluindo trabalhadores, é tão decisivo que um esforço men
tal é necessário para lidar criticamente com essa realidade. 
Isso explica por que muitos aderiam às práticas fascistas. 
Além de expressar representações autoritárias das relações 
sociais, tal adesão envolve uma adaptação do indivíduo 
à estrutura psíquica acarretada pela sociedade burguesa.

Analisadas em conjunto, essas tendências mostram que 
indivíduos percebem de alguma maneira as contradições 
da sociedade capitalista, mas encontram dificuldades para 
refletir sobre elas e organizar suas vidas de outra forma. 
Tais dificuldades são impostas pelo próprio desenvolvi
mento das relações capitalistas, como atesta a constituição 
da indústria cultural e da indistinção crescente entre tempo 
de trabalho e tempo livre (Adorno, 1995). Se é difícil às pes
soas entenderem as causas objetivas de sua miséria e de seu 
trabalho alienante, muitas vezes elas tendem a personalizar 
essas causas, uma vez que se apresentam de forma obscura 
e abstrata. Daí que as figuras de lideranças fascistas e autori
tárias possam ser alvo de identificação. Elas seriam capazes 
de trazer de volta o sentido de uma ordem social, baseada 
em contradições e crises cuja apreensão imediata é difícil.2

2 Boito (2021, p. 6) aponta, em seu comentário crítico sobre Adorno e o ensaio 
sobre a propaganda fascista, a referência deste a Hitler como alguém que “recusou 
o papel tradicional do pai amoroso e o substituiu integralmente pelo negativo 
da autoridade ameaçadora” (Adorno, 2015, p. 163). Mas, diferentemente do que 
o brasileiro afirma, essa citação não consiste em uma explicação do sucesso político 
do fascismo em virtude da mobilização de uma suposta carência dos indivíduos 
em relação a um pai protetor, ou que Adorno ignorasse os aspectos de classe 
do fascismo. A referência a Freud serviu para entender como se estabelecem os 
vínculos libidinais entre lideranças fascistas e seus apoiadores, e como esses vín
culos são explorados pela propaganda fascista. A reanimação da “ideia do pai pri
mitivo onipotente e ameaçador” estaria na raiz da “personalização da propaganda 
fascista, sua incessante reiteração de nomes e de supostos grandes homens, em vez 
da discussão de causas objetivas” (Adorno, 2015, p. 165, grifos originais).
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Os problemas da compreensão e das expressões 
particulares dos indivíduos são manifestações dos antago
nismos da sociedade burguesa, e as tendências psicológicas 
funcionam como uma compensação dos problemas nas 
relações entre indivíduos (Adorno, 2019b, p. 369). Assim, 
os conceitos psicanalíticos são um meio de acesso a problemas 
da forma capitalista de organização social, não o elemento 
central das considerações da teoria crítica sobre o fascismo. 
Na esteira de seus trabalhos sobre a personalidade autori
tária, Adorno destacou algumas vezes em que medida esse 
ideário pode ser analisado como uma revolta contra os resul
tados do próprio processo social, que afeta decisivamente 
a vida dos indivíduos. “Como uma rebelião contra 
a civilização, o fascismo não é simplesmente a recorrência 
do arcaico, mas sua reprodução na e pela própria civilização” 
(Adorno, 2015, p. 162). A tarefa à teoria crítica consistiria, 
então, em desvendar as causas dessa revolta a partir do cará
ter antagônico da sociedade burguesa.

A opinião segundo a qual a teoria crítica analisa o fascismo 
em termos psicológicos corresponde àquela a respeito 
da ausência de uma avaliação das relações de classe sob 
o fascismo. É verdade que o domínio nazista na Alemanha 
e o início da Segunda Guerra Mundial provocariam alte
rações significativas na teoria crítica, sobretudo a guinada 
de Adorno e Horkheimer para um exame crítico da razão 
ocidental. Mas a mudança de enfoque de suas análises não 
significou um abandono nem das categorias da crítica da 
economia política, nem de uma análise das relações de clas
ses. Horkheimer e seus colegas examinaram em que medida 
o fascismo evidenciava um momento de inflexão naqueles 
conflitos e nas formas burguesas de dominação. Se os inte
resses de uma minoria se impõem sobre a maioria dos indi
víduos, em vista da divisão objetiva da sociedade capitalista 
entre aqueles que dispõem de trabalho alheio e aqueles que 
apenas contam com sua própria força de trabalho, então a 



Reconstruindo alguns temas da teoria crítica

Lua Nova, São Paulo, 116: 83-110, 2022

94

questão consiste justamente em entender como e por quê 
a imposição daqueles interesses acontece não a despeito, 
mas mobilizando parte daquela maioria. Na medida em que 
para a teoria crítica as tendências imanentes de desenvolvi
mento da sociedade burguesa apontavam para o fascismo 
como sua forma consequente (Horkheimer 1988a, p. 278, 
1988b, pp. 308309; Adorno, 2020, p. 261), o exame das 
transformações das classes deveria fazer parte da análise. 
Ou seja, suas considerações sobre o nazismo como uma 
consequência do capitalismo contêm tanto uma discussão 
sobre as feições adquiridas pelas classes com os processos de 
concentração e centralização do capital, quanto uma refle
xão sobre o significado daquele momento histórico para as 
relações de dominação. Esse conjunto de problemas foi apre
sentado no que veio a ser descrito como “teoria dos rackets”.

Em comparação com as análises da teoria crítica no final 
dos anos 1930 e início da década de 1940, como aquelas sobre 
a indústria cultural e o antissemitismo, a teoria dos rackets não 
resultou em um conjunto de pesquisas conduzidas no Instituto 
de Frankfurt, tampouco em textos exclusivamente dedicados 
ao assunto e publicados em vida por Adorno ou Horkheimer, 
seu principal expoente. Embora este pretendesse estimular 
seus colaboradores a tratar do assunto, investigações sobre 
o tema nunca foram iniciadas (Fuchshuber, 2021, pp. 4243). 
Assim, a teoria dos rackets limitouse a fragmentos, o que con
tribuiu para que a discussão não tivesse seguimento pelos 
continuadores da teoria crítica. Só muito recentemente ela 
voltou a ser objeto de debate.3

3 Quanto ao caráter inconclusivo das teses de Horkheimer, que pretendia 
implementar um plano de pesquisa sobre o assunto no Instituto, cf. Regatieri 
(2019, p. 139192) e Fuchshuber (2019; 2021). São duas reconstruções minuciosas 
das condições e das possíveis implicações para uma análise das atuais sociedades. 
A principal formulação de Horkheimer a respeito do problema, “Sobre a sociologia 
das relações de classe” (Horkheimer, 2021), nunca foi publicada em vida – ainda 
que o texto tivesse sido reformulado e divulgado parcialmente em um dos capítulos 
de Eclipse da Razão.
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A discussão sobre os rackets remonta à organização de 
grupos de proteção e máfias em indústrias e sindicatos, 
tanto na Alemanha da República de Weimar quanto nos 
Estados Unidos do entreguerras. O termo foi inspirado 
nas acusações que capitalistas americanos lançavam a seus 
concorrentes. Tais queixas alegavam que lideranças sindi
cais tinham o objetivo de criar e manter posições favoráveis, 
tanto nos negócios quanto no controle da força de traba
lho, em conluio com outros empresários, parlamentares e 
criminosos, e de modo ilícito (Regatieri, 2019, p. 139192). 
Ao usarem a expressão, Horkheimer e Adorno destacam as 
circunstâncias envolvendo as burguesias alemãs e o estado 
nazista. Em alusão à descrição de Franz Neumann em sua 
obra Behemoth (Neumann, 2009), que apresenta a Alemanha 
daquele período como uma sociedade que beirava a guerra 
civil, os autores da Dialética do Esclarecimento pretendiam 
entender por qual motivo o nazismo e a luta selvagem entre 
grupos burgueses pelo controle do estado alemão tendiam 
a se assemelhar à disputa entre grupos mafiosos. O ponto 
de partida da descrição de Neumann é a articulação entre 
a expansão da indústria alemã e os interesses dos mem
bros do partido nazista. O autor chega a se referir ao caso 
de Herman Göring, responsável pela criação da Gestapo 
(Neumann, 2009, p. 298302). Göring teve uma rápida 
ascensão política na Alemanha nazista, em boa parte por 
conta de suas atividades ilegais. Mediante elas, conseguiu o 
controle de algumas indústrias e, assim, entrar no círculo 
das atividades econômicas legais. É possível interpretar tal 
aproximação dos monopólios com formas de organização 
criminosas como resultado dos processos de centralização e 
concentração do capital.

A concorrência entre os capitalistas pressiona cada um 
deles a conseguir uma fatia maior de maisvalor, assim como 
obter maisvalor extraordinário, o que os impele a usar de 
todos os meios possíveis para sua sobrevivência, enquanto 
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portadores de capital. Certamente, a vitória na concor
rência depende do tamanho dos capitais. Quanto maior 
o capital individual, maior a capacidade deste em reinvestir 
o maisvalor obtido. Porém, os capitais individuais passam 
a depender paulatinamente de outros elementos para 
alcançar uma fatia maior do trabalho excedente: “do poder 
político e social que representam; das novas e velhas rapinas 
dos conquistadores; da filiação à propriedade feudal, 
que a economia concorrencial nunca liquidou seriamente; 
e da relação com o aparato militar de dominação imediata” 
(Adorno, 2020, p. 263). Nesse sentido, a teoria crítica pro
curava entender como as disputas internas das burguesias 
eram uma chave de compreensão do fascismo. “A classe 
dominante, unida pelo interesse comum em seu modo 
específico de exploração, foi desde sempre caracterizada 
por lutas internas, pelos esforços de uma de suas partes 
para garantir para si os espólios de que outros poderiam se 
apropriar” (Horkheimer, 2021, pp. 142143). A transição da 
sociedade burguesa liberal para o capitalismo monopolista 
assistiu ao crescimento de práticas dos burgueses que lhes 
garantissem vantagens na luta concorrencial: formação 
de grupos mafiosos, uso de violência contra adversários e, 
claro, uso de força direta e crescente contra trabalhado
res. Não deveria espantar o fato de que o aparato estatal 
fosse tomado por grupos cujas ações assumiam feições pró
ximas ao banditismo. O recurso à espoliação, à extorsão e 
à violência não é um ponto fora da curva do andamento da 
sociedade burguesa, mas faz parte dela. O caso de Göring, 
examinado por Neumann, também mostra que a formação 
de grupos que agem à margem das leis é um meio para acu
mulação de dinheiro que pode circular novamente e ser 
reinvestido em negócios legítimos.

Uma das ideias centrais da teoria dos rackets era mostrar 
que o desenvolvimento do capitalismo levaria ao uso de for
mas de violência direta sobre os dominados, em contradição 
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com a regulação das relações entre indivíduos pelo contrato, 
sem formas de coerção imediata, já que aqueles vínculos são 
mediados pelos processos de troca. Como destacam Klein e 
Regatieri (2018), o fascismo é visto pela teoria crítica como 
uma forma limite do capitalismo, a qual retornaria às práticas 
de violência que estão presentes em sua origem. A fase libe
ral representaria apenas um interstício entre momentos em 
que a dominação se impõe mais diretamente. Além disso, 
Horkheimer estava interessado em discutir em que medida 
as relações burguesas de dominação haviam passado por 
uma modificação substancial e, mesmo assim, permaneciam 
essencialmente as mesmas (Fuchshuber, 2019). “A nova 
ordem indica um salto na transformação da dominação 
burguesa em dominação imediata e, contudo, ela continua 
com a dominação burguesa” (Horkheimer, 1987b, p. 332, 
tradução livre).

A teoria dos rackets remete, então, a um problema 
apresentado por Marx em O Capital. As descrições de 
Horkheimer acerca do retorno de formas imediatas 
de coerção na sociedade burguesa, e em que medida elas 
são resultado do próprio desenvolvimento das tendências do 
capital, correspondem à exposição do capítulo sobre a jor
nada de trabalho. Quando Marx (1983, p. 188190) mostra 
que o uso da força pelos capitalistas é colocado em cena para 
resolver os impasses a respeito da extensão da jornada de tra
balho, ele revela que a própria forma pela qual os indivíduos 
se relacionam na sociedade burguesa – no caso, o contrato 
ente dois possuidores de mercadorias formalmente iguais – 
gera outra forma que a contradiz, o emprego de violência. 
Nesse sentido, a relação entre formas de dominação mediadas 
e o desenvolvimento de formas diretas de dominação a partir 
daquelas é manifesta no fascismo e exacerbada por ele.

Essas transformações nas formas burguesas de dominação 
e no caráter das burguesias tiveram efeitos importantes para 
as classes trabalhadores e suas organizações. A centralização 
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e a concentração do capital não só intensificaram dispu
tas internas às classes dominantes, mas também torna
ram o reconhecimento das relações de exploração menos 
imediatas. “A classe dominante desaparece por detrás da 
concentração do capital” (Adorno, 2020, p. 264), isto é, 
tornase mais difícil a um trabalhador reconhecer objetiva
mente quem são seus patrões. O próprio conceito de classe 
deveria passar por uma análise dialética diante dessas 
circunstâncias, o que significava sua simultânea permanência 
e transformação. Por um lado, a divisão entre exploradores 
e explorados se intensifica com o desenvolvimento do capi
talismo, tornandose mais coercitiva e consistente. Por outro 
lado, os indivíduos de uma mesma classe não conseguem 
ter a experiência de constituir uma só. “O pertencimento 
à mesma classe há muito tempo não se converte em igual
dade de interesses e ações” (Adorno, 2020, p. 263). Isso não 
acontece apenas porque o capital se torna cada vez mais um 
poder objetivo sobre os trabalhadores, que detêm cada vez 
menos o controle sobre o processo de produção e seus resul
tados – que, por sua vez, aparecem cada vez mais como atri
buição do capital e seus portadores. Conforme os capitalistas 
se organizaram em bandos para se contrapor à concorrência, 
organizações de trabalhadores emularam essa forma de orga
nização, de modo a se adaptar às transformações da sociedade 
burguesa. Assim, a relação entre lideranças sindicais e partidá
rias com os operários também assumiria um caráter mercantil.

Horkheimer e Adorno assinalaram à época que o desen
volvimento daquelas organizações passava a depender, 
em sua própria existência, de relações de monopolização 
e proteção, tal como os rackets capitalistas. Essa reflexão se 
baseava nas circunstâncias do sindicalismo americano e nas 
organizações de trabalhadores alemãs das primeiras décadas 
do século XX. Elas passaram a ter um interesse na existência 
das relações entre capital e trabalho, já que seus rendimentos 
eram obtidos a partir das relações de exploração. “O mesmo 
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processo que, tanto na realidade como em ideologia, fez do 
Trabalho um sujeito econômico, transformou o trabalhador, 
que já era o objeto do empresário, também no objeto da 
sua organização” (Horkheimer, 2021, p. 150). Em contra
partida, elas contribuíram para que as formas burguesas 
de exploração e dominação fossem aceitas como naturais. 
Aqueles que fizessem parte delas poderiam obter benefícios 
e melhorar seu nível de vida. Quem não estivesse sob sua 
proteção, arcaria com a violência direta e indireta que um 
indivíduo enfrenta nas relações de trabalho. Dessa maneira, 
Horkheimer e Adorno indicaram que parte da vitória do 
fascismo no período residiria no acolhimento das formas 
de organização dos capitalistas por parte dos trabalhado
res, além, é claro, das derrotas e massacres a que foram 
submetidas suas associações.

Em resumo, as circunstâncias e transformações que 
resultaram na ascensão de movimentos e regimes fascistas na 
primeira metade do século XX correspondem aos impasses 
a que levaram as mudanças nas relações entre classes e no 
perfil destas, assim como nos desafios postos à organização 
dos trabalhadores para que se associem como indivíduos 
livres. “A esperança do proletariado atualmente não con
siste em se apegar aos padrões tradicionais do partido e da 
guerra civil. Em vez disso, deve reconhecer e combater 
a configuração monopolista da sociedade que se infiltra nas 
próprias organizações proletárias e infesta as mentes dos 
seus indivíduos” (Horkheimer, 2021, p. 149).

Sugestões para a análise de problemas contemporâneos 
a partir da teoria crítica

As análises da teoria crítica aqui discutidas podem 
constituir um ponto de partida frutífero para a reflexão de 
problemas contemporâneos, desde que observado o caráter 
histórico de seus conceitos e investigações. Se estes visavam 
explicar, a partir de uma reflexão acerca do próprio marxismo, 
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as mudanças históricas pelas quais a sociedade burguesa 
passou, então eles estão ligados a um momento determinado 
da existência do capitalismo. Alguns aspectos revistos neste 
artigo contribuem para uma discussão sobre a pertinência 
da expressão “fascismo” diante das circunstâncias históricas 
atuais, levandose em conta as diferenças entre momen
tos históricos distintos, ao mesmo tempo em que relações 
e formas sociais burguesas permanecem determinando a vida 
dos indivíduos. Em especial, as mudanças nas relações de 
classe e a referência a processos sociais irracionais, observados 
pelos frankfurtianos, contribuem para elucidar aspectos com
plexos da crise brasileira e a influência do bolsonarismo.

No Brasil, as transformações no processo de acumulação 
de capital nas últimas décadas levaram a uma reconfiguração 
das classes e das relações entre elas. A queda da lucra
tividade a partir dos anos 1980, em sintonia com o declí
nio das taxas globais de acumulação, indicou uma 
reorganização interna dos investimentos capitalistas 
(Marquetti et al., 2018; Prado, 2017). O papel da indús
tria perdeu gradativamente a importância e deu lugar 
a formas de acumulação voltadas à financeirização, 
em simbiose com a intensificação das atividades agrícolas, 
pecuárias e extrativistas com alto investimento tecnoló
gico. Diante desse processo, há uma reconfiguração das 
disputas internas às burguesias brasileiras (Boito, 2018). 
A política institucional expressou e deu forma a esses 
conflitos. Nas duas décadas seguintes, a competição entre 
o Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido da Social 
Democracia Brasileira (PSDB) expressou a luta entre dife
rentes representantes do capital no Brasil. Mas a crise de 
2008 alteraria esse cenário. Por um lado, ela acentuaria as 
dificuldades da acumulação capitalista depois de um breve 
e incipiente momento de expansão nos mandatos de Lula. 
Por outro lado, o segundo governo de Dilma Rousseff assis
tiria a um aumento da tensão política e do acirramento do 
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conflito entre diferentes setores burgueses, que passaram 
cada vez mais a contestar a capacidade das administrações 
petistas em gerir a acumulação de capital. O golpe de 2016 
e a posterior eleição de Bolsonaro ocorreram na sequência 
desses processos.

O apoio em 2018 ao candidato de inclinações fascis
tas, ainda que tenha se realizado às vésperas do segundo 
turno, representou um momento de inflexão entre as classes 
dominantes. Diante das dificuldades em sustentar as taxas 
de lucro depois da crise de 2008, a escolha por Bolsonaro 
representou uma tentativa de resolver a crise política que 
se arrasta desde 2013 e rebaixar ainda mais as condições de 
vida da maior parte da população, no empenho de recuperar 
os lucros mediante arrocho salarial, carestia e insegurança 
no trabalho. Ao mesmo tempo, ela revelou a disposição de 
grupos de empresários para agir com violência e por quais
quer meios ilegais de se apropriar de uma fatia disponível 
do excedente econômico. O acesso aos fundos estatais tam
bém se revelou alvo dessa disputa.

A ascensão do juiz Sérgio Moro e seus métodos à margem 
do sistema legal mostraram que os grupos políticos burgueses 
estariam dispostos a tudo para eliminar da concorrência 
seus adversários mais importantes, Lula e o Partido dos 
Trabalhadores. Enquanto isso, as altas patentes militares foram 
aos poucos voltando ao proscênio e de forma articulada com 
o poder judiciário, como as relações entre oficiais e o ministro 
Dias Toffoli apontam. Já no governo Bolsonaro, eles não só ocu
param cargos de primeiro escalão da administração federal, 
mas também passaram a disputar uma fatia maior do orça
mento público. Por fim, setores obscuros do empresariado, 
como Luciano Hang e proprietários de terras, prosperaram 
sob a suspeita de negócios ilegais, violência contra populações 
locais e degradação ambiental sem limites. Eles ganharam des
taque depois que os representantes das “campeãs nacionais”, 
empresários favorecidos pelas políticas de investimento estatal, 
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foram alvos da justiça. O país assistiu, então, a prisões de capi
talistas, o que indica uma disputa fratricida entre os burgueses 
brasileiros e que não se furtou ao uso de dispositivos jurídicos 
duvidosos como as delações premiadas.

A descrição desse cenário se assemelha, em parte, 
às da teoria crítica sobre os rackets. Se no período “clássico” 
do fascismo os grupos burgueses se organizaram como 
mafiosos e se enfrentaram violentamente, resultado da 
concentração e centralização do capital, no Brasil contem
porâneo as relações entre as classes dominantes denotam 
uma solução quase improvisada perante as tendências de 
estagnação econômica e o descontentamento da maioria 
das pessoas. As burguesias brasileiras seguem à sua maneira 
as inclinações de suas semelhantes mundo afora. A crise 
de 2008 fez explodir uma série de revoltas que marcam 
a insatisfação com as condições de vida e com as soluções 
institucionais para o aumento da miséria e do desemprego, 
expressas na crise das formas de representação política e do 
afastamento dos parlamentos e governos em relação a seus 
representados. Diante desse cenário, a ascensão e a escolha 
de partidos e políticos de extremadireita buscaram resolver 
esses impasses (Demirović, 2021b). À semelhança de Salvini, 
Le Pen, Orbán, Duterte e Trump, a eleição de Bolsonaro 
mostrou que o recurso a violência é uma solução avistada no 
horizonte de possibilidades da crise brasileira, mesmo que 
isso represente um risco aos diferentes grupos capitalistas. 
Paralelamente, o discurso contrário à política não apenas se 
revelou um ideário e práticas contrários à democracia repre
sentativa (Boito, 2020, p. 115). Estes também são resultado 
das próprias limitações das formas institucionais da socie
dade burguesa em resolver suas contradições. A insatisfação 
com a política, expressão desses limites, foi apropriada pelos 
movimentos da extremadireita.

A referência ao sentimento difuso e generalizado de 
revolta a que assistimos no Brasil e no mundo também 
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permite aprofundar o exame sobre as classes trabalhadoras, 
as transformações em suas condições de existência e suas 
formas de organização, a exemplo da teoria dos rackets e das 
considerações da teoria crítica a respeito das dificuldades dos 
indivíduos em compreender a realidade. As manifestações 
que aderem às práticas e ideias preconizadas por Bolsonaro 
possuem, sem dúvida, um forte apelo entre indivíduos 
das classes médias brasileiras, e com raízes nas manifesta
ções contra a corrupção que se avolumaram desde 2015 
(Boito Junior, 2020; 2021; Cavalcante, 2020). Mas além de 
entender as motivações dessas camadas para esse apoio, 
também poderíamos nos questionar sobre o apoio a Bolsonaro 
entre trabalhadores. Embora a eleição do atual presidente 
e a aprovação a seu mandato contem com uma porcenta
gem menor entre trabalhadores (Singer e Venturi, 2019; 
DataFolha, 2022), é preciso se perguntar por que parte deles 
consente a violência e a barbárie simbolizadas por ele.

As análises e levantamentos sobre a estratificação do voto 
e do apoio a Bolsonaro mostram que os setores populares 
que o aprovam são ligados a manifestações de conserva
dorismo entre trabalhadores, relacionados, em particular, 
a denominações religiosas neopentecostais. Uma vez que se 
reconhece que há um apoio ao bolsonarismo entre camadas 
de trabalhadores, ainda que esse número não seja tão 
significativo em comparação com outras classes, é necessário 
entender por que há essa relação entre o suposto conserva
dorismo daqueles estratos e o apoio a um ideário baseado no 
culto à violência e na resolução dos problemas da sociedade 
por lideranças autoritárias. Parte da resposta se encontra nas 
mudanças do perfil dos trabalhadores brasileiros nas últimas 
décadas, que acompanharam as transformações provocadas 
pelas tendências contemporâneas da acumulação de capital.

Elas sugerem que a adesão, ainda que momentânea, 
ao representante da extremadireita não foi apenas resultado 
da ocultação dos reais interesses das classes dominantes, 
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disfarçados pela retórica conservadora (Boito, 2021). 
Também seria importante levar em conta como o apoio de 
setores dos grupos e classes subalternas envolve a identificação 
com partes da ideologia neoliberal e com as formas do sujeito 
burguês. Tais considerações podem abrir novas perspectivas 
de análise e crítica, uma vez que a tomada de valores como 
empreendedorismo, individualismo, competição, ainda que 
contraditória, só é possível porque as relações nas quais os 
trabalhadores se encontram e o modo de sua existência 
como classe mudaram significativamente no Brasil nas últi
mas décadas. Traços como informalização acentuada do 
emprego, financeirização da vida cotidiana, aumento das dívi
das e desemprego permanente ajudam a entender como as 
dificuldades de trabalhadores em se ver como tais se referem 
à própria reorganização do processo de produção capitalista.

Um exemplo significativo dessas tendências reside no 
fato de que trabalhadores de aplicativo como o Uber vejam 
a empresa como uma colaboradora, e não como uma agência 
de sua exploração. Sob a pressão de sair do exército de 
desempregados, esses trabalhadores colocam sua força de tra
balho à disposição em todas as horas do dia e, mesmo assim, 
podem se enxergar como autônomos em busca de um bônus 
e em competição com seus colegas. Tais características tam
bém se associam a um processo de desorganização política, 
já que a experiência de se constituir uma classe tornase 
menos inteligível, e que tem como contrapartida a associação 
a grupos religiosos conservadores e reacionários. A religião 
funcionaria como um lugar onde as pessoas ainda podem 
manter laços comunitários e de vizinhança, um contrapeso 
à brutalização da realidade da maioria daqueles que só tem 
sua força de trabalho para sobreviver.

Além disso, não há uma relação causal simples entre 
posição social e apoio aos fascistas, e nem a classe traba
lhadora é imune à propaganda fascista. Do contrário, 
se o fascismo é encabeçado pelas pequenasburguesias, 



Vladimir Puzone   

Lua Nova, São Paulo, 116: 83-110, 2022

105

ele não teria sido capaz de angariar apoio em todas as classes 
sociais (Wörsching, 2020, p. 71; Fuchs, 2018, p. 4454). 
O exame da teoria crítica sobre os rackets sugere que as 
formas de organização dos trabalhadores, especialmente se 
elas se adequam à organização da produção capitalista, é um 
aspecto importante a ser levado em conta. No caso brasileiro, 
a mistura entre adesão a valores neoliberais, manifestações 
religiosas com fortes traços patriarcalistas, mudanças no 
perfil da força de trabalho, enfraquecimento das organi
zações autônomas de trabalhadores e a paralela adaptação 
de muitas delas aos processos produtivos e políticos institu
cionais – como o PT e os sindicatos ligados ao partido evi
denciam –, fez com que experiências de lutas não tivessem 
continuidade e forte enraizamento.

Quando revisitamos as pesquisas e textos da teoria 
crítica sobre o fascismo ou a personalidade autoritária, 
uma das questões centrais era não só a dificuldade dos 
assalariados em se organizar e confrontar as instituições 
e relações burguesas, mas também a possibilidade de um 
tipo de experiência sobre a realidade que se contraponha 
à atual forma de organização social. O asselvajamento da 
experiência cotidiana no Brasil se intensificou nos últimos 
anos e atinge consideravelmente as classes trabalhadoras. 
Assim, elas também podem se transformar em sujeitos 
brutalizados e que aderem a soluções violentas para as crises 
atuais. Quanto mais os problemas econômicos e políticos 
se arrastam, quanto menos as pessoas conseguem estabili
dade em suas vidas e quanto menor é o controle e o acesso 
às decisões que as afetam, mais a violência direta parece ser 
uma solução razoável diante da incapacidade da acumulação 
de capital trazer de volta os empregos perdidos ou diante do 
fechamento das instituições políticas em relação à vontade 
dos eleitores e representados. A escolha por Bolsonaro pode 
ser vista como exemplo desse conjunto de problemas.
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As pesquisas eleitorais apontam que ele sairá derrotado 
das eleições presidenciais de 2022, se o rito eleitoral for 
respeitado. No entanto, isso não representa necessariamente 
o fim das articulações dos movimentos da extremadireita 
brasileira. Não só há um fantasma de um novo golpe 
pairando no ar. Além disso, é preciso levar em conta a insis
tência de Adorno a respeito das causas objetivas do fascismo. 
A situação de “salvese quem puder” a que estão submetidas 
a maioria das pessoas no país, a persistência de uma solução 
pela política institucional – quando a acumulação de capital 
dá pouca margem de manobra – e a limitação das forças 
em busca de formas de organização que reconfigurem radi
calmente o modo de vida indicam que soluções violentas e 
irracionais ainda são uma possiblidade. As práticas sociais 
burguesas e suas formas de representação encontram ampla 
aderência, ao mesmo tempo em que os indivíduos se defron
tam com sua irracionalidade, o que reforça o delírio da 
sociedade capitalista. Enquanto tais problemas permanece
rem presentes, uma saída fascista para a crise brasileira e no 
resto do mundo persistirá no horizonte.
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capital e fim da política: populismo autoritário, neoliberalismo e 
democracia de conselhos. Goiânia: Phillos Academy, p. 84111.



Reconstruindo alguns temas da teoria crítica

Lua Nova, São Paulo, 116: 83-110, 2022

108

FROMM, Erich. 1984. The Working Class in Weimar Germany: a psychological 
and sociological study. Cambridge: Harvard University Press.

FUCHS, Christian. 2018. Digitale Demagogie: autoritärer Kapitalismus in 
Zeiten von Trump und Twitter. Hamburg: VSA.

FUCHSHUBER, Thorsten. 2019. Rackets: kritische Theorie der 
Bandenherrschaft. Freiburg/Wien: Ca Ira Verlag.

FUCHSHUBER, Thorsten. 2021. Mas allá del autoritarismo: la teoría de 
los rackets de Max Horkheimer. Constelaciones: Revista de Teoría Crítica, 
n. 13, p. 3670. Disponível em: https://bit.ly/39W5slv. Acesso em:  
27 jun. 2022.

HORKHEIMER, Max. (org.). 1987a [1936]. Studien über Autorität und 
Familie. Lüneberg: zu Klampen.

HORKHEIMER, Max. 1987b. Vernunft und Selbsterhaltung. In: 
HORKHEIMER, Max. Gesammelte Schriften, v. 5. Frankfurt am Main: 
Fischer, p. 320350.

HORKHEIMER, Max.  1988a. Montaigne und die Funktion der Skepsis. 
In: HORKHEIMER, Max. Gesammelte Schriften, v. 4. Frankfurt am Main: 
Fischer, p. 236294.

HORKHEIMER, Max. 1988b. Die Juden und Europa. In: HORKHEIMER, 
Max. Gesammelte Schriften, v.  4. Frankfurt am Main: Fischer, p. 308331.

HORKHEIMER, Max. 1990. História e psicologia. In:  HORKHEIMER, 
Max. Teoria crítica: uma documentação. Tomo 1. São Paulo: 
Perspectiva, p. 1330.

HORKHEIMER, Max. 1999. A presente situação da filosofia social e 
as tarefas de um Instituto de Pesquisa Sociais. Praga, n. 7, p. 132. 

HORKHEIMER, Max. 2021. “Sobre a sociologia das relações de classe”. 
Cadernos de filosofia alemã, v. 26, n. 1, p. 141164. DOI: 10.11606/
issn.23189800.v26i1p127164.

KLEIN, Stefan.; REGATIERI, Ricardo Pagliuso. 2018. Unfettered 
capitalism: on rackets, cronies and mafiosi. Tempo Social, v. 30, n. 3, 
p. 6784. DOI:  10.11606/01032070.ts.2018.146125.

MARX, Karl. 1983. O capital: crítica da economia política. T. I, v. 1. 
São Paulo: Abril Cultural.

MASON, Tim. 2016. Open questions on Nazism. In: SAMUEL, 
Raphael. (org.). People’s History and Socialist Theory. New York: 
Routledge, p. 205210.

MARQUETTI, Adalmir; MALDONADO FILHO, Eduardo; LAUTERT, 
Vladimir. 2018. The profit rate in Brazil, 19532008. In: CARCHEDI, 
Guglielmo; ROBERTS, Michael. (org.). World in crisis: a global analysis 
of Marx’s law of profitability. Chicago: Haymarket Books, p. 217300.



Vladimir Puzone   

Lua Nova, São Paulo, 116: 83-110, 2022

109

NEUMANN, Franz. 2009. Behemoth:  the structure and practice of National 
Socialism. 19331944. Chicago: Ivan R. Dee.

PRADO, Eleutério. 2017. Das explicações para a quase estagnação da 
economia capitalista no Brasil. Revista de Economia Política, v. 37, n. 3 
(148), p. 478503. DOI: 10.1590/010131572017v37n03a02.

REICH, Wilhelm. 1988. Psicologia de massas do fascismo. São Paulo: 
Martins Fontes.

REGATIERI, Ricardo Pagliuso. 2019. Capitalismo sem peias: a crítica da 
dominação nos debates do Instituto de Pesquisa Social no início da 
década de 1940. São Paulo: Humanitas/FAPESP.

RENTON, Dave. 1999. Fascism: theory and practice. Londres: Pluto Press.
SINGER, André.; VENTURI, Gustavo. 2019. Sismografia de um terremoto 

eleitoral. In: ABRANCHES, Sérgio et.al. Democracia em risco: 22 ensaios 
sobre o Brasil de hoje. São Paulo: Companhia das Letras, p. 355372.

WÖRSCHING, Mathias. 2020. Faschismustheorien: Überblick und 
Einführung. Stuttgart: Schmetterling.





Lua Nova, São Paulo, 116: 111-138, 2022

111

CAPTALISM AND DEMOCRACY

Dylan Riley
University of California, Berkeley, California, United States. E-mail: riley@berkeley.edu 

Orcid: 0000-0001-5699-5607.

http://dx.doi.org/10.1590/0102-111138/116

The basic conditions for the operation of capitalist 
democracy have been most clearly laid out by Adam 
Przeworski. In this essay I would like to use this model to 
then explain exactly how capitalist democracy is being 
eroded across the world. I then briefly lay out and assess the 
Brazilian discussion of “neofascism”, specifically the thesis 
of Armando Boito Jr. Finally I turn to contrasting the Italian 
and Brazilian cases in an effort to provide some empirical 
support for a general model of “neobonapartism”.

The Basis of Capitalist Democracy
Capitalist democracy is puzzling because it is unclear how 

a system of relatively universal suffrage might be compatible 
with a class monopoly exercised over the decisive means 
of production. Adam Przeworski has done the most to clarify 
how this is possible. According to him, the basis of capitalist 
democracy is a class compromise in which workers exercise 
restraint in their demands on capitalists in exchange 
for capitalists continuing to invest and thereby continuing 
to produce societywide economic growth. The basis of this 
class compromise, in turn, is profitability, because without 
profitability capitalists will not invest. Thus as Przeworski 
(1986, p. 42) writes:
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As long as the process of accumulation is private, the entire 
society is dependent upon maintaining private profits 
and upon the action of capitalists allocating these profits. 
Hence the efficacy of social democrats – as of any other 
party – in regulating the economy and mitigating the social 
effects depends upon the profitability of the private sector 
and the willingness of capitalists to cooperate.

But while capitalist profitability is the necessary condition 
for growth, and while growth is the necessary condition for 
the realization of the interests of all classes under capitalism, 
it is not a sufficient condition. A further requirement that 
must be met is that at least some of the surplus generated 
by capitalism be allocated according to the preferences 
of voters. Again as Przeworski states (1986, p. 143):

Democracy is a social mechanism by which anyone 
as a citizen can express claims to goods and services which 
have expanded because a part of the societal product 
was withheld from the immediate producers.

These two arguments suggest that capitalist democracy 
has two preconditions. First capitalists must invest, 
second there must be a political force capable of actually 
redistributing some of the surplus so that elections have 
material consequences for voters. Both of these factors 
derive from the same basic economic condition: a pattern 
of accumulation premised on on the extraction of relative 
surplus value in which capitalists have in interest in increasing 
productivity so as to increase profits. Such a structure on 
the one hand guarantees that capitalists will have an interest 
in providing a context for the reproduction of the labor 
force, and on the other creates a social force (the industrial 
working class) which is at least likely to sustain democratic 
institutions once those institutions are established.
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This raises an important question, “To what extent 
do capitalists in any part of the world continue to pursue 
profitability in this way?” Robert Brenner’s recent work 
seems to raise serious questions about this. He has shown 
that, as a consequence of sagging rates of profitability, 
since the 1970s rates of growth have declined, from business 
cycle to business cycle. Social Democrats, and more 
generally center left political forces responded to this 
“long downturn” in the way that they had always done, 
by attempting to improve the climate for investment: but this 
required them to cut public expenditure and retrench 
on redistributive policies. In the current period these 
strategies have congealed into a new structure of predation 
in which various forms of politically determined surplus 
appropriation have taken the place of the production 
of relative surplus value. As a result of this rather profound 
change basic political vehicle for redistribution, the social 
democratic parties and their analogues, began to unravel 
(Brenner 2017, p. 6, 2020, pp. 1922).

Thus the structural basis of capitalist democracy 
is unraveling from both sides. It is unraveling from the side 
of profitability, as capitalists no longer seem particularly 
interested in maintaining a stable political environment for 
investments, and it is unraveling from the side citizen based 
claims because such claims are not answered. If democracy, 
through the 1980s was a “social mechanism” for making claims 
on the social surplus, this has largely ceased to be the case, 
and as a result the material basis of consent is disappearing.

The most obvious political result of these trends has 
been the emergence of a series of cartoonish demagogues, 
the most famous of one is of course Trump. But it is important 
to understand that this process began much earlier than 
the most recent round of right wing populism, and will very 
likely last until a new structure of accumulation emerges 
that can form the basis of a renewed class compromise.
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This unravelling of capitalist democracy has produced 
a new political regime likely to remain common until some 
alternative regime of accumulation (either a renewed capitalist 
one or a socialist one) appears. In my view, this new form 
differs quite sharply from historic fascism; it is best thought 
as a form of neoBonapartist regime. Rightist and leftist forms 
of neobonapartism are likely to emerge, but they will operate 
within the context of a general political syndrome marked 
by the following three features: an atomized politically inert 
working class, a neoliberalized “petite bourgeoisie”, and a 
mass/leader relationship on both the right and the left which 
can be best grasped as “populist” rather than “party integrated”.

This paper will provide some justification for these claims 
by focusing on two cases, one at the beginning of the process 
(Italy and the rise of Berlusconi), and a second more recent 
one (Brazil and the rise of Bolsanaro). The paper seeks to show 
the surprising similarities between these two cases: one in the 
“periphery of the core” (Italy), and another in the semiperiphery 
(Brazil). Before the discussion of these cases however, I would 
like to say a few words about the state of Marxist discussion in 
Brazil focusing on the work of Armando Boito.

The Current State of Marxist Discussion on Brazil
One of the main foci of the current Marxist discussion 

of Brazil is how to classify the Bolsonaro government. 
Armando Boito has gone the furthest in systematically laying 
out the argument that the current government is a type of 
fascism, or at least is potentially such. Given the care and 
thoroughness with which Boito has laid on this position, 
some consideration will be necessary.

The Boito Thesis
Boito’s basic claim is that the movement to impeach 

Dilma Rousseff which began in November of 2014 led 
ultimately to a government in which a “neofascist political 
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group predominates” (Boito, 2021, p. 1); for Boito this 
neofascist movement has as yet to establish a neofascist 
regime, but could, presumably in the future. This raises 
three questions: what is fascist about the “neofascist” 
movement? The second is, what is “neo” about it? And the 
third it is what is Boito’s analysis of its emergence?

Typologies: Historical and Neo
Boito, drawing on Togliatti and Poulantzas, offers 

a general definition of fascism as a “reactionary mass 
movement rooted in the intermediate classes of capitalist 
social formations” (Boito, 2021, p. 5). It is the mass base 
of fascism that distinguishes it most clearly from military 
dictatorships on the one hand, and it is its clearly reactionary 
political content that distinguishes it from bonapartist 
regimes on the other.

What, however, makes this political movement “neo”? 
First, the character of the mass base differs. Neofascism 
is not based on the petite bourgeoisie, but rather on the 
“upper middle class”. As Boito puts the point, “In original 
fascism the social base was composed mostly of small 
proprietors, the petite bourgeoisie; in Brazilian neofascism 
of the XXI century, the social base is composed primarily 
of the middle class, and particularly the upper middle class” 
(Boito, 2021, p. 5).

The second difference concerns ideology. In both the 
case of classic fascism, and in neofascism the mass base 
described above generates a critical ideology that allows 
the movement to reach beyond its core class and establish 
a broader popular following that transcends either the petite 
bourgeoisie, in the historical cases, or the upper middle 
classes in the case of neofascism. What is the character of this 
ideology? In the case of historical fascism it is a critique of 
finance capital and, quite paradoxically, big capital, from the 
perspective of small proprietors. In the case of neofascism 
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the “upper middle class” develops a critique of the “old 
politics” and “corruption” (Boito, 2021, p. 5). This reached 
its high point in the Lava Jato protests.

The third major difference between historical and “neo” 
fascism concerns the nature of the popular and democratic 
organizations against which it aims. In the case of fascism these 
forces were organized as socialist and communist parties: mass 
organizations that “aimed at the transition to socialism” (Boito, 
2021, p. 7). This is totally different from neofascism whose 
“enemy… is the democratic and popular movement, guided by 
a superficial reformism and without a mass party organization” 
(Boito, 2021, p. 7). The neofascist movement, as a result, also 
lacks a party organization, relying instead on pentecostal and 
neopentecostal churches and social networks (Boito, 2021, p. 7).

The fourth major difference between fascism and 
neofascism concerns the class interests that the movement 
actually serves. As in historical fascism, so in neo
fascism,the movement instrumentalizes a specific intermediate 
stratum to achieve the aims of a specific fraction of capital.  
But in historical fascism this is monopoly capital. In neo
fascism the movement “leads to a government coopted 
by international finance capital and by the fraction of the 
Brazilian bourgeoisie integrated into it” (Boito, 2021, p. 8). 
Table One presents the contrast between the two schematically.

Table 1
Contrast Between Historical Fascism and Brazilian Neo-Fascism  

According to Armando Boito Jr.

Historical Fascism Brazilian Neo-Fascism

Mass Base Petite Bourgeoisie Upper Middle Class

Ideology
Critique of Finance 
Capital/Big Capital

Anti-Corruption, Attack 
on the “Velha Politica”.

Political Enemy
Mass Socialist and 
Communist Parties

Superficial Reformism

Class Fraction Brought  
to Power

Big Capital/ 
Monopoly Capital

International Capital/
Brazilian Capital linked to 

International Capital
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The Political Crisis
Boito’s ambition goes beyond typologizing. He develops 

an explanation for neofascism by investigating the kind of 
political crisis produces fascism generically, and the two 
subtypes (historical and neo) more specifically. For Boito, 
again following Poulantzas, there are six basic elements 
of the crisis that leads to fascism:

1 – There is first a sharpening of conflict within the power 
bloc, among fractions of the bourgeoisie. For Boito the main 
conflict is between the internal and external bourgeoisie.

2 – There is second a crisis of representation within the 
dominant class.

3 – There is third an increasingly politically active military 
and civilian bureaucracy.

4 – There is fourth a working class that suffers a  
series of defeats.

5 – There is fifth a petite bourgeoisie that forms itself  
as a distinct social force.

6 – Sixth, and finally there is a generalized ideological crisis.

Boito claims that “This type of political crisis, and this 
dynamic, altering what needs to be altered, is similar to that 
which we have seen in Brazilian politics in recent years” 
(Boito, 2021, p. 12). Thus Boito investigates each of these 
elements in the Brazilian situation after 2014.

For Boito the main lines of conflict within the capitalist 
class counterpose national capital, that is the “grande 
burguesia interna” to international capital, and that part 
of Brazilian capital integrated with it. Boito periodizes the 
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history of Brazil in terms of the shifting relationship among 
these two actors. During the Vargas period, from 1930 to 1964, 
an alliance developed between the bureaucracy and a weak 
and emerging industrial bourgeoisie. After 1964, under the 
military regime that followed, an equilibrium was established 
among “state capital, private national capital, and foreign 
capital”. This was the period which lasted into the 1980s 
of Evans’ “dependent development” and Cardoso’s “new 
dependency” (Boito, 2021, p. 14). The rise of neoliberalism 
undermined this alliance; international capital was no longer 
interested in the industrialization of the semiperiphery, and 
its interests could no longer be articulated as a development 
project (Boito, 2021, p. 14). Fernando Henrique Cardoso’s 
(Hereafter FHC) government expressed the new thinking 
by opening the banking sector, reducing subsidized loans 
to agriculture, and reducing expenditure on public works; 
all of this, according to Boito severely damaged the interests 
of the internal faction which by 2002, it seems almost out of 
desperation, backed the PT. The PT government was able to 
articulate the interests of the “grande burguesia interna” which 
under Lula emerged “as the hegemonic fraction of the power 
bloc” (Boito, 2013, p. 175). As long as the PT governments 
were able to preside over a growth project the hegemony 
of this sector was secure. However, as growth slowed after 2010 
the neodevelopmentalist coalition now entered a crisis.

Following the collapse of neodevelopmentalism 
coalition there was a crisis of representation among 
the parties of the bourgeoisie. The historical vehicle 
of international capital, the PDSB, was unable to take 
political advantage of the crisis; it hesitated between 
supporting Dilma’s impeachment, and not. The PMDSB, 
a kind of amorphous clientalist formation, proved equally 
unsuited to the moment. In the first turn of the elections 
of 2018 these two parties combined were able to capture 
only about six percent of the vote (Boito, 2021, p. 20).
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The third dimension of the political crisis was the activism 
of the bureaucracy, particularly of the judicial branch organized 
in a militant campaign under Lava Jato: courts and prosecutors 
were deeply involved in this effort (Boito, 2021, p. 18).

The fourth dimension of the political crisis was a series 
of working class and popular sector defeats. Boito lists several 
examples of such defeats: abandonment of the neo
developmentalist program, impeachment, a series of neoliberal 
reforms. These demoralized the working class (Boito, 2021, p. 18).

The fifth dimension of the crisis was the emergence of 
the upper middle class as a “distinct, reactionary, and active” 
social force (Boito, 2021, p. 17).This was the basis, first, 
of the Lava Jato campaign and then of Bolsonaro’s rise to 
prominence. Part of this middle class support, according to 
Boito, was driven by the slight social ascent of the “lowest 
income strata” an ascent that had been favored by PT 
policies (Boito, 2021, p. 17).

The sixth dimension was the ideological crisis. 
This manifested itself in two ways. Firstly in Dilma’s partial 
embrace of neoliberal reforms, and secondly in the 
extraordinary naiveté of the PT leadership in the face of the 
Lava Jato campaign.

These six elements together produced a political crisis 
out of which Bolsonaro emerged. This analysis raises four 
clusters of questions.

Points of Critique
Boito Jr.’s analysis is thorough and systematic. Yet it raises 

a number of questions which I will pose here as a stimulus to 
developing an alternative position.

I – The Question of Fascism
What to make, in the first place, of Boito’s central 

claim that a neofascist group has emerged in power in 
Brazil following 2018? It is important to note that in Boito’s 
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own analysis neofascism shares almost nothing with its 
historical predecessor (see table one): it has a different mass 
base (upper middle class rather than petite bourgeoisie), 
its ideology differs (critique of the “velha politica” rather 
than a critique of big capital), its political enemy differs 
(superficial reformism rather than mass socialist and 
communist parties), and the fraction of capital brought to 
power also differs (foreign capital, rather than monopoly 
capital). This raises a basic question. Why should the same 
term “fascism”, even with the modifier “neo”, be used to 
refer to realities that seem so basically different from one 
another on Boito’s own account?

However, regardless of this debate, Boito’s analysis 
shows the utility of Poulantzas’s framework as a heuristic 
device allowing him to organize the empirical materials 
in an explanatory framework. This analysis raises a number 
of important substantive questions.

II – Fractional Analysis of Brazilian Capital
The second issue that needs posing is the internal 

coherence and empirical plausibility of Boito Jr’s fractional 
analysis of Brazilian capital. Boito Jr. follows a long tradition 
growing out of Poulantzas, but of course reaching back 
to Marx’s Eighteenth Brumaire, that attempts to explain 
politics as the outcome of the conflict of fractions of the 
capitalist class. But this analysis raises two crucial questions. 
Let’s begin by taking for granted, for the sake of argument, 
that fractions of the capitalist class exist that can identified 
through the use of empirical materials. (In the section that 
follows I will question this assumption). This raises the 
question, by what criterion should we divide the fractions?

One proposal is the division between a “rentseeking” and 
a productive bourgeoisie. But the problem with this approach 
that the financialization of production has proceeded in Brazil 
to such an extent that the “productive” bourgeoisie also has 
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“rentseeking” interests. Singer hints at this problem when 
he suggest that, “The imbrication of productive enterprises 
and rent seeking investments and the association of national 
within international capital dilute the wellestablished 
frontiers of the past” (Singer, 2018, p. 66). Thus, “As a 
captain of industry the entrepreneur wants cheap credit, 
and therefore a reduction in the interest rate. However as 
the owner of a conglomerate that is also financial, he aspires 
to high interest rates that remunerate the invested money” 
(Singer, 2018, p. 67).

Boito Jr., highly aware of this problem, proposes 
a different line of division. For him the fractions in 
question are between the “external” and the “internal” 
bourgeoisies. Thus he claims that banks resisted FHC’s 
policy of internationalizing Brazilian financial markets, 
that industry in general resisted market opening policies, 
and that the construction sector was damaged by FHC’s 
hostility to public works. In an earlier publication Boito 
identifies the “grand burguesia interna” as “naval and civilian 
construction, processing industries, mines and others” 
(Boito, 2013, p. 175). The question of the nature and 
coherence of the internal bourgeoisie is clearly an open 
research problem; one would want to have information on 
the investement portfolios of the main capitalist families 
in Brazil. Presumably this would be a quite difficult task.

There do appear to be some empirical problems already 
with the approach, however. The key one concerns the 
behavior of this faction in relation to the PT governments. 
The basic problem is, if the PT governments in fact 
expressed the hegemony of this fraction within the power 
bloc, why did it do so little to defend Dilma? As Singer 
(2018, p. 65) puts the point, “why did it not mobilize to 
defend the developmentalist attempt when this was encircled 
by the powerful forces of international financial capital? 
Why on the contrary was the return to neoliberalism which 
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in theory was not in its interests turbocharged?” I don’t see 
a clear answer to this issue within Boito’s framework.

There is also a theoretical difficulty that needs to be 
addressed. The idea of a productivist bloc linking the 
“productive” bourgeoisie and the working class, however 
problematic in reality, makes sense precisely in terms of the 
Przeworski argument outlined at the beginning of this essay. 
This is because both industrialists and workers have an interest 
in economic growth; but this occurs only on the condition that 
the bourgeoisie in fact reinvests its profits. Boito’s internal 
bourgeoisie, in contrast, has no necessary interest in 
a productivist class compromise. It wants simply captive markets 
and lowered competition. In sum, even if it is correct that the 
Brazilian capitalist class is fractured along internal and external 
lines in the way that Boito Jr. claims it is, it remains unclear 
why this social force (the internal bourgeoisie) would support 
any sort of even mildly reformist government.

III – Alta Classe Media
The third issue that needs to be addressed is the mass 

base of “neofascism”.
Boito argues that the mass base of Brazilian neofascism 

is the “Alta Classe Media”. Like the “petite bourgeoisie” 
in the classic cases of fascism this is an “intermediate stratum” 
in capitalist society, but, unlike the petite bourgeoisie 
it social existence is not premised on the ownership 
of small property. However, exactly what this “Alta Classe 
Media” is, and how its interests should be understood in 
theoretical terms, remains somewhat vague. The stratum 
in Boito’s conception resembles Poulantzas’s “New Petite 
Bourgeoisie”. This is a group whose social position is based 
on qualifications rather than ownership claims. Boito relies 
much on the research of Reginaldo Prandi, who defines 
the typical radical Bolsonaro follows as “a white middle 
aged man of mediumhigh social extraction”. But I wonder 
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about this. On Prandi’s own analysis, although the hard 
core of Bolsonaro is overrepresented in these groups 
most of them are not hard core Bolsonaro supporters. 
Even among entrepreneurs, the group which contains the 
highest proportion of such people, only 32% are hard core 
Bolsonaro supporters. What are the politics of the other 
68%? In general it seems like a much better sociology of the 
“intermediate strata” is needed.

It is also not clear to me that the evidence from the surveys 
administered to the protestors of the Lava Jato movement, 
and the street protests demanding Dilma’s resignation 
entirely square with Boito’s analysis. The evidence from the 
surveys again reported by Singer suggests that the protests 
were dominated by the relatively highly educated. Fortthree 
percent had a university degree compared with the 13 percent 
of the Brazilian population (Singer, 2018, p. 111). However 
the income of the protestors seems top provide a different 
picture since more than 50% could be considered low 
income (Singer, 2018, p. 114). Obviously this evidence could 
be interpreted in various ways. There is at least some basis for 
thinking, however, that a process of blocked upward mobility 
may have been behind the resurgence of the right.

In general, this is not a particular criticism of Boito; 
the problem of developing an adequate sociology of the 
“intermediate strata” is a major task of marxist political theory.

IV – Ideology
A fourth difficulty that Boito Jr.’s analysis faces concerns 

the problem of ideology. He treats the critique of corruption 
embodied in Lava Jato as the functional equivalent of the 
petit bourgeois critique of monopoly capital in interwar 
fascism. This, to my mind, is a stretch. Historical fascism 
offered a social vision: a theory of society based on the 
two main ideas of corporatism and nationalism. Anti
corruption is not a theory of society. It is a rather crude 
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policy program. Although I agree with Boito that it is a key 
element of the situation in Brazil, and indeed as I will to 
show below elsewhere (especially in Italy), I do not think it 
can reasonably be analogized to fascism.

V – The Comparative Problem
The final question that needs to be posed is, is it possible 

to understand the rise of a figure like Bolsonaro by focusing 
exclusively on Brazil? Here it seems to me there is a danger 
of creating an overly idiographic explanation. But Bolsonaro 
is obviously not an isolated phenomenon, rather he is part 
of a broad wave which has deep structural roots in the nature 
of contemporary capitalism that seem to reach beyond any 
specific case. In the US for example the focus on immigration 
as a major cause of the rise of Trump has little applicability 
to Brazil or India. What is needed therefore is a framework 
that is flexible enough to account for the specificities of 
the cases, and general enough to register the political crisis 
of capitalist democracy on a world scale.

From Points of Critique to Points of Departure
On the basis of the previous two sections I want to begin 

here to develop an alternative framework, and sketch in some 
materials that might lend some plausibility to this explanation.

The first question that needs to be posed is to what 
extent the emergence of Bolsonaro out of juridical witch 
hunt which delegitimized an entire section of the political 
class (particularly the PT), is a specifically Brazilian 
phenomenon? To begin to answer this question it might 
be useful to contrast the Brazilian case not so much with 
historical fascism, as with the striking parallel that unfolded 
in Italy about two decades before. I want to try out, in this 
regard, three fundamental historical parallels.

First, in both cases a period of growth led to a process of 
“petit bourgeoisification” of the social basis of the leftwing 
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parties, transforming a part of their previous electorate into 
supporters of the right and the far right.

Second, in both cases there was a sharp downward turn 
in growth rates that created a crisis of “developmentalism” 
in the one case, and a crisis of convergence to the 
core in the other case.

Third, the parties of the left and centerleft in both cases 
adopted a politics of anticorruption that played directly into 
the hands of the right and far right, and made possible the rise 
of Berlusconi in Italy and Bolsonaro in Brazil. This turn toward 
a discourse of anticorruption was itself an expression of the 
collapse of “developmentalism”, to use that term generically. 
Lacking a plausible for growth the left fell into the trap of 
the politics of anticorruption which redounded to the benefit 
of the right. I take each of these dimensions in turn.

Italy

The Economic Miracle
Italian growth from the period between 1946 and 

1973 was among the most impressive in the OECD area 
(Boltho, 2013, p. 109; Ricolfi, 2019). The country’s economic 
regime combined heavy internal controls (for example the 
maintenance of state owned corporations in banking and 
large scale industry) with relatively low protections from 
international competition (Boltho, 2013, p. 114). This mix 
generated a peculiar pattern of exports which were mostly 
focused on highend consumer items (Boltho, 2013, p. 115).

Some level of redistribution was made possible by these 
extraordinary levels of growth. In what is perhaps the best 
overall indicator of progress, it was only during this period 
that real gains were made in closing the divide between the 
North and the South (Felice, 2013, p. 102). Indeed by 1987 
Italy briefly overtook the United Kingdom in GDP per capita 
(Felice and Vecchi, 2015, p. 508).
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The political system that governed this economy, 
the socalled First Republic, was structured by two mass 
parties: Democrazia cristiania (DC) on the center right 
and the Partito Communista Italiano (PCI) on the left. 
The basis of the system was an exchange of “culture” (PCI) 
for “power” (DC). Although this political system has been 
roundly criticized in both political sociology and political 
science for being anomalous and dysfunctional, the period 
that runs from roughly 1945 to 1979 contains the greatest 
democratic efflorescence in Italian history; the country had 
extremely high rates of political participation, powerful social 
movements, a very robust civil society, and an extraordinarily 
high quality of political debate (Anderson, 2014, p. 47).

The most distinctive feature of this political system 
was the existence a mass communist party within 
a democratic context. The PCI was, relative to population, 
the largest communist party outside of the Eastern Bloc 
up until the 1990s. Italy, unlike Germany, France, Austria, 
and Scandinavia never produced a social democratic party. 
The left of its political system remained formally committed 
to the transcendence of capitalism up until the early 1990s.

The Collapse of the Economic Miracle
There were three important changes in Italian capitalism 

that undermined this structure. The first, and most obvious, 
of these was slowing down of growth after 1973, and then its 
disappearance after 1995. From the entire period from 1994 
to the present Italian growth has never exceeded 2 percent, 
and for most of the last ten years growth has been under one 
percent, and was negative from 2010 to 2016 (Felice and 
Vecchi, 2015, p. 514; Ricolfi, 2019).

The second transformation occurred in the mid 
seventies and concerned the structure of the Italian 
working class. Italy was the site of the most militant working 
class in the advanced world up until around 1970. Part of 
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this militancy was linked to the absence of virtually any 
welfare state, itself a legacy of the deep social continuity 
between fascist and Republican Italy. Unlike what occurred 
in Germany and Japan, the personnel and organizational 
forms of Italy’s capitalist class remained virtually unchanged 
after the war (Botho, 2013, p. 111).

The Italian situation mutated quite dramatically 
in response to the labor upsurges of 1969 to 1970: 
the so called “autunno caldo”. This was the last episode of 
major working class gains over the entire postwar period. 
Wage increases and labor regulations were established 
which were in a sense a rapid catchup to the welfare states 
that had been established in northern and western Europe 
two decades earlier (Botho, 2013, p. 115117).

These class struggles produced a distinctive economic 
model after the seventies. Very generous wage accords, 
agreed to in 1975 by the major employers’ organization 
and the unions created internal inflation as salaries were 
now decoupled from productivity increases. Italian firms 
responded to this problem in two ways: through currency 
devaluations which were a mechanism of shifting the cost 
of the class compromise onto foreign markets, and through 
a strategy of minimization in which firms sought to avoid the 
automatic wage increases which applied only to companies 
with more than 15 employees (Felice, 2018, p. 141). 
Thus, partly as a response to the labor militancy described 
above a network of small and medium sized enterprises 
emerged in the north of the country (Felice and Vecchi, 2015, 
p. 528). As a consequence of this industrial restructuring 
in which small and medium sized firms replaced the larger 
factories, the working class itself began to fragment; it is 
suggestive in this regard that a substantial proportion of the 
working class shifted to supporting the Lega Nord (LN) in 
the 1980s in precisely those areas where this new industrial 
model had taken hold (Anderson, 2014, p. 85).
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Apart from these conjunctural factors a deeper 
structural transformation of Italian society also unfolded 
during the economic miracle: the phenomenon of 
cetomedizzazione or “middlestratification”. This middle 
class group which was already around fifty percent of 
the population in 1971 had to grown to well over half 
by the early 2000s (Cipoletta, 2015, p. 7).

The third feature of Italian society was its extraordinary 
high level, and relatively equal distribution, of household 
wealth (Dagnes, Filandri and Storti, 2018, pp. 179180). 
On the basis of a very high savings rate, combined with a large 
amount of state debt, and an extremely tight real estate 
market, a significant sector of Italian society lives off rents in 
one form or another (Ricolfi, 2019, pp. 6768). The average 
wealth of an Italian family in 1951 was about 100,000 euros 
at current prices. This had increased to 350,000 euros by 
1991 (Ricolfi, 2019, p. 52). Although income inequality has 
increased in Italy, the distribution of wealth is substantially 
more equal at least among Italian citizens.

Excluded from this citizen is a stratum that Luca Ricolfi 
refers to as a “paraslave” group. They are constituted by 
immigrants from the middle East, from Eastern Europe, 
and from North Africa who work toil as seasonal agricultural 
laborers, prostitutes, domestic service providers, and work 
in restaurants (Ricolfi, 2019, pp. 7181). They are largely 
without rights, and are subject to violence and arbitrary 
dismissal. (The combination of high consumption with an 
immiserated subproletarian will be highly familiar from 
the Brazilian experience.)

The PCI proved completely unprepared to deal with the 
transformation of the Italian economy in the eighties. A party 
which was organically linked to the northern industrial 
working class, and to a lesser extent the souther peasantry, 
simply had little social base in the class structure that had 
been generated by the dramatic economic changes during 
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the years of the long boom. This process of “fragmentation” 
of the PCI base was quite clearly the structural reason for the 
rise of the Italian populist right in the nineties.

Thus, to conclude, there were two broad forces that 
undermined Italian democracy in by the nineteen nineties. 
The first and most obvious was the end of economic growth, 
and the corresponding financialization of Italy’s capitalist 
class. The second was the hollowing out of the organizations 
of the Italian working class, and particularly the collapse 
of the PCI. Democracy was eroded both from “above” and 
from “below” therefore. This laid the foundations for the 
rise of Berlusconi in the nineties.

Berlusconi
Following the period of the historic compromise, Italian 

politics entered into a holding pattern in which levels 
of political corruption, particularly under Bettino Craxi, 
increased vertiginously. In place of the attempted alliance 
between the DC and the PCI a new fiveparty coalition 
emerged. This formed the immediate background for the 
political earthquake (Tangentopoli – Bribe City) that finally 
destroyed the First Republic.When Tangentopoli swept 
the DC away in 1992 the road seemed open for the left to 
assume power. However, the PCI’s successor party, the Partito 
Democratico di Sinistra (PDS), proved unable to seize 
this opportunity: in part because, massively exacerbating the 
strategic errors described above during the Svolta di Salerno 
and the historical compromise, it foolishly abandoned 
its own political traditions and embraced anticorruption 
as a cause (Anderson, 2014, p. 22).1

1 This does not imply that the PDS was incapable of acting as a political force 
in parliament. Its leader during these years, Massimo D’Alema, was one of the 
shrewdest parliamentary actors in the history of Italian democracy: successfully 
scuttling both the first Berlusconi government, and that of Romano Prodi. 
However, he did not to build the capacity of the PDS as a mass party. Despite his 
tactical brilliance he left the strategic initiative to the right.



Captalism and democracy

Lua Nova, São Paulo, 116: 111-138, 2022

130

Given a left in this situation, the main beneficiary 
of Tangentopoli was bound to be on the right. In the case of 
Italy, the realestate tycoon, and sometime pleasure cruise singer, 
Silvio Berlusconi. He came to power on the basis of an alliance 
with the fascist successor party Alleanza Nazionale (AN),  
led by Gianfranco Fini, and the LN led by Umberto Bossi.  
This coalition gave Berlusconi’s alliance a strong political basis 
both in the economically advanced north (through Bossi) and 
in the backward south (through Fini).

Berlusconi’s years in power prefigured the current global 
turn to “right wing populism” in many respects. He was a political 
outsider using a massive media presence to run on a simple 
and direct program promising infrastructural investment 
for the south, a crackdown on immigrants, and a reigning 
in of the supposedly unaccountable judiciary (Anderson, 
2014, p. 26; Ginsborg, 2003, p. 26, pp. 4344; Mazzoleni, 2018, 
pp. 364365).2 Berlusconi showered state employees with 
personal gifts and described his political followers as “friends” 
and a “clan”, thereby prefiguring the ostentations mixture of 
public and private life which has become prevalent among 
right wing populists (Ginsborg, 2003, pp. 4344). Finally, 
he opened the Italian political system to the far right: a political 
element that had been excluded during the previous decades 
(Ginsborg, 2003, p. 25).

Brazil
Certain longstanding elements of Brazil’s social structure 

are worth emphasizing here. The Brazilian economy 
after 1945 had a significant agricultural export sector. 
Distinctively, however, it also possessed a quite developed 

2 The connection between Berlusconi and Craxi was intimate. Craxi was godfather 
to one of Berlusconi’s children, and the best man at his second wedding. 
Furthermore, the Craxi government provided Berlusconi with crucial legal support 
as he consolidated his media empire. Craxi oversaw three special decree laws that 
allowed Berlusconi to retain ownership of three private television channels.
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class of industrialists increasingly autonomous from the 
agrarians. Furthermore after the fifties a relatively militant 
industrial working class began to emerge (Anderson, 1988, 
pp. 5153). Brazil thus exemplifies to some extent the 
“diagonal” class conflict between the working class and 
the agrarians that formed the basis for Latin American 
authoritarianism in the seventies (Anderson, 1988, p. 46). 
Furthermore the country has a large subproletariat, defined 
as those who are unable to subsist on their normal wages, 
liable to shift rather rapidly from left to right or viceversa 
(Singer, 2018, pp. 131132).

Brazil’s political system also has certain distinctive features. 
Like other Latin American countries it institutionally combines 
a European style parliamentary system with proportional 
representation and a strong US style presidency. There is thus 
an executive with wide formal powers, but which typically 
lacks a parliamentary majority (Anderson, 2019, p. 108). 
Even without strong party support, however, the presidency 
is potentially a very powerful office, particularly given the 
country’s large public sector (Anderson, 2019, p. 23).

Mass politics in Brazil dates from 1945. It has had three 
main characteristics: a steadily, if gradually, expanding 
electorate from 16% in 1945, to 24% in 1962, increasing to 
70% in 2014, a highly regular electoral calendar, and finally 
a large reservoir of patronage especially in the northeast 
of the country (Singer, 2018, pp. 135136). This zone 
has since the late nineteenth century been governed by 
interconnected political families grouped together under 
party labels but with little clear political profile apart from 
a dedication to selfenrichment (Anderson, 2019, p. 15).

In the context of these structural features, Brazilian 
politics has been organized into three main currents since 
1945. A left, and right, and an amorphous clientalistic center.

Left wing politics in Brazil have been historically 
more populist than communist or social democratic. 
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The Brazilian communist party, which had initially been 
quite strong, was eliminated as a serious political force when 
it was outlawed in May of 1947 (Anderson, 1988, pp. 5253; 
Singer, 2018, p. 138). Thereafter the Partito Trabhalista 
Brasilieira (Brazilian Labor Party, PTB) emerged as the main 
working class party, paradoxically led by Getulio Vargas.

The other two main forces in the Brazilian political 
system were historically the União Democrática Nacional 
(National Democratic Union, UDN), and the Partido 
Social Democrática (Social Democratic Party, PSD). 
The first of these parties expressed an alliance between 
the urban middle classes and a sector of the rural oligarchs. 
They coalesced around a liberal platform critical of state 
intervention and capital controls (Singer, 2018, p. 137). 
The second of these parties, whose name is entirely 
misleading, was also created by Vargas. This party was the 
creature of local officials in the vast rural hinterland of 
the country who depended on state funds to solidify their 
political following. For the representatives of the PSD the 
crucial point was not to pursue a political program, but to 
participate in the government (Singer, 2018, p. 140).

These were the main parties up until the 1964 coup. 
The military regime that came in after 1964 forced 
a reorganization of the party system amalgamating 
the PSD and the UDN into a new progovernment 
organization: the Aliança Renovadora Nacional (National 
Renewal Alliance, ARENA). Against this regime party 
stood the Movimento Democrático Brasileiro (Brazilian 
Democratic Movement, MDB). As the regime gradually 
opened the MDB won a massive victory in the 1974 
elections (Singer, 2018, p. 144).

From the mid seventies to 1980 an opposition between 
ARENA, as a “party of the rich” and the MDB as the “party 
of the poor” emerged. But by the mid eighties a new 
party system emerged out of the splitting apart of the old 
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MDB into three new parties: a center left party based among 
educated professionals and led by FHC (Brazilian Social 
Democratic Party, PSDB) a clientalistic formation called 
the Partido do Movimento Democratic Brasileiro (Brazilian 
Democratic Movement Party, PMDB), and the new Partido 
dos Trabahaldores (Workers’ Party, PT) (Anderson, 2019, 
p. 10; Singer, 2018, p. 149).

FHC modeled the first of these formations on the 
Eurosocialism of González and Mitterand (Anderson, 2019, 
p. 10). The PMDB, in contrast, was the latest iteration of a 
party of the interior based on clientalistic relations in the 
rural zones of the Northeast (Singer, 2018, p. 148). The PT 
sought from the beginning to distance itself from the old 
Vargasstyle populism, and establish itself as a class party 
(Singer, 2018, p. 146). It was this new element the only 
“new workingclass party of classical dimensions since the 
war” (Anderson, 2019, p. 28) that would shape Brazilian 
democracy over following two and half decades.

The Brazilian social structure constrained the ability 
of the PT to present itself as a “party of the poor”. For as 
Singer points out the PT was largely a formation of the 
unionized working class in formal employment, but had 
much greater difficulty in winning over the support of a large 
part of the poor who piece together their existence with 
occasional employment (Singer, 2018, p. 151). This, group 
has historically been the basis of popular politics of the 
right axed on “order” rather than “equality”. This explains 
why Lula lost the poor and the elections of 89, 94, and 98. 
It was only in the election 2002 when the party moved to the 
center, that it neutralized tendency of a faction of the lowest 
income group to vote for the right (Singer, 2018, p. 152).

Lula’s PT came to power in 2002, and was immediately 
put on the defensive. Faced with sluggish growth and 
mounting debt the government had to focus in the first place 
on restoring business confidence (Anderson, 2019, p. 54). 
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However the economy improved after 2004, and between 
2004 and 2013 the PT presided over a historic improvement 
in the living conditions of some 60 million Brazilians in 
poverty and extreme poverty (Singer, 2018, p. 78).

Following the research of Waldir Quadros, Singer 
produced a table demonstrating the effects of the Lulist 
governments on the Brazilian class structure. Quadros 
divided the Brazilian population into five groups: “High 
Middle Class”, “Middle Middle Class”, “Lower Middle Class”, 
the “Working Mass”, and the “Extreme Poor”. Quadros’s 
research showed that over the period from 2002 to 2015 two 
shifts occurred: an impressive reduction in the percentage of 
the extreme poor from 24% to 7.5%, and an increase in the 
lower middle class from 29.2% to 44.4% (Singer, 2018, p. 80). 
Singer interprets this evidence as showing two shifts: 
one from from the extreme poor into the “Working Mass”, 
and a second from the “Working Mass” into “Lower Middle 
Class”. Thus, he argues, the stable percentages in the 
“Working Mass” covering what was in fact a massive churn in 
the personnel of the “Working Mass” (Singer, 2018, p. 85).

Paradoxically the PT’s very success in promoting 
a certain form of social mobility undermined the sociological 
basis of the party. This was because many of the people 
who moved from the category of the “Extreme Poor” to 
the “Working Mass” ended up in the service sector. Those 
employed in services grew from 40% of the population in 
2003 too 51% of the population in 2014 (Singer, 2018, p. 92) 
The working conditions of this upwardly mobile group 
tended to pull it away from the PT (Singer, 2018, p. 88).

Conclusions
The question that must be asked then is why was 

there such a similar outcome in two very different parts 
of the world at different times? It seems clear enough that 
any explanation narrowly focused on Brazilian or Italian 
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particularities is unlikely to be convincing. There are 
similarities between the cases, but they are radically different 
in terms of their levels of economic development and in terms 
of their political cultures and languages. What the cases 
share most obviously however are two interlinked processes 
which are connected to quite profound political economic 
trends. The first is the dramatic slowing, and in the Italian 
case collapse, of growth after a period of relative economic 
dynamism. The second is the erosion of the working class 
in part as a consequence of the very success of previous 
reformist governments. The hypothesis, it is no more 
than that, is that these structural trends of contemporary 
capitalism have produced a “neobonapartist” syndrome 
in which “outsider” figures are able to coalesce 
petitbourgeoisiefied masses around a personalistic politics 
aimed at liberating the society from what is presumed to be 
an inherently corrupt state. This process must be viewed 
both “from above”, and “from below”. “From above” the 
key issue is the emergence of a new form of accumulation 
linked to a new type of capitalist class. This new form 
of accumulation bases itself on the use of raw political 
power to redistribute existing resources; unlike midcentury 
capitalism it cannot deliver economic development. From 
below the key issue is pervasive atomization in part produced 
by a general withdrawal of investment, and in part produced 
the expansion of credit and homeownership.

These processes together generate political conflicts 
axed on the “role of government”, and in which the main 
social base can be understand as two fractions of the 
petite bourgeoisie. One fraction of the petitebourgeoisie 
commits itself to the defense of “good government” and 
“anticorruption”. Another fraction commits itself to the 
destruction of the state as irredeemably corrupt; society, 
from this point of view, is in a need of a “bonapartist” 
outside to restore national greatness. On both sides what 
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is apparent is a process of authoritarian “juridification” 
of politics, in which the central issue becomes legality or 
illegality. This is likely to characterize foreseeable future. 
What is crucial to see is that on neither side of the political 
spectrum is there any plausible developmental or growth 
project. The politics on offer are a form of substitute 
or degenerate hegemony in which the hegemonic claim 
cannot be articulated in terms of a promise to deliver rising 
living standards to at least a large segment of the population. 
This is the basic structural problem of capitalist democracy 
not only in Brazil, but everywhere. The only way out of 
this crisis is to develop a new structure of accumulation, 
either within or preferably beyond, the capitalist framework.

Dylan Riley
Professor de Sociologia na Universidade da Califórnia, 
Berkeley, e faz parte do comitê editorial da New Left Review. 
Ele escreve para a NLR e Jacobin.
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Em “Radicais de ocasião”, ensaio dedicado à reflexão 
sobre o radicalismo ocasional e que se aprofunda no caso 
do escritor João do Rio, Antonio Candido estabelece dois 
tipos ideais de intelectuais “do contra”: o “revolucionário 
profissional” e o “radical de ocasião”, que dá título ao 
texto. Para ele há, por um lado, “o militante inteiramente 
consagrado à atividade política, materialmente sustentado 
por uma organização partidária, a que em princípio deve 
dar adesão completa, obediência sem reservas, todo o 
seu pensamento e a sua ação, não devendo, como um 
clérigo, ter outro compromisso” (Candido, 2007, p. 77). 
Por outro, há “o homem sem qualquer compromisso 
com a revolução, que frequentemente até é contra ela,  
e no entanto nalgum período ou apenas nalgum instante 
da vida fez alguma coisa por ela: uma palavra, um ato, 
um artigo, uma contribuição, uma assinatura, o auxílio a um 
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perseguido” (Candido, 2007, p. 77). Em sua visão, cada um, 
a seu modo, contribuiria para o acúmulo de forças e para as 
transformações sociais necessárias à emancipação humana e 
à construção de uma sociedade mais igualitária.

Candido, contudo, não parece ele mesmo se enquadrar 
em nenhum desses dois tipos. Para que seja possível situálo 
em sua própria espécie de “sociologia dos intelectuais”, 
fazse necessário alargar essa primeira tipologia dual 
recorrendo a um de seus trabalhos posteriores sobre o 
tema. Em “Radicalismos”, o crítico avança na reflexão 
relacionando, por exemplo, ideias e classes sociais. 
Nessa palestra, depois publicada como artigo, aparece 
também, além do “radical de ocasião”, a figura do “radi
cal permanente”. O radicalismo é, então, definido por ele 
como um fenômeno essencialmente das “classes médias”, 
posição social que, para o autor, tem como característica 
certa ambiguidade entre o pensar e o agir: “Mesmo que o 
pensamento chegue a um teor de ousadia equivalente à do 
pensamento revolucionário, em geral ele não produz um 
comportamento revolucionário” (Candido, 2011b, p. 196, 
grifo do autor).

“Tenho temperamento conservador, atitudes liberais e 
ideias socialistas”, costumava reconhecer Candido (2011c), 
evidenciando, com isso, as ambiguidades do “radical de 
classe média” que se expressavam em seu próprio caso. 
Em suas reflexões já citadas sobre o tema, a realização 
desse radicalismo potencial se vincula a uma “ocorrência 
marcante” exterior à vida do próprio indivíduo considerado. 
É isso o que, para Candido, estimula o desencadeamento 
dos períodos de radicalidade dos “radicais de ocasião” ou 
“temporários” – como João do Rio ou Joaquim Nabuco, 
que aparece em “Radicalismos”. Mas talvez seja possível esten
der a noção de “ocorrências marcantes” para a trajetória de 
“radicais permanentes”, como Candido, ou ainda Manoel 
Bomfim e Sérgio Buarque de Holanda, que também são 
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citados na referida palestra. Nesse caso, porém, as “ocorrên
cias marcantes” deixariam de servir à distinção entre perío
dos de não radicalidade e radicalidade, passando a marcar as 
inflexões entre momentos de maior ou menor radicalização.

Situar e examinar uma dessas inflexões de maior 
radicalização, no caso particular de um intelectual brasileiro 
admitido como um radical permanente, é o objetivo do 
presente artigo. Mais especificamente, tratase de explicar 
a gênese e compreender o significado da radicalização 
que teria ocorrido com Antonio Candido na passagem 
entre as décadas de 1960 e 1970, a qual se manifestaria 
em seu trabalho crítico do período. Nas próximas seções, 
buscaremos então: primeiramente, justificar a inflexão 
observada, a partir de uma breve reconstrução da trajetória 
global de Candido; em um segundo momento, expor os 
quadros sociais identificados como possíveis condicionantes 
da gênese das ideias do crítico no período; e, por fim, 
sugerir uma interpretação sobre o significado supostamente 
radical dessas ideias, tal como elas se manifestam nos prin
cipais ensaios do autor escritos ou publicados na primeira 
metade dos anos 1970.

A trajetória de Antonio Candido
Supor que houve uma radicalização na trajetória de 

Candido entre os anos 1960 e 1970 implica, naturalmente, 
assumir um outro pressuposto: que o momento imediatamente 
anterior à virada entre essas décadas era, para ele, de menor 
radicalização. A validade da hipótese de uma maior radicali
zação de Candido nos anos 1970, bem como de seus possíveis 
condicionantes sociais e significados, poderá ser melhor 
avaliada ao final do artigo. Por ora, cabe apenas justificar 
o pressuposto assumido, situando, na trajetória global do crí
tico, o período estabelecido para análise.

É possível reconstruir sumariamente a trajetória do 
autor adotando uma periodização em três fases. Não aquela 
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sugerida em entrevista pelo próprio Candido (1974), 
tendo em vista seu trabalho como crítico literário nas décadas 
anteriores – 1940, 1950 e 1960 –, mas uma periodização global 
que toma como eixo justamente a relação de Candido com 
a política, conforme sugestão de uma interpretação recente 
(Gimenes, 2021). De acordo com essa proposta, teríamos: 
a fase de “juventude”, ou de formação das convicções 
e primeiras tentativas de participação política – até 1954 –; 
a fase de “amadurecimento”, ou de suspensão da participação 
política e especialização profissional – 19541973 –; e a fase de 
“maturidade”, ou de retomada da participação política – após 
1973. Nesse sentido, o recorte temporal que nos interessa 
aqui é precisamente o momento de inflexão entre o relativo 
distanciamento da política, característico da fase de “ama
durecimento” – de meados da década de 1950 à de 1960 –, 
e o progressivo retorno de sua preocupação política – entre 
as décadas de 1960 e 1970 –, que culminará na retomada, 
inclusive, de seu engajamento propriamente dito a partir de 
1973, conforme mostraremos a seguir.

A fase de “juventude” de Candido – até 1954 – é marcada 
pelo abandono da visão tradicional da família de classe domi
nante e um crescente interesse pelo socialismo, a partir de vários 
encontros, entre os quais se destaca aquele com Teresina Carini 
Rocchi, imigrante italiana amiga de sua mãe e anarcossocialista 
que teria, com a convivência e a indicação de leituras, contribuído 
para despertar nele uma “afetividade socialista” aberta. Desse inte
resse político resultou seu ingresso em Ciências Sociais na então 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de 
São Paulo (FFCLUSP), em 1939. Nesse período, teve início sua 
intervenção na imprensa como crítico literário, primeiramente 
na revista Clima, entre 1941 e 1944, e, depois, no rodapé de gran
des jornais da época, como a Folha da Manhã, entre 1943 e 1945, 
e o Diário de São Paulo, entre 1945 e 1947. Além disso, começou 
sua atividade docente, em 1942, como professor assistente da 
cadeira de Sociologia II na FFCLUSP, a convite do catedrático 
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Fernando de Azevedo, e se organizou como militante político, 
a partir de 1943, em sucessivas agremiações de tendência socialista 
democrática, tais como, respectivamente, o Grupo Radical de 
Ação Popular (GRAP), a União Democrática Socialista (UDS) e 
a Esquerda Democrática (ED), que, em 1947, mudou de nome 
para Partido Socialista Brasileiro (PSB). Candido, embora não 
tivesse pretensão política profissional, era muito ativo em todas 
essas organizações, tendo permanecido no PSB mesmo depois 
do afastamento de seu mentor político no período, Paulo Emílio 
Salles Gomes, que foi para a França estudar cinema em 1946. 
Candido chegou a dirigir o periódico do PSBSP, a Folha Socialista, 
de 1947 a 1950, além de ter escrito, entre o final da década 
de 1940 e o início da de 1950, um “Ensaio sobre o socialismo 
democrático”, manuscrito inédito em que busca refletir sobre 
a referida doutrina política bem como sobre sua adequação ao 
Brasil de meados do século XX.1

Nessa fase, os escritos de Candido têm natu
reza bastante diversificada, dividindose entre a crítica 
regular na imprensa, a colaboração ativa com o jornal 
partidário Folha Socialista e os trabalhos mais propria
mente acadêmicos, tanto nos estudos literários como na 
sociologia.2 Essa primeira fase da trajetória de Candido 
chega ao fim em 1954, com seu progressivo distanciamento 
da sociologia, após a defesa da sua tese de doutorado e  
a nomeação de Florestan Fernandes para a vaga de Roger 
Bastide na cadeira de Sociologia I, e com seu desligamento 
da participação política, após balanço do insucesso de seu 
antigo PSB. Esse duplo afastamento, tanto da sociologia 
quanto da militância partidária, encontra um desfecho 
definitivo em 1958 com a transferência de Candido para  

1 Esse documento consta do Acervo Antonio Candido e Gilda de Mello e Souza 
do Arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo 
(IEBUSP).
2 Em relação às publicações de Candido, baseamonos sobretudo no levantamento 
bibliográfico realizado por Vinicius Dantas (2002).
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o interior de São Paulo, a fim de lecionar literatura brasi
leira na então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Assis, fundada nesse mesmo ano.

Na sequência da periodização adotada, viria a fase de 
“amadurecimento” de Candido, entre 1954 e 1973, marcada 
por contingências acadêmicas e históricas – as históricas, 
como a situação política brasileira e os eventos políticos 
internacionais, serão abordadas em detalhe na próxima 
seção. Entre as acadêmicas, destacase a necessidade 
de definição profissional após insucessos durante 
a fase anterior, como a tentativa frustrada de migração 
institucional para a área de letras, em 1945, e a preterição 
por Florestan Fernandes como catedrático substituto de 
Roger Bastide, em 1954 – informação da qual ele já dis
punha desde 1953 e que, provavelmente, o influenciou na 
decisão de mudar o tema da sua tese.3

Não por acaso, concentramse nesse período os principais 
escritos de Candido em sua área de especialização, os estudos 
literários, como o livro Formação da literatura brasileira: momentos 
decisivos (1959) e os ensaios que serão objeto de análise mais 
adiante: “Literatura e subdesenvolvimento” (1970), “Dialética 
da malandragem” (1970) e “De cortiço a cortiço” (1973). 
Com o convite para lecionar literatura brasileira em Assis, 
em 1958, a indefinição profissional, enfim, resolviase, 
no sentido pretendido desde pelo menos 1945. Contudo, 
a migração tardia demandaria, naturalmente, certo foco 
para consagração nesse outro domínio especializado, do qual 
dependia sua autoridade enquanto intelectual profissional. 
Como afirma o próprio autor:

Eu nesse período [passagem da década de 1950 para 1960], 
pessoalmente, não posso falar muito porque eu estava 

3 Sobre a mudança no tema da tese, ver Santos, Gimenes e Jackson (2019). 
Quanto ao trabalho sobre a temática anterior, o cururu, ver Jackson (no prelo).  
E sobre os escritos sociológicos de Candido em geral, ver Jackson (2002).
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completamente desinteressado da política. Eu estava em 
luademel com a literatura. Finalmente, eu estava em Assis, 
fui para lá em agosto de 58 e fiquei lá até dezembro de 60. 
Voltei para São Paulo com a tarefa de construir aquele ensino 
de teoria literária. Só pensava nisso. (Candido, 2002, p. 153)

Esse foco na “nova” área de especialização acadêmica 
profissional marcaria a escrita de Candido do período de 
um modo geral. Aos poucos, vão deixando de existir não 
apenas os textos de intervenção política e os trabalhos aca
dêmicos em ciências sociais como, também, a crítica regular 
na imprensa. Sobressaem, como já sugerido, os trabalhos 
mais densos na área de estudos literários. O fim dessa fase 
coincide justamente com o ápice da radicalização política 
de Candido, que, após aparecer indiretamente nos textos 
do começo da década de 1970, irrompe da atividade pura
mente intelectual e reconduz o autor à participação política 
que marcará a fase seguinte.

Por fim, ainda segundo a periodização adotada, haveria a 
fase de “maturidade” de Candido – após 1973. Essa fase é mar
cada, como já dito, pela retomada da participação política do 
autor, o que inclui uma ampla gama de atividades. Houve o 
seu engajamento na revista Argumento, publicada entre 1973 
e 1974 e interrompida pela censura governamental, e a sua 
participação na Associação dos Docentes da USP (ADUSP), 
criada em 1976, bem como a colaboração com a criação de 
associações sindicais semelhantes por todo o país, além da 
sua militância pela integração regional latinoamericana, 
iniciada oficialmente em 1974 com a participação na 
Biblioteca Ayacucho – primeira de outras parcerias com o crí
tico uruguaio Ángel Rama, como posteriormente no projeto 
de uma história coletiva da literatura latinoamericana, 
organizada pela crítica chilena Ana Pizarro, a partir de 1979. 
Paralelamente a esses projetos, Candido visitou países da 
região, entre os quais se destaca Cuba, que o crítico visitou 
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em 1979 para participar da comissão julgadora do prêmio 
literário Casa das Américas. Além disso, participou das arti
culações para a fundação de um novo partido socialista no 
Brasil, que começaram já em 1976 e, enfim, convergiram 
para a fundação do Partido dos Trabalhadores (PT) em 
1980. Essa é a fase da consagração de Candido e da sua apo
sentadoria da universidade, em 1978.

Em contexto de maior liberdade em relação às antigas 
contingências, Candido pôde, além de voltar a se organi
zar politicamente, dedicarse ao cuidado com sua memória, 
concedendo entrevistas sobre a própria trajetória, escrevendo 
perfis de conhecidos e buscando organizar sua experiência 
e valores.4 Nessa fase surgiram, por exemplo, seus livros con
siderados mais explicitamente “políticos”, como Teresina etc., 
de 1980, e a terceira edição de Vários escritos, de 1995, além das 
variadas tentativas relativamente dispersas de ponderar sobre 
o significado do “radicalismo das classes médias” no Brasil, 
das quais partimos no início deste artigo. Tentativas que, 
elas próprias, dão testemunho do renovado interesse do autor 
pelo tema geral da participação política dos intelectuais.

Os anos 1960
O primeiro fator a se considerar no âmbito do que estamos 

chamando de processo de radicalização de Antonio Candido – 
e que se refletiu mais tarde na assunção de determinadas posi
ções implícitas ou explícitas em textos críticos – é, evidente
mente, o início de um regime autoritário no Brasil em 1964. 
Por meio de um golpe militar, pôsse um ponto final na breve 
experiência democrática brasileira existente desde 1945, 
assim como em um governo identificado com as causas popu
lares e que despertava a simpatia das esquerdas. O próprio 
Candido situa os primórdios da renovação de seu interesse 
pela política nos momentos finais do governo Goulart:

4 Sobre o memorialismo de Candido, ver Cerqueira (2019).
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Só fui pensar de novo no país e na política em 63, quando eu 
me entusiasmei pelos programas do João Goulart. Eu sempre 
tive muita desconfiança com Getúlio, aquele velho ranço de 45, 
antigetulista, que eu tinha. Mas quando eu vi o João Goulart 
dizer aquelas coisas, foi tudo no comício da Central. Em março 
[de 1964]. Quando eu vi aquele comício e li o discurso dele, 
aí eu caí em mim e fiquei entusiasmado. Isto é a plataforma do 
Brasil futuro. Aí, inclusive, houve um manifesto intelectual de 
apoio que eu assinei. (Candido, 2002, p. 154)

Apesar do interesse renovado pela política do país, 
o significado do golpe demoraria a ser entendido, não apenas 
por Candido, mas também pelos opositores do novo regime 
como um todo. Para isso, talvez contribuísse o relativo oti
mismo de boa parte do campo democrático e progressista de 
então, para a qual a derrota do regime instaurado em 1964 
e a redemocratização do país seriam questões de tempo.5 
Contudo, a promulgação do Ato Institucional número 5 (AI5) 
em dezembro de 1968 – que, entre outras coisas, suspendeu o 
habeas corpus e deu poder ao chefe do executivo para dissolver 
os poderes legislativos, intervir nos Estados e municípios e 
suspender os direitos políticos de qualquer cidadão – mos
trou a face mais autoritária do regime. Nesse novo contexto, 

5 Em um célebre artigo sobre o assunto, Walnice Nogueira Galvão discutiu como 
o cancioneiro popular do período – 19641968 –, notadamente obras de Chico 
Buarque e Tom Jobim, tinha por topos literário a ideia de um dia por vir, no qual 
a sociedade brasileira se reconciliaria. Para ela, tais canções tinham “a função 
de absolver o ouvinte de qualquer responsabilidade no processo histórico” 
(Galvão, 1976, p. 95). Não seria preciso concordar integralmente com a crítica 
para admitir que parte da esquerda assumia, então, uma postura de otimismo. 
Zuenir Ventura, em seu clássico livro de reconstrução jornalística, vai no mesmo 
sentido: “Algo se tinha movido em 67, ainda que parecesse que se movera para con
tinuar igual. De qualquer maneira, a ditadura havia trocado de ditador, a legislação 
revolucionária fora substituída por uma Constituição – tudo bem, mas já era uma 
Constituição –, um presidente bonachão se dizia preocupado com a ‘normaliza
ção democrática’ e uma nova geração parecia disposta a deixar a marca de sua 
presença em todos os campos da História. Muitas vezes, o ano iria dar a impressão, 
repetindo Millôr Fernandes, de que o país corria o risco de cair numa democracia” 
(Ventura, 2008, p. 25, grifo do autor).
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com todas as ilusões definitivamente desfeitas, o engaja
mento seria efetivo, pois, como jocosamente lembra Roberto 
Schwarz, “Candido dizia de si mesmo que em momentos 
de ditadura ele se considerava marxista a 90%, mas que, 
em momentos de luta de classe menos acirrada, o seu mar
xismo descia a 50%” (Schwarz, 2018, p. 75).

É mister, em todo caso, investigar alguns elementos 
específicos nesse processo de guinada radical. Um deles, 
pouco conhecido e muito inusitado, é a ida como professor 
visitante, a convite do historiador estadunidense Richard 
Morse, para Yale (EUA) no primeiro semestre de 1968 – 
isto é, antes ainda do AI5. Passagem quase desconhecida 
da biografia de Candido, seria lembrada por ele como de 
grande importância:

No primeiro semestre de 1968 eu fui professor visitante na 
Universidade de Yale, e isso influiu na minha disposição 
de voltar à atividade política, porque pude ver o empenho 
com que os colegas americanos e estrangeiros lá radicados 
participavam de causas como a luta contra a guerra do 
Vietnã ou a luta pelos direitos dos negros. (Candido, 1988)

Como se sabe, àquela altura, a sociedade estadunidense 
encontravase no auge dos movimentos pelos direitos civis, 
notadamente pela igualdade racial, que encontrara em 
Martin Luther King Jr. uma liderança histórica. O próprio 
King fora, em 1964, agraciado por Yale com um título hono
rário de doutor em direito, cuja repercussão entre os setores 
conservadores da universidade foi a pior possível. Tratavase, 
portanto, de um momento de intensa polarização ideoló
gica, à qual se somava o ápice das organizações armadas de 
autodefesa negra, como os Panteras Negras.

Não obstante, o crítico se inteirou da existência de pro
testos estudantis, senão em Yale – pois os mais significativos 
dentre esses só atingiriam a universidade na década de 1970 –,  
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pelo menos em Berkeley (Candido, 2002, p. 158), 
reconhecendoos como a origem das agitações da 
“mocidade” de 1968 (Candido, 2004, p. 275). Sem falar 
do empenho militante de outros professores – fossem eles 
liberaisdemocratas antiJohnson ou assumidamente comu
nistas – contra a guerra estadunidense na Indochina.6 Assim, 
faz sentido supor que esse ambiente conflagrado tenha reco
brado em Candido o espírito cívico, quiçá propriamente 
antiimperialista, que se tornará evidente no ensaio “Literatura 
e Subdesenvolvimento”.

Como se não bastasse, voltando ao Brasil ao sabor 
desses ventos, o crítico se deparou com a enorme eferves
cência do período pós1964. Como celebremente registra
ria Schwarz (2008), o país vivia uma hegemonia cultural e 
intelectual de esquerda a despeito do regime autoritário 
de direita. O movimento estudantil, por exemplo, pulsava, 
sobretudo no Rio de Janeiro, pelo menos desde março, 
quando houve o assassinato de um estudante pela repressão 
policial, ao qual se seguiram o cortejo do seu corpo e sua 
missa de sétimo dia, que reuniram milhares de pessoas – 
movimento que culminaria na famosa Marcha dos 100 Mil, 
no fim de junho de 1968. Não menos importantes foram 
os eventos em torno da chamada “Sextafeira Sangrenta”, 
em 21 de junho: uma insurreição popular contra a repressão 
policial a estudantes ocorrida durante uma assembleia geral 

6 Vale lembrar que o fenômeno de radicalização de intelectuais nesse contexto, 
como nota Michael Löwy em seu estudo sobre a trajetória política de Lukács, 
era relativamente generalizado e tinha na repulsa políticomoral à Guerra do 
Vietnã um de seus fatores determinantes. Segundo ele: “O significado da guerra 
norteamericana na Indochina para os intelectuais decorre do fato de que jamais, 
na história do capitalismo moderno, foi tão enorme a distância entre os valores 
humanistas da ideologia liberal e a realidade. Nos anos 30, o fascismo produziu 
uma reação parecida […] A diferença é que a barbárie nazista podia passar por 
um fenômeno excepcional, uma aberração passageira condenada pelo ‘mundo 
civilizado’ (burguês); as atrocidades americanas no Vietnã, ao contrário, aparecem 
como a expressão orgânica da civilização capitalista em seu apogeu, gozando 
implícita ou explicitamente da aprovação da burguesia de quase todos os países” 
(Löwy, 1979, p. 259).
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convocada pela União Nacional dos Estudantes (UNE) na 
véspera. Entre as centenas de estudantes agredidos e humilha
dos nessa assembleia, como registra Zuenir Ventura (2008), 
estava a filha mais velha de Candido, Ana Luísa Escorel, 
que se mudara ao Rio de Janeiro para estudar design na 
Escola Superior de Design Industrial (ESDI), em 1964. 
É possível, inclusive, que o envolvimento da própria filha 
nesses movimentos tenha contribuído para abreviar a estadia 
do crítico nos Estados Unidos, onde havia recebido convite 
para ficar por mais tempo, como contaria em entrevista 
(Candido, 2002, p. 158).

Na FFCLUSP, onde o progressismo era dominante e os 
eventos estudantis daquele ano haviam ecoado, de dentro 
e fora do país, seria criada uma Comissão Paritária Central, 
como desdobramento da ocupação do prédio da Faculdade 
por estudantes. Dessa comissão participaram professores e 
alunos com o intuito de elaborar propostas a um novo estatuto. 
Candido tomou parte no órgão como representante eleito, 
ajudando a formular um texto que previa uma “universidade 
crítica de si mesma e da sociedade”, que concebia “o desen
volvimento da ciência e da técnica como instrumentos capazes 
de acelerar novas relações econômicas e sociais referidas aos 
interesses da maioria do país” (Candido, 1988).

Não menos decisivos seriam os episódios de 2 e 3 de outu
bro de 1968, na Rua Maria Antônia, quando um estudante 
secundarista foi morto durante o confronto com alunos da 
Universidade Mackenzie, que receberam o respaldo da sua 
instituição. Apesar de não ter participado do embate – afinal 
se tratava de um conflito estudantil –, Candido o presen
ciou, tomando partido em favor de seus alunos, os quais, 
em sua visão, buscavam apenas defender o próprio prédio 
da depredação promovida pelos mackenzistas, o que não 
conseguiram, tendo em vista a disparidade de organização 
e de meios, e o apoio tácito das forças policiais do Estado 
ao ataque à Faculdade. Assim, ele também sofreu o impacto 
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da subsequente transferência da antiga FFCLUSP para o já 
existente campus Butantã, a pretexto de evitar novos confli
tos – o que, por sua vez, contribuiria com a desarticulação 
do movimento estudantil. Tudo isso seria recordado mais 
tarde em entrevista:

De volta ao Brasil encontrei a faculdade em polvorosa e 
fui eleito para a Comissão Paritária Central, que trabalhou 
intensamente dia e noite durante meses numa atmosfera 
de grande entendimento entre professores e alunos. 
Passávamos o tempo todo em reuniões, debates, 
seminários experimentais, passeatas, defesa da faculdade 
e, afinal, o conflito que nos expulsou da Maria Antonia 
a partir da Universidade Mackenzie, com o apoio da polícia 
e grupos reacionários. (Candido, 1988)

Candido acrescenta, apesar dos pesares, que: “Foi uma 
extraordinária experiência democrática e a oportunidade 
de participar na virada do mundo, com as novas maneiras 
de entender o ensino” (Candido, 1988). Tão envolvido 
estava Candido com essa “extraordinária experiência” 
precocemente interrompida, que se engajou na iniciativa 
oficial da FFCLUSP de produzir um “livro branco” sobre 
os dois dias do conflito que expulsou a Faculdade da rua 
Maria Antônia. Isso depois de já ter sido responsável, 
no próprio dia 3 de outubro, por escrever a nota com o posicio
namento dos professores em relação ao ocorrido, conforme 
conta em depoimento (Candido, 2018, p. 77). Ele não 
apenas fez parte da comissão responsável pela elaboração 
do “livro branco”, junto a nomes como Carlos Alberto 
Barbosa Dantas, Carlos Benjamin de Lyra, Eunice Durham, 
Ruth Cardoso e Simão Mathias, como foi seu relator, 
guardando cópia do material entregue para a Universidade – 
o que se mostrou providencial, afinal, o documento “sumiu” 
nas mãos da instituição e só veio a público vinte anos depois, 
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após edição da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas (FFLCHUSP) em 1988, reeditada recentemente, 
a partir do arquivo de Candido.

Mas se essa volta à política é por si só relevante, 
não menos dignas de nota seriam certas posições firmadas 
pelo crítico que parecem pesar sobre ensaios posteriores, 
como “Dialética da malandragem”. Entre elas, podemos 
destacar o distanciamento quanto à ortodoxia comunista, 
que nos anos 1960 ainda propugnava o alinhamento auto
mático aos interesses da União Soviética, cujas atrocidades 
do período stalinista já vinham sendo reveladas por 
Khruschov desde 1956. A postura crítica de Candido em 
relação à União Soviética remonta à influência do círculo 
social da já mencionada Teresina, ligada ao Partido 
Socialista Italiano (PSI),7 e se consolidou com a interlocução 
de Candido com Paulo Emílio. Palavras do crítico:

em 1968 eu e meus velhos companheiros vimos que se 
tornaram banais certas posições que tínhamos assumido 
desde o começo dos anos 40 e nos valeram ataques e 
marginalização. Assim é que foi superada a ideia de partido 
monolítico, de fidelidade mecânica aos interesses russos, 
de marxismo como dogma intangível. Ali nasceram os 
germes de novas concepções dos agrupamentos políticos, 
que no futuro se tornariam atuantes. Concepções segundo as 
quais o partido deixa de ser uma camisadeforça para tentar 
definir uma organização humana e aberta. (Candido, 1988)

Sem dúvida seria possível vincular essa “superação” da 
ortodoxia comunista em nível internacional ao já mencio
nado contexto político que Candido vivenciou em Yale. 
À época, eram recentes a Independência da Argélia, a Guerra 

7 Diferentemente do Partido Comunista Italiano (PCI), o PSI não era vinculado à 
Terceira Internacional, nem se inspirava no modelo soviético de socialismo.
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de Independência de Angola e a Guerra do Vietnã, que mobi
lizara os colegas da universidade estadunidense em oposição 
à intervenção na Indochina. Além disso, havia a Revolução 
Cubana, que despertara no crítico uma simpatia “ime
diata e extraordinária” (Candido, 2002, p. 141), suscitando 
maiores interesses e conhecimento após sua interlocu
ção com intelectuais cubanos no encontro Terzo Mondo 
e Comunità Mondiale, realizado em Gênova, em 1965.8 
Começava, então, a se estabelecer internacionalmente uma 
alternativa de esquerda às doutrinas rígidas e etapistas difun
didas pela União Soviética, arejando o ambiente político 
brasileiro e abrindo caminhos para organizações socialistas 
antistalinistas. Um quadro particularmente relevante para 
Candido, que se inclinava a um caminho alternativo à pola
rização da Guerra Fria, pelo menos desde sua época de mili
tância no PSB. Se, naquele tempo, o crítico enxergava essa 
busca pela superação da ortodoxia na Iugoslávia governada 
pelo Marechal Tito, pela qual tinha simpatia como conta em 
entrevista (Candido, 2002, p. 138), agora, as alternativas se 
apresentavam em maior número.

Poderíamos então dizer que, em torno da resistên
cia democrática à ditadura brasileira, da vivência nos 
Estados Unidos em um ano decisivo, da Batalha da Maria 
Antônia e da emergência de uma série de conflitos rele
vantes para a causa terceiromundista, formaramse as 
condições propícias do que chamamos de uma “radica
lização”. Assim sendo, seria o caso de nos perguntarmos: 
teria a politização antistalinista – em um panorama onde 
adquiriam projeção mundial os nomes terceiromundistas de 
lideranças como Fidel Castro, Ho Chi Mihn e Frantz Fanon – 
cumprido um papel crucial na volta da busca pelo socialismo 

8 Sobre a participação de Candido nesse encontro e os possíveis impactos em 
seu método crítico, ver Barbosa (2020). Sobre a posição de Candido em relação 
a Cuba, ver os textos “Em (e por) Cuba” (1979), “Discurso em Havana” (1981) e 
“Cuba e o socialismo” (1991), publicados no livro Recortes (2004). 
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democrático e de características tipicamente brasileiras, 
móvel de “Radicalismos”? Teria essa busca pesado no inte
resse pela nossa “maleabilidade lídima” como fator a propi
ciar inserção em um mundo “eventualmente mais aberto”, 
como se verá no estudo sobre as Memórias de um Sargento 
de Milícias? Estariam aí as razões dos elogios explícitos ao 
regime castrista em “Literatura e subdesenvolvimento”, no 
qual o termo “terceiro mundo” é mencionado pela primeira 
vez em toda a obra candidiana?

Como argumentaremos a seguir, é possível supor que sim.

A radicalização em três ensaios
Não obstante o processo de politização que descrevemos 

até aqui, o período de Candido em Yale foi também rele
vante para alguns de seus interesses de pesquisa. Segundo o 
testemunho de Francisco de Assis Barbosa, que o encontrou 
à época na cidade de Madison, Wisconsin, o crítico demons
trava grande interesse pelo romance Memórias de um Sargento 
de Milícias, de Manuel Antonio de Almeida, tendo condu
zido, como parte de um curso organizado por Jorge de Sena, 
um “estudo magistral sobre o malandro e a malandragem” 
(Barbosa, 1979, p. 59).9 Em Yale, Candido foi responsável 
por uma disciplina de pósgraduação, ministrada em francês, 
chamada “Le milieu et la réprésentation dans le roman natu
raliste” (Ramassote, 2010, p. 22). Essas atividades acadêmicas 
ajudam a explicar por que dois de seus ensaios do início dos 
anos 1970 – “Dialética da malandragem” e “De cortiço a cor
tiço” – têm por temas, respectivamente, a malandragem em 
Manuel Antonio e o naturalismo brasileiro.

Como gostaríamos de demonstrar, ambos os textos – 
assim como “Literatura e Subdesenvolvimento” – são bastante 

9 Como se sabe, o interesse de Candido pela obra é mais antigo: havia dedicado 
a ela uma seção em Formação da literatura brasileira (2009), livro publicado pela pri
meira vez em 1959, e, também, um curso de literatura brasileira em Assis, em 1960, 
de acordo com o depoimento da sua exaluna Teresa de Jesus Pires Vara (1999).
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representativos da politização do crítico e de determinadas 
posições assumidas por ele no período. Podemos começar, 
cronologicamente, por “Dialética da malandragem”.

Originalmente escrito para fazer parte de um volume 
em homenagem ao professor João Cruz Costa, da FFCLUSP, 
o texto apareceu pela primeira vez em 1970, na Revista 
do Instituto de Estudos Brasileiros, pois o referido livro 
jamais veio a público. Não seria possível repassar, aqui, 
todos os tópicos de interesse do ensaio. Sumariamente, 
poderíamos apenas dizer que, para Candido, Memórias de 
um Sargento de Milícias se caracteriza por uma atitude neu
tra de “tolerância corrosiva”, observada na construção da 
trama e na posição do narrador que sempre absolviam o 
protagonista Leonardinho, um trickster brasileiro que se vale 
da sua astúcia para enganar e sabotar outros personagens. 
Com efeito, o malandro, abandonado à própria sorte por pai 
e mãe, logo é apadrinhado por quem lhe sustente, ao final 
se ajeitando enquanto sargento de milícias, bemcasado e, 
ainda por cima, beneficiário da herança da sua mulher, 
Luisinha. Suas trapaças contra o Major Vidigal – a encarna
ção da ordem instituída que, por vezes, cede, ele próprio, 
ao universo da malandragem – são enfim recompensadas.

No entender de Candido, essa licenciosidade, 
que estrutura a obra e perpassa a constituição de todos os 
personagens, poderia ser entendida como uma “dialética 
de ordem e desordem”, representativa da vida dos homens 
livres pobres do período joanino, os quais, não sendo 
escravos nem proprietários, muito menos membros da corte, 
seriam habitués dos trambiques como meio de subsistência. 
Essa particularidade de ordem sociológica era elevada 
pelo crítico a uma espécie de traço da sociedade brasileira, 
capaz de servir como contraponto a tendências autoritárias 
e fanáticas. Daí a comparação das Memórias de um Sargento 
de Milícias com The Scarlet Letter (1850), de Hawthorne: 
se o estadunidense figurava a cosmovisão puritana, com seu 
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característico punitivismo que marcara a vida nos Estados 
Unidos do século XIX, Manuel Antonio cristalizaria uma 
suposta e característica permissividade brasileira.

No que nos interessa, cumpre observar a ênfase positiva 
que o crítico dá a esse presumido aspecto da vida brasileira, 
contemplada com particular clareza na seção do texto 
intitulada “Mundo sem Culpa”. Para ele, a dialética da 
malandragem favoreceria “nossa inserção em um mundo 
eventualmente mais aberto” (Candido, 2010, p. 46). 
No fraseado candidiano, é bastante evidente o caráter 
democrático que esse acento positivador adquire enquanto 
aposta contra a arbitrariedade da ditadura militar, notada
mente no contexto póspromulgação do AI5.10

No entanto, sendo a busca por um socialismo tipicamente 
brasileiro uma de suas preocupações a partir do final dos 
anos 1960 – e, na verdade, desde os anos 1940 –, podese 
discutir se o referido “mundo mais aberto” não seria mais 
do que uma simples ordem democrática capitalista. Assim, 
é possível especular se sua contraposição ao arbítrio puritano 
não configurava, mais amplamente, um distanciamento do 
autoritarismo em geral, fosse ele de corte próimperialista ou 
stalinista. Em suma, dado todo o quadro de “radicalização” 
descrito, poderíamos pensar se não se trata de uma aposta 
na malandragem como traço nacional favorável à construção 
de um socialismo democrático.

O fundo político dessa radicalização, com nuan
ces diversas, evidenciase ainda mais em “Literatura 
e subdesenvolvimento”.11 Aqui, o método de Candido é 
outro: não se trata mais de estudar uma obra em específico, 
mas de descrever panoramicamente certas características 

10 Essa hipótese foi mais profundamente trabalhada e discutida em outro artigo 
(Santos Lima, 2020).
11 O tema foi mais bem discutido na tese de doutorado Romance modernista e 
consciência da catástrofe: relendo “Literatura e subdesenvolvimento”, de Antonio Candido 
(Santos Lima, 2021).
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do percurso da literatura latinoamericana, desde as Cartas 
de Colombo até o romance de autores como Vargas Llosa e  
Guimarães Rosa. Se o assunto parece remoto, logo percebemos  
sua contemporaneidade.

Grosso modo, digamos que, para o crítico, os primeiros 
séculos literários de nosso continente se caracterizam por 
uma “consciência de país novo”, que movia o anseio dos 
escritores por fundar o imaginário nacional através da hiper
bolização das paisagens locais bem como da fauna e da flora, 
dos guerreiros indígenas, e assim por diante. Essa seria a marca 
da produção narrativa e poética desde as crônicas da conquista 
até, pelo menos, o romantismo oitocentista brasileiro.

No entender de Candido, porém, tal estilização seria 
abandonada por vários escritores ao longo do século XX, entre 
eles Machado de Assis e Jorge Luis Borges, mas sobretudo 
os regionalistas brasileiros de 1930 – José Lins do Rego, 
Rachel de Queiroz e Graciliano Ramos –, os quais prefigu
rariam uma “consciência do atraso”, centrada na descrição 
referencial da “miséria pasmosa de nossas populações”, 
dos “nossos solos pobres” e da nossa “incultura paralisante” 
(Candido, 2011a, p. 171). Essa veia crítica também estaria 
presente no chamado romance “superregionalista” dos 
anos 1960, de Vargas Llosa, Juan Rulfo e Guimarães Rosa, 
misturada aos expedientes modernistas da última hora – 
monólogo interior, indireto livre, visão simultânea –, em um 
ponto de vista que “é agônico e leva à decisão de lutar” – pois, 
diziase, “o traumatismo causado na consciência pela verifica
ção de quanto o atraso é catastrófico suscita reformulações 
políticas” (Candido, 2011a, p. 171).

De fato, se o crítico valorizava o caráter de denúncia 
desses romances bem como seu potencial heurístico de 
sondagem social, não seria menos importante o pro
grama expressamente político entrevisto em “Literatura e 
Subdesenvolvimento”. De acordo com Candido, a América 
Latina era um ambiente hostil à grande ficção, dado o óbice 
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do analfabetismo, ao qual se vinculariam outras “manifesta
ções de debilidade cultural”. A saber:

falta de meios de comunicação e difusão (editoras, 
bibliotecas, revistas, jornais); inexistência, dispersão 
e fraqueza dos públicos disponíveis para a literatura, 
devido ao pequeno número de leitores reais (muito menor 
que o número já reduzido de alfabetizados); impossibilidade 
de especialização dos escritores em suas tarefas literárias, 
geralmente realizadas como tarefas marginais ou mesmo 
amadorísticas […]. (Candido, 2011a, p. 172)

Para o crítico, seria preciso alterar esse quadro no terreno 
da luta concreta, combatendo “os níveis insuficientes de remu
neração e a anarquia financeira dos governos, articulados 
com políticas educacionais ineptas ou criminosamente 
desinteressadas” (Candido 2011a, p. 172). Caso contrário, 
a influência deletéria da cultura de massa, em um ambiente 
sem formação educacional nem pensamento crítico, poderia 
atirar o continente à era “da propaganda e do imperialismo 
total” (Candido, 2011a, p. 176). E concluía, demonstrando 
seu radicalismo: “Salvo no tocante aos três países meridionais 
que formam a ‘América branca’ (no dizer dos europeus), 
tem sido preciso fazer revoluções para alterar as condi
ções de analfabetismo predominante, como foi o caso 
lento e incompleto do México e o caso rápido de Cuba” 
(Candido, 2011a, p. 172173).

Isto é, de maneira ambivalente, “Literatura e subdesen
volvimento” formulava uma estratégia estética e política, 
na qual a literatura, com sua consciência dilacerada, 
impulsionaria o combate contra a dependência econômica 
e seus sintomas, o que, por sua vez, contribuiria com a trans
formação revolucionária da sociedade, permitindo a todos 
ler aquela literatura de excelência. Em outras palavras: 
o bom romance atuaria em favor da sociedade e viceversa.
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Se isso bastaria para demarcar uma posição 
radical – em alguma medida, novidade em relação à situação 
anterior –, vale ainda dizer que o crítico se refere a Cuba 
como uma “admirável vanguarda da América na luta 
contra o subdesenvolvimento” (Candido, 2011a, p. 188) 
e utiliza a expressão “Terceiro Mundo” pela primeira vez 
em sua obra. Tudo em “Literatura e Subdesenvolvimento” 
concorre à caracterização da politização terceiromundista 
e antiimperialista que delineamos até aqui.

Por fim, menos explicitamente, há a radicalização 
presente em “De cortiço a cortiço”. Em artigo recente, 
Ana Paula Pacheco considera o ensaio um “ponto de 
culminação da crítica radical de Antonio Candido” 
(Pacheco, 2018, p. 114). Para ela, o radicalismo do crítico, 
após o período de intensa militância socialista entre as décadas 
de 1940 e 1950, teria se concentrado na crítica literária e, 
em alguns momentos, como nesse texto, ultrapassaria o 
simples “radicalismo de classe média”, cujo ponto de vista 
costuma adotar a escala da nação como um todo e não 
a das classes sociais em luta. Ou seja, empregando termos 
do próprio Candido já citados no início deste texto, haveria 
momentos em que seu pensamento adquiriu um “teor de 
ousadia equivalente à do pensamento revolucionário”.

No ensaio em questão, o crítico enfrenta o que chamou de 
“problema de filiação de textos e de fidelidade aos contextos” 
(Candido, 2010, p. 108), considerando o caso concreto de 
O cortiço, romance de Aluísio Azevedo. Para ele, a obra representa 
um “encontro feliz” entre dois procedimentos de criação, o que 
seria indispensável em países periféricos como o Brasil, uma vez 
que, nesses casos, as referências intelectuais têm por base o meio 
social dos países centrais, de formação histórica diversa. Por um 
lado, o romance de Azevedo se filia a outro texto da tradição 
literária, L’Assommoir (1877), de Émile Zola, que influenciou 
a montagem da narrativa. Por outro, o escritor procurou filtrar 
o meio social brasileiro para a construção da obra, ainda que 
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com as lentes tomadas de empréstimo da referência francesa. 
Segundo o crítico, este último procedimento atendia à demanda 
do meio intelectual brasileiro por autoconhecimento nacio
nal, que ganhara relevo desde a Independência. Com isso, 
não obstante a inspiração em Zola, Azevedo pôde compor uma 
obra original, em que o cortiço do “português ganhador de 
dinheiro”, João Romão, funciona como “alegoria do Brasil, 
com a sua mistura de raças, o choque entre elas, a natureza 
fascinadora e difícil, o capitalista estrangeiro postado na entrada, 
vigiando, extorquindo, mandando, desprezando e participando” 
(Candido, 2010, p. 119).

Do mesmo modo que fizera ao analisar o romance 
de Manuel Antonio, Candido vai encontrar na obra de 
Azevedo uma fórmula de estruturação narrativa “segundo 
a qual a realidade do mundo ou do espírito foi reordenada, 
transformada, desfigurada ou até posta de lado, para dar nas
cimento ao outro mundo” (Candido, 2010, p. 107). Tratase, 
nesse caso, da “dialética do espontâneo e do dirigido”. 
“Espontâneo”, segundo ele, “à maneira da sociabilidade ini
cial do cortiço, fortemente marcada pelo espírito livre do 
grupo”, e “dirigido”, pela “atuação de um projeto racional”, 
que “moderniza” o cortiço de cima para baixo e concentra 
renda na mão do capitalista estrangeiro por meio de diversas 
formas de espoliação do país e de seu povo pobre, tomados 
como “matériaprima de lucro” (Candido, 2010, p. 130131). 
Como se costuma admitir, o romance de Azevedo seria 
a primeira representação literária da acumulação primitiva 
de capital no país.

É curiosa, nesse sentido, a opção do crítico por analisar 
especificamente essa obra. Ana Paula Pacheco sugere, 
a nosso ver acertadamente, que essa escolha teve “dimen
são política” (Pacheco, 2018, p. 114115). Embora o 
interesse de pesquisa de Candido pelo romance naturalista 
já existisse, como dissemos, quando de sua passagem por 
Yale em 1968, não é exagero supor que a escolha dessa 
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obra estivesse diretamente relacionada ao contexto do 
Brasil nos anos imediatamente seguintes à estadia do crítico 
nos EUA. Entre 1969 e 1973, o país atravessou o governo 
Médici, conhecido pela combinação entre o crescimento 
do chamado “milagre econômico” e a repressão dos “anos 
de chumbo”. Nesse cenário de modernização autoritária 
e crescimento econômico, com concentração de renda e 
alinhamento subserviente aos interesses do imperialismo 
estadunidense, não é difícil perceber como a alegoria do 
país criada por Azevedo se mostrava ao crítico de modo 
lamentavelmente atual e, portanto, digna do maior interesse.

Por fim, outro aspecto interessante de ser assina
lado é como o crítico explora as contradições de Azevedo, 
que para ele são as contradições do próprio movimento 
naturalista brasileiro. Ao mesmo tempo em que considerava 
o meio brasileiro dissolvente da ordem e da disciplina da 
civilização europeia, expressando no foco narrativo a ideolo
gia naturalista do tempo – com sua consideração de meio e 
raça como fatores determinantes de explicação do compor
tamento humano – e certa visão pejorativa que hoje chama
ríamos de “colonialista” – com a inferiorização do meio e da 
raça brasileiros –, Azevedo também pinta a natureza do país 
com cores positivas. O crítico dá exemplos, como o episódio 
da menstruação da personagem Pombinha, em que essa natu
reza aparece como “força de vida” (Candido, 2010, p. 130).

Do mesmo modo, embora muito menos explícito que 
no ensaio sobre Memórias de um sargento de milícias, o crítico 
parece apostar na malandragem do brasileiro livre e pobre – 
identificado com o “mestiço” – como traço capaz de se opor 
ao que, no romance, é uma racionalização de tipo capitalista 
e autoritário. Até mesmo porque o “mestiço” aparece no 
livro como figura igualmente dissolvente e incompatí
vel com essa ordem imposta de fora. Se considerarmos 
que esta, no romance, é sinônimo de espoliação – afinal 
“aquilo que é condição de esmagamento para o brasileiro 
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seria condição de realização para o explorador de fora” 
(Candido, 2010, p. 121) –, o ponto de vista implícito de 
Candido se evidencia. Assim, o crítico mantém como estru
tura significativa da sua reflexão a visão que aposta na possi
bilidade de a formação social brasileira conter elementos que 
favoreçam outro tipo de ordem social, com uma racionaliza
ção fruto da livre associação destinada a atender os interesses 
da coletividade. Reencontramos, dessa forma, o socialismo 
democrático do autor, como alternativa política ao regime 
de então, que pusera fim à breve experiência democrática 
brasileira e, com isso, acabara aproximando o crítico – entre 
outros intelectuais afeitos à mesma visão de mundo – de uma 
perspectiva “revolucionária”, a exemplo de Cuba, vista como 
possibilidade de concretização desses valores.
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Introdução
Oliveira Vianna e Gilberto Freyre foram dois importan

tes personagens da História do Brasil na primeira metade 
do século XX, sendo que Gilberto Freyre se manteve ativo 
também durante boa parte da segunda metade deste século. 
Estes autores não apenas possuem reflexões que desde sua 
origem têm tido ampla repercussão acadêmica, evidenciada 
pela existência de diversos trabalhos que com elas dialogam, 
como também participaram ativamente da política nacional. 
Enquanto Oliveira participou do Ministério do Trabalho 
entre 1932 e 1940, Gilberto Freyre foi chefe de gabinete do 
governo de Pernambuco no final dos anos 1920 e deputado 
federal entre 1946 e 1950 (Weffort, 2006).
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Foram vistos como destacados intelectuais representantes 
dos grupos conservadores no Brasil da primeira metade do 
século XX, o que lhes rendeu críticas de autores como Nelson 
Werneck Sodré e Florestan Fernandes. Ao passo de o pri
meiro ter acusado Oliveira Vianna de reproduzir no Brasil 
a ideologia colonialista de inferioridade e incapacidade do 
povo brasileiro (Sodré, 1958), Fernandes (1965) afirmou que 
a tese de Freyre era como que uma defesa do indefensável, 
que seria a existência de uma democracia racial no país.

Existem diferenças substanciais em suas interpreta
ções sobre a formação social brasileira, sendo a questão 
racial aquilo que mais salta à vista num primeiro momento. 
Oliveira Vianna apresentou uma narrativa abertamente 
racista para fundamentar uma suposta superioridade 
do branco. Gilberto Freyre deu relevância positiva 
à participação do negro na formação da cultura nacional 
(Weffort, 2006)1, sem que isto tenha impedido o autor de 
elaborar estratégias para preservar a segregação social, 
pedra angular da estrutura de poder no Brasil.2

1 Em Racismo e cultura, Frantz Fanon (2018) destacou a necessidade do 
racismo em acompanhar a evolução das formas. Para ele, “O racismo não pôde 
esclerosarse. Teve de se renovar, de se matizar, de mudar de fisionomia. Teve de 
sofrer a sorte do conjunto cultural que o informava.” (p. 79). Embora este artigo 
não aborde “apenas” a necessidade do racismo se adaptar aos novos tempos no 
Brasil, mas a todo um sistema de dominação, a posição de Fanon é fundamental 
na medida em que demarca a percepção de que as estruturas de poder não 
conseguem sobreviver sem acompanharem e, na medida do possível, encapsula
rem, as mudanças históricas, reelaborandoas em seu benefício próprio.
2 A partir de Fernandes (1965), entendese que a segregação social no Brasil se 
processa para e pela população branca, que exclui os nãobrancos, sejam estes 
indígenas ou negros, dos espaços de decisão e dos espaços de valorização social. 
Este processo envolve o uso de técnicas discriminatórias pela população branca com 
intuito de vedar que os demais estoques raciais, como diz o autor, acessem posições 
e espaços sociais valorizados e associados ao poder. Isto é, controlamse horizontes 
culturais e formas de ser a partir da criminalização e/ou da discriminação 
de expressões culturais, como a capoeira, o candomblé e o samba, que não se 
identificam com os grupos sociais hegemônicos, fundamentalmente brancos. 
A segregação social, portanto, assume uma articulação complexa que envolve 
aspectos econômicos, sociais, políticos e culturais em que se fecha o circuito que 
confere poder e viabiliza a valorização social apenas aos brancos.
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A divergência sobre o caráter da cultura nacional 
também esbarra na forma como estes dois autores avaliam 
a contribuição do latifúndio para o processo de construção 
da identidade nacional. Enquanto Vianna entende 
que a grande propriedade passa, após a independência, 
a apresentar uma tendência centrífuga que se opunha 
à formação da unidade nacional, Gilberto Freyre confere 
ao latifúndio uma capacidade permanente de influenciar 
de maneira positiva a identidade nacional (Ricupero, 2010).

A partir destas posições, entendemos que, diferentemente 
de Oliveira Vianna, Freyre enaltece o latifúndio ou, nos seus 
termos, a casagrande e até mesmo o sobrado patriarcal, 
como um espaço a partir do qual se poderia propor formas 
e articulações políticas adequadas à pacificação dos conflitos 
que esgarçavam o país naquele início de século XX, ao mesmo 
tempo em que acreditava que estes espaços continuavam 
a ser centros de aproximação dos antagonismos. Além disso, 
valorizar este espaço das tradições políticas e sociais do Brasil 
apontava para o reconhecimento das qualidades culturais 
de todos os que conviviam naquele espaço, como eram os 
negros, e que foram e continuavam a ser capazes de prolongar 
as tradições “democráticas” que se desenvolvera no Brasil ao 
longo dos séculos de colonização escravista.

Todavia, nossa hipótese é de que, a despeito dessas 
divergências, não há, em Gilberto Freyre, um afastamento 
completo do conservadorismo de Oliveira Vianna. Acima de 
tudo, Freyre nos parece muito mais se adaptar à conjuntura 
daquele início de segundo quarto do século XX do que 
propor a abertura de espaços de convivência livre e de 
valorização social para todas as pessoas.

A continuidade entre Freyre e Vianna foi indicada, 
mas não desenvolvida e aprofundada, por Nelson W. Sodré 
quando considerou que a obra de Gilberto Freyre “represen
tava a apologética da mesma classe a que Oliveira Viana servira 
tão bem” e revelava “distanciamento do povo, alheamento 
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ao povo, profundo desprezo pelo povo” (Sodré, 1956, p. 22; 
Sodré, 1959, p. 8). Nesse sentido, o principal objetivo deste 
artigo é mostrar como a interpretação destes autores apre
sentam convergências, sobretudo no que se refere ao con
servadorismo, ao mesmo tempo que há uma adaptação 
importante representada pela interpretação de Freyre. 
A esta adaptação estamos chamando de modernização 
do conservadorismo de Gilberto Freyre em relação ao de 
Oliveira Vianna.

O pensamento conservador não é homogêneo e, 
por isto, é difícil generalizar suas posições. No entanto, 
há consenso sobre a relevância que os conservadores 
reservam ao passado. Sobre o conservadorismo, 
nossa base é a reação contrária à Revolução Francesa, 
tanto por Edmund Burke, na Inglaterra, como por 
Johann Gottfried von Herder, no que viria a ser a Alemanha. 
Sternhell (2006) chama esta corrente de reação à Revolução 
Francesa e ao Iluminismo de antiiluminista: uma linha de 
pensadores que não é contra a modernidade, mas propo
sitores de uma outra modernidade. Queremos sublinhar 
este fato: embora a pretensão maior do pensamento con
servador seja manter algo imutável, preservar uma tradi
ção, isto não significa que o pensamento conservador seja 
contrário a mudanças. Burke é explícito com relação a isto 
quando afirma: “Assim, pelo emprego de métodos da natu
reza na conduta do Estado, aquilo que melhoramos não é 
nunca completamente novo, e aquilo que conservamos não 
é nunca completamente velho” (Burke, 1982, p. 69).

Assim, a História é um recurso a partir do qual o 
presente (e mesmo o futuro) é visto como continuidade 
do passado (Sternhell, 2006). Para os conservadores, 
a ideia central é a de coexistência, e não a de sucessão 
(Ricupero, 2010). Este passado confere ensinamentos aos 
quais os homens devem obedecer para poderem fazer seu 
futuro: as tradições moldam o comportamento social dos 
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indivíduos. Trazendo esta forma de pensar para o Brasil, 
o que devemos responder é: que tradição os conservadores 
brasileiros pretendem manter? Ao nosso olhar, o seu ponto 
central é a placidez, para Oliveira Vianna, e a plasticidade e 
acomodação, para Gilberto Freyre.

Para perseguir seu objetivo, o artigo está dividido da 
seguinte maneira. Além desta introdução, apresentamos 
as interpretações Oliveira Vianna e Gilberto Freyre sobre 
dois temas centrais. Uma delas são as relações entre 
dominadores e dominadores, tema latente numa época 
de grandes tensões sociais. Nesta seção, destacaremos não 
só traços comuns na interpretação destes dois gigantes do 
pensamento conservador brasileiro, também algumas par
ticularidades que evidenciam como os grupos dirigentes 
se adaptaram às mudanças sociais. Numa segunda seção, 
este artigo analisa de que forma as propostas destes autores 
se articulavam às suas posições de controle social sem dei
xar de possuírem traços comuns, como era a construção de 
um novo pacto político (conciliação) entre as oligarquias 
regionais brasileiras. Subvertendo uma frase forte que 
circula nos meios críticos ao estado de desastres que o Brasil 
vivencia, poderíamos dizer que o que destacamos aqui é que 
esses dois autores defendiam “paz entre os senhores, guerra 
aos nossos inimigos”.

A busca pelo controle das tensões sociais:  
dominados vs dominadores

Nesta seção, evidenciaremos que tanto Oliveira Vianna 
quanto Gilberto Freyre buscaram realçar uma suposta harmo
nia entre opressores e oprimidos, dominadores e dominados. 
Oliveira Vianna construiu sua interpretação tendo como ele
mento central o grande domínio rural. Gilberto Freyre, por sua 
vez, fez sua explanação a partir da plasticidade do português, 
o que permitiria a construção de uma sociedade capaz de sele
cionar e integrar indivíduos às camadas privilegiadas.
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Oliveira Vianna: grande domínio rural e placidez
A narrativa histórica elaborada por Oliveira Vianna 

tem um caráter antissocial.3 Nessa narrativa, a classe domi
nante, chamada por ele de “nobreza rural”, notadamente 
a do CentroSul, é considerada a responsável pela forma
ção histórica brasileira. Os principais acontecimentos são 
atribuídos a essa classe: o movimento de colonização do 
interior, a mineração, a independência e o Império.

Nesta narrativa, a “plebe”, a “ralé”, a parte “inferior” 
dentre os “mestiços”, nada têm de contribuição ativa para as 
transformações históricas na Colônia portuguesa na América, 
e no Brasil após a independência, porque esta população 
não teria demonstrado reação política, tampouco teria 
construído instituições de solidariedade nem democráticas. 
Como consequência, a sociedade brasileira seria plácida, 
isto é, sem conflitos entre as diferentes classes. Os conflitos 
existentes são entre os diferentes grupos familiares da classe 
dominante, os “clãs parentais”, posteriormente levados 
a desavenças entre as diferentes frações regionais da classe 
dominante, os “oligarcas”.

Segundo o autor, a população seria politicamente apática 
porque vivia de modo pacífico no interior do “clã”: “à sombra 
patriarcal deste grande senhor de engenhos, de estâncias, de 
cafezais vivem o pobre e o fraco com segurança e tranquili
dade” (Vianna, 1922, p. 166). Para Oliveira Vianna, o indivíduo 
comum precisa dessa ordem superior e é incapaz de viver sem ela. 
O indivíduo do povo não consegue agir por si mesmo, por sua 

3 Florestan Fernandes (1975) associou o caráter antissocial das burguesias 
brasileiras, distribuídas entre as várias oligarquias regionais, ao que ele caracterizou 
como bloqueios a aspectos construtivos da ordem social competitiva. Isso significa 
que, para o autor, o processo amplo de modernização que poderia ter sido 
colocado em marcha por uma revolução verdadeiramente burguesa no Brasil foi 
preservado dentro de estreitos interesses materiais e de um horizonte cultural 
provinciano próprio das oligarquias, que tinha na manutenção de seus privilégios 
um dos seus principais denominadores comuns. Logo, o termo antissocial se refere 
precisamente à manutenção de uma determinada estabilidade do poder social, 
econômico, político e cultural.
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própria vontade. Mais ainda, teme qualquer situação em que 
tenha que tomar decisões “sem sugestão de um superior reco
nhecido e aceito”, pois “constitui para ele uma grave e dolorosa 
preocupação, um motivo íntimo de angústia, de inquietação, 
de tortura interior” (Vianna, 1922, p. 173). Não sabendo como 
agir, busca e se acolhe sob as ordens do senhor. “O grande 
senhor rural é o seu protetor, o seu amigo, o seu chefe admirado 
e obedecido. Nunca o seu inimigo, o seu antagonista, o seu 
opressor” (Vianna, 1922, pp. 322323).

Com isto, Oliveira Vianna pôde argumentar que 
a história do Brasil ocorreu em repleta paz, sem conflitos. 
Essa seria a grande singularidade da formação social brasileira 
e, por isto, não era possível esperar que fossem criadas, 
no Brasil, as liberdades civis e laços de solidariedade nacionais 
como consequência da simples cópia das mesmas instituições 
democráticas vigentes nas sociedades anglosaxônicas.

Portanto, incapacidade política da população rural 
comum, exclusão da “plebe” em acontecimentos marcantes 
para a reconstituição da História do Brasil e inexistência de 
conflitos no interior do “elemento nuclear” da formação colo
nial explicitam o caráter antissocial da narrativa de Oliveira 
Vianna e sua crença na impossibilidade de a população 
poder perseguir sua liberdade e lutar por condições mais 
igualitárias de vida. “O que a análise de Oliveira Vianna 
sugere é a completa falta de competência da grande maio
ria do povo brasileiro para participação ativa – mesmo que 
só como eleitores – na vida política” (Silva, 2004, p. 181). 
Deste modo, a ação autoritária do Estado seria essencial. 
Somente ele poderia conduzir a “massa popular”.

O pressuposto da análise de Oliveira Vianna está na ideia 
de complexo cultural, o qual gera uma capacidade política 
no respectivo povo. Assim, os povos teriam capacidades polí
ticas distintas e hierarquizadas, pois instituições democráticas 
encontradas nos anglosaxões exigiriam “uma cultura política 
incomparavelmente mais evoluída e apurada” (Vianna, 1987, 
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vol. I, p. 70). Esta capacidade política dependeria, “de um 
lado, da estrutura morfológica do grupo e, de outro, do grau 
de consciência da solidariedade social entre os membros da 
comunidade” (Vianna, 1987, vol. I, p. 72).

O motivo determinante da passividade está na instituição 
sui generis na formação da nacionalidade brasileira: o grande 
domínio rural. A partir da forma como Oliveira Vianna com
preende a composição e função desse “elemento nuclear”, 
emerge a percepção do brasileiro pacífico e, portanto, 
da placidez como característica singular e edificante da 
sociedade constituída a partir da colonização. Dois aspectos 
da formação social são essenciais neste caso: “função 
simplificadora do grande domínio rural” e “gênese dos clãs 
e do espírito de clã”.

Na composição social do grande domínio rural, segundo 
Oliveira Vianna, há três “classes”: a “família senhorial”, 
os “agregados” e os “escravos”. No que diz respeito à relação 
entre estas três classes, Oliveira Vianna examina as condições 
de “insolidariedade” entre a primeira e a segunda, elencando 
dois fatos principais que levaram à falta de solidariedade: 
a escravidão e a liberdade dos agregados. Devido à 
escravidão, os agregados foram tornados prescindíveis 
à realização das atividades produtivas no domínio do senhor. 
Desta maneira, não havia motivo algum que compelisse o 
senhor a estabelecer relações de solidariedade econômica 
com o agregado. Esta situação também era condicionada 
pela independência econômica do grande domínio rural, 
pois tal independência significava que o senhor prescindia 
de tudo o que fosse produzido pelos agregados. Além disso, 
a independência econômica do grande domínio rural enfra
quece, segundo o autor, a possibilidade de existência das clas
ses industrial, comercial e de uma classe média de pequenos 
proprietários. Quanto ao lado do agregado, segundo Oliveira 
Vianna, este também não tem motivo algum para estabele
cer relações de solidariedade com o senhor. Para o autor, 
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esse trabalhador tem total liberdade para moverse, trocar 
de domínio, sobreviver em meio à terra “vasta” e à facilidade 
de alimentos oferecida pelo meio.

Desta formação social sem solidariedade, na qual “cada 
família é uma República”, formouse o homo colonialis: um sujeito 
“amante da solidão e do deserto, rústico e antiurbano, fragueiro 
e dendrófilo, que evita a cidade e tem o gosto do campo e da 
floresta” (Vianna, 1987, vol. I, p. 102). Isto é, “o brasileiro é 
fundamentalmente individualista”, um “individualismo familiar 
e patriarcal” (Vianna, 1987, vol. I, p. 107,110). Como consequên
cia, “os hábitos de cooperação e colaboração destas famílias 
na obra do bem público local não podiam formarse”. Não se 
forma nem uma tradição de espírito público e nem uma tradição 
democrática (Vianna, 1987, vol. I, p. 108).

Contudo, ausente economicamente, a solidariedade 
em torno do grande domínio rural se forma por meio 
da necessidade de defesa da população comum con
tra a “anarquia branca”, constituindo o “clãpatriarcal” 
(Vianna, 1922, p. 156). A “anarquia branca” se caracteri
zava pela incapacidade das instituições públicas, sobretudo 
as instituições jurídicas, de sobreporemse ao poder dos 
senhores locais. Até a guerra dos emboabas, esse estado de 
“caudilhismo”4 se caracterizava pela submissão das instâncias 
públicas municipais ao “mandonismo”, isto é, à capacidade 
de força armada do senhor local. Disso resultava que o 
indivíduo do povo se sentia obrigado a associarse a um 
ou outro senhor para estar protegido contra ações arbitrá
rias dos demais. É essa situação que liga toda a população, 
não conjugada por laços de solidariedade econômica, por 
meio da “solidariedade de clã à oligarquia fazendeira”.

Portanto, é esse modo de organização social básica, e de 
suma importância para a história política do Brasil, na qual 

4 “Caudilhismo” é usado entre aspas no texto por ser uma expressão encontrada 
nos escritos de Oliveira Vianna.
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reina a paz e a convivência é pacífica, que leva à apatia polí
tica do povo, diferentemente do que ocorrera na Europa 
anglosaxônica. Sem enfrentar conflitos com seus superiores, 
o indivíduo comum não adquiriu consciência política e não se 
deparou com condições que o induzisse a formar, com outros, 
instituições de solidariedade para garantir sua proteção.

O autor ignora toda participação popular em 
movimentos de rebelião que ocorreram no período de 
independência e no período regencial. Como veremos, 
para ele, estes movimentos foram apenas manifestações 
da anarquia branca. Ignora, com isto, todo o conteúdo 
reivindicatório da população diretamente à realização dos 
ideais das revoluções liberais.

Gilberto Freyre: plasticidade e dominação
Diferentemente de Oliveira Vianna, Gilberto Freyre não 

invisibilizou as contribuições de negros e indígenas para 
a formação da cultura nacional. Pelo contrário, enalteceu 
suas participações na construção da família, da culinária, 
da adaptação ao trópico, das relações sociais e, dentre várias 
outras coisas, das instituições políticas que fundamentaram o 
nascimento de uma cultura tão vibrante e a tal ponto superior 
à cultura europeia que se teria formado uma nova civilização 
nos trópicos (Freyre, 1937, p. 47).5 O caráter nacional da 
cultura brasileira estaria, portanto, indissociavelmente ligado 
à comunhão entre portugueses, indígenas e africanos ou, 
de outro modo, entre escravos e senhores. Para Gilberto 
Freyre, o contato cotidiano e doméstico entre eles criou 
vínculos sociais e culturais que driblaram a dominação vio
lenta e abriram um espaço para que se desenvolvessem afetos 
espontâneos entre essas duas partes.

5 Valendose de Norbert Elias, Lima (1989) sugere que o termo civilização é geral
mente usado para exprimir pretensões expansionistas em que a noção de cultura 
reflete a busca pelo controle de fronteiras políticas e culturais. Nesse sentido, 
a defesa da ideia de civilização exprimia a necessidade de se enquadrar as tensões 
dentro de parâmetros aceitáveis aos grupos sociais dominantes.
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Freyre argumentou que essa cultura que se foi criando ao 
longo dos séculos, marcada pela miscigenação racial e de costumes, 
era capaz de acomodar os mais severos antagonismos, sobretudo 
através do patriarca. Assim, o horror do cotidiano, violento e 
opressor, foi transformado pela lente do autor em um ambiente de 
acomodação e reelaboração das tensões pelos próprios elementos 
humanos que constituíam aquela realidade (Freyre, 1933, p. 391). 
Todavia, esse tom aparentemente conciliador que destacou, sobre
tudo, a contribuição africana para a formação da cultura brasileira, 
deve ser relativizado (Freyre, 1933, pp. 113114).

Embora a obra de Gilberto Freyre tenha sido recebida como 
um avanço com relação às gerações anteriores, abertamente racis
tas, como era Oliveira Vianna, esse aspecto de sua interpretação 
não deve ser analisado de modo isolado. Gilberto Freyre possuía 
interesses que requeriam um amplo cessarfogo. Revitalizar o 
protagonismo do Nordeste exigia que este cumprisse papel 
relevante na acomodação das tensões sociais Brasil afora.

A estabilização da estrutura de poder brasileira na explo
siva conjuntura das primeiras décadas do século XX, marcada 
por tensões antigas e pela emersão de tensões sociais relati
vamente novas na história do país, como eram as greves nas 
cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, exigia basicamente dois 
tipos de medida. De um lado, era necessário elaborar um novo 
pacto entre as oligarquias regionais, o que analisaremos na 
seção seguinte deste artigo. De outro, era necessário adotar 
medidas que enfrentassem as insatisfações populares. Todavia, 
a questão naquele momento era justamente como fazêlo – e a 
obra de Gilberto Freyre oferece algumas sugestões.

O reconhecimento do negro como elemento central da 
cultura nacional, porém sempre com o cuidado de apresentálo 
sob a tutela do branco, talvez expressasse uma sugestão sobre 
como proceder nas inúmeras situações de tensão social na 
década de 1930. Em alguma medida, a obra de Freyre pode 
ser compreendida como um guia sobre como lidar com as 
tensões entre dominadores e dominados, sobretudo com 



Continuidades e modernização entre Oliveira Vianna e Gilberto Freyre

Lua Nova, São Paulo, 116: 165-196, 2022

176

o elemento do trabalho em suas dimensões cultural e social,  
o que no Brasil está fortemente associado à escravidão do ele
mento indígena e, principalmente, do africano. Em outras 
palavras, balizado pelo passado colonial e escravista, o enca
deamento lógico de Casa-grande e senzala e Sobrados e mucambos 
parece sugerir o uso de técnicas sociais para preservar a segre
gação social baseada em fundamentos raciais e culturais.6

A própria sequência dos livros parece sugerir os princípios 
e as técnicas necessárias para se adaptar a estas em um mundo 
que se urbanizou e afastou as camadas dominadas das domi
nantes. Principalmente no ambiente urbano, em que a pes
soa do patriarca aburguesado já não era mais tão presente na 
vida íntima do trabalhador, seria preciso leis que regulassem 
a vida no ambiente de trabalho e a sua existência cultural 
(Freyre, 1936, pp. 3334). Não apenas a suposta confrater
nização tradicional entre dominadores e dominados não 
estava associada às manifestações de contestação e rebeldia, 
como também era necessário que esse contato possuísse um 
caráter de tutela e vigilância, que era o caminho que levaria à 
seleção, de um lado, e ao mando arbitrário, de outro.

Ainda que Gilberto Freyre afirme que o africano deva 
ser considerado um colonizador do Brasil tanto quanto o 
português (Freyre, 1933, pp. 417418), em momento algum 
ele abre espaço para que o africano e o indígena disputassem 
a liderança do processo de seleção cultural com o português. 
Um escravo ou escrava jamais selecionaria, sob qualquer 
ponto de vista, um senhor ou uma senhora por esta ou 
aquela atribuição. A narrativa de Freyre apresentou apenas 

6 Lima (1989, p. 198205) observa não apenas que cultura e raça se equilibram 
como forças explicativas da interpretação de Gilberto Freyre, como também 
destaca que esse equilíbrio fundamenta uma cultura baseada em valores fluídos, 
isto é, na plasticidade. Afinal, a força cultural do português residiria na sua capa
cidade de se adaptar a diferentes climas, relevos, tipos raciais etc., o que em si 
mesmo seria um traço da sua formação étnica, baseada na mistura do europeu 
com o semita, o mouro etc. Ou seja, a raça é uma força constituinte da sua cultura 
e da sua herança para a cultura brasileira – o que em muito se assemelharia ao 
“evolucionismo conservador de Oliveira Vianna” (p. 207).
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processos que transcorreram no sentido inverso, destacando 
sempre a liderança do português e valorizando a capacidade 
da cultura ibérica de se amalgamar às outras sem se despir 
da sua posição de comando (Freyre, 1933, p. 69).

Em Casa-grande & senzala, Freyre afirmou que a singular 
predisposição do português ao hibridismo se devia ao seu próprio 
passado cultural, que não se definia como europeu nem africano 
(Freyre, 1933, p. 65). Antes, o amálgama desses dois elemen
tos era o que fundamentava a sua plasticidade do português e 
a própria formação de sua cultura nacional. Características como 
a capacidade de defender e adaptar o catolicismo sem perder 
seus fundamentos, também a capacidade de preservar a vida 
agrícola sem negar a vocação para o comércio, balizavam o que 
era necessário para ser “bom” (Freyre, 1937, p. 47). Assimilar 
parte das culturas de povos dominados ao mesmo tempo em 
que; (i) se preservava os fundamentos de sua própria cultura, 
(ii) se mantinha o domínio social e político e (iii) se construía 
uma economia agrícola e exportadora, teria feito do português 
o colonizador ideal dos trópicos.

Em Nordeste, o autor explicitou que os portugueses teriam 
selecionado indígenas e, mormente, africanos que possuíam 
traços “eugênicos”, os quais eram os elementos culturais e 
de fisionomia, por ele caracterizados, como bons. A massa 
de escravizados se fazia não só de indivíduos que na África já 
realizavam trabalhos braçais, como também era constituída 
daqueles que pertenciam a frações sociais dominantes em 
suas respectivas sociedades, ao que o autor parece atribuir, 
automaticamente, superioridade (Freyre, 1937, p. 158).7

Assim, segundo Gilberto Freyre, o português foi construindo 
uma sociedade capaz de acomodar antagonismos que, através da 
sua capacidade de selecionar indivíduos das camadas dominadas, 

7 É importante destacar que, para Gilberto Freyre, o termo usado para se con
trapor a eugênico era cacogênico. Essa expressão abarcava todas as formas de ser e 
parecer que se afastavam da confraternização com os colonizadores portugueses 
e com o ser de modo sofisticado. O termo cacogênico, portanto, estava associado 
mais diretamente à força bruta, à rebeldia e outros traços similares.
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como eram os escravos, possuía rasgos democráticos. O contato 
direto entre senhores e cativos domésticos estimulara a criação de 
afetos espontâneos que teriam sido responsáveis por amortecer 
tensões e, assim, viabilizar aproximações sociais, mas restringidas 
aos africanos que possuíam os traços eugênicos. Só estes seriam 
capazes de aproximar genuinamente senhores e cativos, especial
mente aquela minoria selecionada para os afazeres domésticos 
que exigiam maior proximidade e, na interpretação do autor, 
permitiam o nascimento de afetos (Freyre, 1937, p. 155). Apenas 
a seleção lenta e criteriosa do africano pelo português/senhor se 
associava à democratização racial e social que o autor tanto dourava.

Gilberto Freyre não abre brechas para que se compreenda 
que o processo de seleção étnica, social e cultural tenha esca
pado ao controle do colonizador. Para o autor, foram os por
tugueses que selecionaram as peças que compõem a cultura 
brasileira, cuja principal herança seria a plasticidade. Assim, 
o colonizador português, notadamente no Nordeste, teria 
transferido sua principal e melhor característica à civilização 
brasileira, que seria a capacidade de equilibrar antagonismos.

Com o intuito de dar maior concretude ao que dizemos, 
destacamos um exemplo notável apresentado por Gilberto 
Freyre sobre a capacidade e os critérios dos colonizadores para 
decidir sobre a posição social da população negra. Tanto em 
Sobrados e mucambos como em Nordeste, há um caso bastante ilus
trativo de um tipo peculiar de mobilidade racial e social. O tom 
da pele negra com que o capitão Silva Pedroso era identificado 
pela sociedade patriarcal e pelo Estado dependia fundamen
talmente da sua fidelidade às leis e à ordem vigente. Isto é, na 
medida em que o capitão se afastava da defesa da hierarquia 
rígida do Exército e se associava à defesa dos interesses popula
res e nacionalistas à época da Independência, sua pele enegre
cia radicalmente (Freyre, 1936, pp. 753756).

Essa linha móvel traçada a partir da conveniência do 
branco e controlada pelo branco era precisamente aquilo 
que, para Gilberto Freyre, determinava a construção de uma 
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democracia racial. O ritmo lento desta construção era expli
cado, em boa medida, como uma função da incapacidade do 
negro cacogênico em se livrar dos traumas do cativeiro que o 
impediam de desenvolver a plasticidade da cultura patriar
cal (Freyre, 1937, p. 135, grifos nossos). Isto é, o negro revol
tado com o sistema patriarcal não se ajustaria, por definição, 
àquilo que havia de melhor na cultura brasileira; a plasticidade.

Controlar as fraturas da estrutura de poder era uma 
tarefa que exigia ação organizada por parte das camadas 
dominadoras. A profusão das mais diversas formas de ten
são social exigia respostas contundentes e eficazes, sem que 
isto significasse o uso único e exclusivo da violência. Nesse 
sentido, a obra de Gilberto Freyre apresenta uma série de 
exemplos de seleção de escravos baseada em traços culturais 
que possui certa semelhança com a promulgação de algumas 
leis do início do governo Vargas (Araújo, 2013, p. 85). De um 
lado, senhores de engenho selecionavam escravos eugênicos 
para o serviço doméstico em detrimento de uma maioria 
fadada ao serviço da lavoura. De outro, instituiuse uma lei 
que obrigava que ao menos 2/3 da mão de obra das fábricas 
brasileiras fosse composta de trabalhadores nacionais. Assim, 
limitavase a presença dos estrangeiros, a maior parte dos tra
balhadores industriais que naquele início de século haviam 
organizado sindicatos combativos de viés anarquista.8

Em outros termos, o que se afirma aqui é que, a partir 
dos critérios e dos interesses das camadas dominadoras, 
se traçava fronteiras movediças entre o que seria e o que 
não seria permitido. De tal modo, a peneiragem sociocul
tural ou, como Gilberto Freyre denominava, a constru
ção da democracia étnica, seria lenta, segura e gradual. 
A construção desta democracia não se daria senão através da 

8 É importante destacar que a Lei dos 2/3 foi complementada por lei que estimu
lava a presença de estrangeiros nas zonas rurais do país, onde predominava uma 
ausência quase completa das leis trabalhistas, dado que as conquistas de direitos 
laborais se restringiam às ocupações tipicamente urbanas.
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seleção de indivíduos que teriam a sua fidelidade aos patriar
cas e aos valores patriarcais atestada cotidianamente.

A mobilidade dessa sociedade, que Gilberto Freyre 
expressaria através dos casos dos negros que ascendem 
a postos elevados do Exército e, particularmente, através dos 
mulatos bacharéis, era regida pelos interesses dos patriar
cas brancos. Eram estes que determinavam se uma pessoa 
negra ou, em termos mais amplos, uma pessoa disposta 
a se rebelar contra os desígnios arbitrários dos dominadores, 
era excluída ou inserida no círculo de privilégios.9

Isto é, o grau da aproximação social entre os antagonismos 
era regido não só pelo controle do elemento dominante 
sobre o processo, mas também pelo risco potencial de se 
desestabilizar a ordem patriarcal.10 De tal modo, quanto mais 
apegado o indivíduo negro era às tradições de matriz africana 
e mais fortes seus laços de solidariedade com a comunidade 
negra, maiores as possibilidades de se ser identificado como 
um risco à estabilidade da ordem branca e patriarcal.11

9   A ampliação do escopo dos grupos sociais que seriam estranhos às tradições 
plásticas do Brasil foi apresentada de maneira mais decidida apenas em Ordem 
e Progresso, quando há uma apresentação mais exaustiva de pessoas brancas e de 
famílias eugênicas, digamos, que teriam sido subvertidas por ideologias estrangei
ras. Porém, é importante destacar, Gilberto Freyre sugere explicitamente em várias 
passagens que as convicções oriundas de ideologias estrangeiras geralmente eram 
demolidas pela inércia das tradições patriarcais brasileiras, levando que pessoas 
que haviam sido radicais na juventude recobrassem a sensatez e passassem a adotar 
de modo progressivo posturas mais plásticas.
10   Uma crítica a essa posição, que romantiza e legitima a interrupção dos conflitos 
sociais com potencial para instabilizar a ordem, se encontra em Florestan Fernandes. 
Esse autor denominou essa intolerância diante de potenciais e reais manifestações 
autônomas de contestação de “medopânico” (Fernandes, 1975, p. 25251).
11   Alguns trabalhos de história social oferecem insumos muito ricos para se pensar 
como o medo de que a população negra se organizasse e promovesse uma opo
sição organizada se acomodou em um período de avanço da contestação social e 
cultural às camadas dominantes. Um deles é o de Oliveira (2015), que apresentou 
informações sugestivas sobre a perseguição e tutela do Estado sobre o candom
blé, tradicionalmente identificado com a organização das populações de matriz 
africana no Brasil durante a escravidão. Outro trabalho seria o de Liberac (2001), 
que identificou o esforço do Estado para se restringir a identificação da capoeira à 
signos de resistência cultural e orgulho dos povos originários da África. Além disso, 
de modo a identificar a tutela social sobre a população negra no Brasil no futebol 
paulistano, ver o trabalho de Streapco (2010).
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Acomodação e conciliação entre os dominadores
À semelhança da seção anterior, evidenciaremos as conti

nuidades modernizadoras do conservadorismo entre Oliveira 
Vianna e Gilberto Freyre12, mas nesta enfatizaremos a articula
ção das oligarquias regionais. Para isso, evidenciaremos como 
estes autores buscaram evitar que os conflitos intestinos destas 
oligarquias abrissem espaço para maior participação popular 
na vida política brasileira. De um lado, Oliveira Vianna fez 
uma narrativa exaltando governos autoritários sustentados 
a partir da fração dominante do CentroSul. De outro lado, 
Gilberto Freyre defendeu a existência de uma cultura patriar
cal nacional capaz de conter processos de modernização com 
potencial centrífugo, revitalizando o papel do Nordeste den
tro de uma possível coalizão das oligarquias brasileiras.

Oliveira Vianna: reorganização das oligarquias no poder central
Oliveira Vianna notou a “autonomia de organização e 

subsistência” do “clã bandeirante” nos três primeiros séculos 
de colonização. Cada senhor de terras e escravos, “o caudi
lho”, mantinha sua própria capacidade coercitiva, que era 
usada tanto para a expansão da colonização interiorana 
como para o combate entre os próprios senhores. Essa capa
cidade coercitiva, segundo o autor, crescera mais que a capa
cidade coativa do poder público, permitindo que o senhor 
de terras e escravos ignorasse e desobedecesse ordens da 
metrópole. Oliveira Vianna considera esse quadro, de pre
domínio do poder pessoal sobre o poder do Estado e de 
rivalidades entre os senhores nas quais o Estado é incapaz de 
intervir, como uma situação de “anarquia branca”.

12   Por “continuidades modernizadoras” estamos querendo dizer que se conti
nuou a perseverar pela manutenção do controle das estruturas de poder, mas 
incorporando novas técnicas de controle social. Isto é, a continuidade das tensões 
evidenciava a necessidade de adaptação dos grupos dirigentes, que deveriam não 
apenas compreender a insuficiências das antigas técnicas de mero desprezo cultural 
e perseguição policial, e deveriam buscar a sua modernização, que se refletiria jurí
dicoinstitucionais. De tal modo, observase que, era necessária uma aliança que 
desenvolvesse quais seriam os limites e as formas dessas novas técnicas. 
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Para Oliveira Vianna, o movimento de centralização e 
cerceamento do “caudilhismo”, iniciado no século XVIII, 
teria sido interrompido após o fim do Primeiro Reinado 
com a promulgação do Código de Processo de 1832, o qual 
concedia novamente aos senhores locais o direito de nomea
ção jurídica municipal. Oliveira Vianna critica a medida por 
dois ângulos. Primeiro, pela sua origem: uma transplantação 
de leis originárias em outros países, sem a devida precau
ção sobre a sua propriedade na formação social brasileira. 
Segundo, por suas consequências: “dessa contrafacção do 
self-government americano não é, porém, a ordem que sai, 
como não podia sair; mas, sim, a intranquilidade, a violência, 
a desordem e, por fim, a anarquia” (Vianna, 1922, p. 234).

Esse é o principal problema sobre o qual se debruça 
Oliveira Vianna no livro Instituições políticas brasileiras: 
“o estudo dos complexos relativos às instituições de direito público 
e particularmente o problema dos ‘empréstimos’ de regimes 
políticos estrangeiros, através da imitação de suas Chartas ou 
sistema de normas constitucionais” (Vianna, 1987, vol. I, p. 65). 
Oliveira Vianna também chamava esses empréstimos de 
“imitação” ou “transplantação”. Para o autor, os liberais 
brasileiros de fins do século XIX, cujo principal expoente foi 
Rui Barbosa, teriam se eximido da tarefa de estudar histori
camente a tradição política brasileira. Como consequência, 
esses liberais ignoravam a inadequação das instituições políti
cas anglosaxãs ao “complexo cultural” brasileiro. Na prática, 
criavase uma autonomia municipal sem formação do espírito 
público e de uma tradição democrática, levando ao forta
lecimento dos poderes locais diante do poder central e ao 
reforço à “anarquia branca” (Vianna, 1987, vol. II, cap. III).

Perguntamos: se, como vimos acima, para Oliveira 
Vianna, o brasileiro do povo é um indivíduo que procura 
um chefe, que vive pacificamente sob a guarda deste, por que 
então conferir maior poder político local ao senhor causaria 
tantos danos? Porque é com a anarquia instaurada na relação 
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entre senhores que Oliveira Vianna se preocupa. É a unidade 
deles em favor de uma ordem nacional que o autor obje
tiva. Esta que, para Oliveira Vianna, deveria ser realizada 
por cima, acomodando os interesses das frações regionais da 
classe dominante – sem que isto implicasse em superação da 
segregação social. Por isso o autor se refere à “desordem”, 
mas jamais à insubordinação do indivíduo comum ao seu 
senhor. Não é dessa insubordinação, para o autor, que sai 
a desordem. Nem poderia sêlo, dado que o indivíduo do 
povo vive pacificamente sob a guarda de seu chefe.

Segundo Oliveira Vianna, os próprios liberais ficaram sur
presos com o estado de desordem causado pela descentraliza
ção e recuaram através do Ato Adicional de 1834. A retirada 
dos poderes dos “caudilhos” locais, no entanto, não foi em 
favor do poder central, nacional, mas das províncias. Apesar de 
considerar os benefícios desse recuo, para Vianna essa solu
ção mostrou outro perigo. O “caudilhismo” não desaparecera, 
apenas fora concentrado na província. Com isto nasce “o caudi
lho provincial, o chefe dos chefes da caudilhagem local. 
Hoje chamáloíamos oligarca” (Vianna, 1922, pp. 238239). 
Ainda mais poderosas, essas oligarquias significavam uma 
ameaça à vigência do poder central nas províncias. 

Essa ameaça somente foi extirpada com a centralização 
realizada pelo Segundo Reinado. A partir da lei de interpreta
ção de 1841, o poder central teria, segundo Oliveira Vianna, 
atingido o estado de “paz interior”, o “império do direito” e 
mantido e difundido “a ordem pública” por todo o país.

Da interpretação de Oliveira Vianna, depreendemos 
que, para atingir a “paz interior”, fora necessário apenas 
combater o poder do “caudilho”, primeiro o local e depois 
o provincial, pois a “única força viva do mundo político entre 
nós é o senhor de terras”. Controlar estes, “principalmente os 
dos pampas e os dos sertões, uns e outros dotados de extrema 
combatividade”, era toda a atividade necessária para manter 
a unidade nacional (Vianna, 1922, p. 247). Não se cogitava 
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jamais considerar as insatisfações da população demonstra
das com as revoltas da primeira metade do século XIX.

Em realidade, Oliveira Vianna enxerga todo o período de 
instabilidade política desde a independência até o Segundo 
Reinado como de ameaça à unidade nacional – à acomoda
ção dos interesses das diferentes frações regionais da classe 
dominante –, uma ameaça fundamentalmente causada pelo 
desentendimento entre as frações locais ou provinciais da 
classe dominante. Mais precisamente, as revoltas eram resul
tantes da insubordinação dos senhores, sobretudo de outras 
regiões que não a CentroSul, caracteristicamente destemi
dos (Vianna, 1987, vol. I; p. 134).

Para Oliveira Vianna, interessava a unidade nacio
nal realizada por cima; pelo contrato entre os senhores 
latifundiários; uma ordem pública que incorpora apenas 
a classe dominante. Ou seja, o controle do poder local atra
vés do poder público se efetiva mediante uma nova forma de 
realização do poder da oligarquia rural, agora concentrado 
no poder central (Vianna, 1922, p. 265).13 Oliveira não 
intencionava retirar do senhor de terras o poder político. 
Aliás, o autor não concebia a possibilidade de governar sem 
esses senhores, pois “Num país em que os elementos diri
gentes têm esse relevo e essa estatura: ou se governa com 
eles, ou sem eles não se governa” (Vianna, 1923, p. 216).

Contudo, essa centralização, mesmo restrita às oligar
quias regionais, também não é homogênea. Dado o caráter 
aguerrido dos oligarcas do norte e do sul, cabe ao senhor do 
CentroSul, verdadeiros representantes do caráter pacífico do 
brasileiro14, a tarefa da centralização (Vianna, 1922, p. 356).

13 Essa reorganização do poder patriarcal no governo central é indicada por 
Carvalho (1993, pp. 2930).
14 “Populações Meridionais concentrase, pois, na ‘evolução e estrutura das instituições 
políticas do grupo centromeridional e, por extensão (dado o papel histórico 
desse grupo), do povo brasileiro em geral’; e pretende deixar de fora tudo o que,  
a juízo do autor, não tenha contribuído para a formação dessa mentalidade 
política”. (Brandão, 2007, p. 84).
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Querendo conservar a forma de poder concentrada 
na classe de senhores de grandes domínios rurais, Oliveira 
Vianna louva o “absolutismo imperial de D. Pedro II” 
como a “melhor garantia da liberdade política de um 
povo” no qual “domina exclusivamente a política de clã” 
(Vianna, 1922, p. 269), elogiandoo como “nobre ditadura”. 
Ou seja, por trás do véu de garantia às liberdades do povo, 
o autor expõe, de fato, o autoritarismo como forma de garan
tir a governabilidade oligarca, cujo objetivo é assegurar a uni
dade nacional por cima, a unidade entre as frações regionais 
da classe dominante, acomodando os conflitos entre elas.

Segundo o autor, era necessário, primeiro, garantir o 
problema da autoridade, da ordem. E, para tanto, deviase 
abdicar “dos excessos do liberalismo republicano ou os 
delírios do teorismo democrático, o que equivaleria para 
a nacionalidade a anarquia, a desintegração e a morte” 
(Vianna, 1922, p. 356).

Liberalismo político e democracia não eram vistos como 
pertinentes a toda a humanidade, mas como criações de 
outras culturas e, por isso, impróprios à sociedade brasileira. 
De acordo com Silva (2004), era comum entre os ideólogos 
do Estado autoritário dos anos 1920 imputar aos ideais libe
rais presentes na Primeira República a origem da situação de 
desordem então existente. Para Silva (2004), realizar uma aná
lise conjuntural que identifica uma situação “catastrófica” foi 
um prérequisito para a proposição de um Estado autoritário.

Disto resulta a valorização do período do Segundo 
Reinado e do conteúdo oligárquico do Império, “pois ao des
crever a debilidade do sentimento de liberdades públicas e  
o artificialismo da ideia de Estado na mentalidade da população, 
sugere que a destruição do Império eliminou o único agente 
que poderia enraizálos” (Brandão, 2007, p. 100). Esse agente, 
para Oliveira Vianna, é o poder central, que no Segundo 
Reinado era conduzido pelo Imperador. Desta maneira,  
ao mesmo tempo que o autor argumenta que o poder central 
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é necessário para controlar os poderes municipais e das provín
cias, também concebe o poder central como representativo da 
“nobreza rural” e formado por elementos dela. A isso estamos 
denominando reorganização do poder oligárquico no centro.

A maior expressão dessa proposta de Oliveira Vianna, 
é seu argumento quanto a seleção dos “homens de 1.000”, 
cuja origem é a própria classe dominante, realizada pelo 
Imperador durante o Segundo Reinado. No capítulo sobre 
a seleção dos homens de 1.000 fica explícito que Oliveira Vianna 
valoriza um suposto equilíbrio entre duas tendências dentro 
dessa da “nobreza rural”: a tradição individualista consolidada 
na formação social brasileira, e a benevolência de alguns de 
seus membros a qual apenas o poder central pode fortalecer. 
Para usar as metáforas do autor, um equilíbrio entre os filhos de 
Marta e os de Maria. Os primeiros “levedam e fecundam […] 
a vida das sociedades, enchendoa de muita coisa bela e pre
ciosa”. Os filhos de Maria, benévolos, têm o papel de evitar 
as “imprevidências e excessos” da tradição individualista.  
O equilíbrio que se realiza por meio do fortalecimento do 
poder central (Vianna, 1987, vol. I, cap. XIV).

Portanto, ainda que para Oliveira Vianna a identi
dade nacional era uma obra a ser realizada, sobressai na 
interpretação do autor a valorização de elementos forma
dos no passado: a placidez, a nobreza rural, e o equilíbrio 
entre a tradição individualista e a benevolência estimulada 
pelo poder central. Essas instituições teriam sido, segundo 
Vianna, abaladas pelas instituições liberais da República e 
pelo fim do regime de trabalho escravo, abrindo um período 
de “desorganização profunda e geral” (Vianna, 1922, p. 56). 
Estamos, assim, qualificando o que tem sido visto na 
bibliografia, a exemplo de Ricupero (2010), como uma 
dupla avaliação de Oliveira Vianna sobre o papel do lati
fúndio. Em nossa interpretação, o autor está propondo 
a coexistência entre o poder latifundiário e o fortalecimento  
do poder central.
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A pretensão dessa narrativa histórica era valorizar os 
elementos herdados do passado como os instrumentos para 
a construção da identidade nacional. Uma proposta de iden
tidade nacional construída a partir de cima e uma interpre
tação do passado que dissimula a violência constituidora da 
segregação social e garantidora do poder latifundiário.

Gilberto Freyre: a complementaridade das oligarquias regionais
O pensamento antiliberal e conservador brasileiro na 

década de 1920, que tinha em Oliveira Vianna talvez o seu 
maior expoente, creditava a marginalização de estados e 
suas respectivas camadas dominantes ao crescente poder das 
regiões cafeeiras. Todavia, o debate público não se prendia 
a questões estritamente objetivas (Mesquita, 2018, p. 29ss.). 
A partir do tom altissonante próprio do calor do debate 
político, representantes do conservadorismo extrapolavam 
as dimensões mais circunscritas ao poder em direção 
a aspectos simbólicos. Articuladamente à disputa pelo 
poder, afirmavam que a modernização do país liderada pelas 
oligarquias cafeeiras apontava para a desagregação de tudo 
o que havia de melhor na cultura brasileira, como seria a sua 
capacidade de acomodar conflitos de classe, raça e região, 
entre outros (Freyre, 1936, pp. 513514).

O teor ideologicamente carregado do debate público 
associava de maneira pejorativa as oligarquias cafeei
ras, sobretudo a paulista, à modernização que atraves
sava todas as relações no país e que, sob os olhos conser
vadores, significava a implantação do caos numa terra 
tradicionalmente estável. Isto é, o aumento das tensões 
sociais e políticas eram diretamente associadas ao livre 
mercado, à impessoalidade da lei, ao trabalho assalariado, 
aos sindicatos e a outros aspectos que coincidiam com 
a ascensão da hegemonia do capital cafeeiro e, ao mesmo 
tempo, com a decadência das demais oligarquias, sobre
tudo as do Nordeste (Mesquita, 2018, p. 30ss).
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A busca por espaços às oligarquias que não se 
baseavam na economia cafeeira e a proposição de uma 
nova composição de forças conservadoras para estabilizar a 
estrutura de poder no Brasil era o rio subterrâneo que atra
vessava a obra de Gilberto Freyre.15 O seu apelo ao caráter 
nacional da cultura patriarcal representava justamente uma 
crítica à concentração do poder político e econômico por 
parte dos cafeicultores.

Na opinião de Freyre, era urgente resgatar costumes e 
práticas desenvolvidas por senhores de terras durante a escra
vidão para preservar a ordem. Nesse sentido, um dos eixos 
de sua proposta residia na identificação de que a plasticidade 
acomodava antagonismos e impedia que conflitos entre as 
oligarquias adquirissem maior radicalidade. Esses eram pro
cedimentos fundamentais para a formação de articulações 
nacionalmente capilarizadas, unindo patriarcas em torno de 
atividades urbanas e rurais (Freyre, 1936, p. 200; p. 396399).

A apresentação desse passado tentava legitimar o 
compartilhamento dos espaços nacionais de controle e 
de tomada de decisão com outras oligarquias no início do 
século XX (Freyre, 1937, p. 52). Em boa medida, a obra 
de Gilberto Freyre consiste em um exercício intelectual 
e político que valorizava a cultura patriarcal brasileira 
enquanto forma adequada para se dominar um país de 
proporções continentais e portador de uma estrutura eco
nomicamente especializada e socialmente heterogênea. 
O horizonte de Freyre era de que, sem o apoio dos diversos 
patriarcados regionais de um país ainda esmagadoramente 
rural, a oligarquia cafeeira não conseguiria reconduzir o país 
à acomodação das tensões, como se em algum momento 
de sua história o Brasil tivesse convivido com algum tipo de 

15   Parafraseando Antônio Candido (2001, p. 50), argumentamos que a narrativa 
do passado colonial de Gilberto Freyre sempre propôs, como um rio subterrâneo 
em sua obra, um horizonte para a estabilização da estrutura de poder daquele 
segundo quartel do século XX.



Gustavo Zullo   e Ulisses Rubio Urbano da Silva

Lua Nova, São Paulo, 116: 165-196, 2022

189

acomodação, tal como o autor enunciou. Freyre dissimulava, 
assim, a história social brasileira marcada pelo genocídio das 
populações indígenas e africanas escravizadas, o que revela 
um caráter profundamente paradoxal de sua obra.

O que a interpretação de Freyre sugeria era a revitaliza
ção do controle arbitrário e tutelar sobre as populações rural 
e urbana, apesar de essa tutela, como argumentamos na seção 
acima, não pudesse mais ser expressa sem constrangimentos. 
De tal modo, a incorporação das oligarquias marginalizadas 
dos centros de poder dentro de um novo pacto se baseava, 
em boa medida, na proposição de que o controle das tensões 
deveria ocorrer longe dos rigores da lei ou, de outro modo, 
dentro dos rigores do ambiente doméstico. Esta seria uma 
etapa fundamental para, por exemplo, determinar o alcance 
territorial e setorial das leis trabalhistas na medida em que 
estabeleceria os limites territoriais da modernização dos con
flitos sociais que assombravam conservadores por todo o país.

As oligarquias marginalizadas dos centros de decisão preci
savam apresentar elementos que justificassem a sua participação 
em um novo pacto político em torno do poder central e articu
lado às principais lideranças econômicas do país. Era necessário 
contribuir para o controle sociocultural de todos os grupos sociais 
organizados que traziam problemas ao avanço da concentração 
de poder e riqueza (Freyre, 1936, pp. 403404).

Mais particularmente, as tensões sociais que emergiam 
no campo e nas cidades eram abordadas como uma ameaça 
à cultura patriarcal, e as oligarquias não admitiriam constran
gimentos aos mecanismos que fundamentavam a preserva
ção de seu poder. Não se autorizaria que se restringisse a 
sua maneira particularmente violenta de acomodar conflitos 
nem que se opusesse à sua versão da história que, perante 
todas as circunstâncias, deveria ser compreendido como um 
processo espontâneo e, pois, particularmente bom de se 
construir uma democracia. De tal modo, se pretendia falsear 
um passado caracterizado pela violência e pela exclusão, ao 
mesmo tempo em que se apresentava as tensões como frutos 
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do modelo liberal implantado pelos cafeicultores nas fábricas 
de São Paulo e do Rio de Janeiro. Isto é, a estratégia de Freyre 
para justificar um novo pacto oligárquico consistia, do ponto 
de vista discursivo, na mistificação do passado e do presente. 
A capacidade de controle social de uns, supostamente com
provada por uma paz social na colônia, preenchia a inépcia 
de outros, atestada pelo caos por qual o país passava.

A acomodação desses conflitos, que se baseava na visão 
de que o Estado seria uma versão ampliada do patriarca 
(Freyre, 1936, p. 475), necessariamente envolveria maior 
participação das oligarquias mais fortemente associadas 
à cultura patriarcal. Nesse sentido, o Nordeste, berço da 
cultura patriarcal brasileira e grande responsável pela sua 
preservação através dos séculos, teria um assento natural 
no Estado brasileiro que ajudara a construir e desenvolver 
desde, pelo menos, o Império. Em suas palavras, “foram os 
homens da Bahia e do extremo Nordeste que se tornaram, 
juntamente com os da baixada fluminense, os grandes 
senhores da política, da diplomacia e da administração do 
império […] adoçados pela civilização do açúcar; suavizados 
pelo chá tomado em pequeno” (Freyre, 1937, p. 183).

A amplitude do poder central se associava a uma 
atuação mais descentralizada que oferecia liberdade para 
que os poderes locais atuassem conforme suas tradições 
(Mesquita, 2018, pp. 213214). De tal modo, as propostas de 
Freyre buscavam revitalizar o Pacto Oligárquico na medida 
em que propunha a incorporação do patriarcado rural como 
elemento fundamental da ordem. Numa conjuntura de 
grande inquietação social, inclusive no campo, era necessário 
interromper toda forma de contestação social, fosse à fór
ceps, ou integrando a cultura nãohegemônica à ordem 
legal, domesticandoa na medida do possível. Não se podia 
tolerar que o questionamento aos privilégios desestabilizasse 
a segregação social e a estrutura agrária, dois grandes pilares 
da estrutura de poder no Brasil (Bastos, 2006, pp. 198199).

Era, portanto, a partir da cultura patriarcal fundada na 
colônia que se iria contrapor a modernidade “liberal” que 
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ameaçava a capacidade das oligarquias de controlar o tempo 
social dentro do seu próprio domínio, o qual extrapolava 
o ambiente doméstico na medida em que o próprio poder 
central se confundiria com a ideia de um grande patriarca.

A ênfase sobre o Nordeste, portador de enorme população 
rural e economicamente incapaz de acompanhar a expansão 
industrial de São Paulo e Rio de Janeiro (Furtado, 1959), 
residia na sua capacidade para controlar o avanço da tensão 
social nos centros urbanos, que se adensavam rapidamente. 
Ao mesmo tempo, de um ponto de vista discursivo, a região era 
fundamental para identificar os elementos genuína e patriar
calmente nacionais e utilizálos como instrumentos de combate 
ao modelo “liberal” de gestão dos conflitos sociais e políticos 
no Brasil. A valorização dos critérios patriarcais de vida tinha 
como um de seus principais objetivos a definição e legitimação 
do estabelecimento das regras formais e nãoformais das rela
ções sociais no Brasil. Sobretudo, no que se refere à modulação 
e controle do ímpeto do movimento trabalhista no país, aos 
olhos de Gilberto Freyre era preciso reestruturar a fronteira 
entre a esfera pública e a privada. De outro modo, era necessá
rio impor um ritmo mais lento à mudança das relações sociais 
no Brasil, ao que Gilberto Freyre, por exemplo, recorreu às 
tradições do tempo ibérico e em contraste à cultura anglosaxã, 
associadas à modernidade capitalista que supostamente guiava 
o Brasil ao caos (PallaresBurke, 2005).16

16 Gilberto Freyre elabora o ethos do brasileiro, cuja originalidade não é superada 
em nenhum momento, mas apenas adaptada às novas circunstâncias: “Ao estabelecer 
relações entre sociedade, tempo passado e ethos (como fundamento de sua interpre
tação do Brasil), Gilberto Freyre cria um problema relativo à qualidade dos valores 
que, supostamente, seriam característicos dos brasileiros. Ora, se são característicos 
dos brasileiros, estamos diante de valores que batem mais forte em corações e mentes 
(Habermas, 1990) e servem para reunir e solidarizar seres humanos que individual
mente enfrentam, dia a dia, as normas impessoais e abstratas das sociedades moder
nas. Seriam, então, valores próprios da construção de uma identidade nacional. 
Porém, se esses valores são identificados com valores típicos do modelo de uma socie
dade definida como ‘tradicional’, Gilberto Freyre estaria operando de um ponto 
de vista estritamente sociológico, e interessado, talvez, na conservação de valores 
próprios de uma ordem tradicional” (Villas Bôas, 2006, pp. 3536).
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Em suma, a conciliação entre as oligarquias regionais 
no Brasil, de fato, representou uma possibilidade factí
vel para controlar, de forma articulada, o ritmo da moder
nização no país. Essa estratégia favoreceria o controle de 
diferentes tempos e intensidades da mudança social, o que 
era fundamental para estabilizar uma estrutura de poder 
heterogênea que, a despeito da sua dinâmica comunicante 
tão bem observada por Gilberto Freyre, foi tantas vezes 
confundida como uma dualidade. Isto é, o controle das 
dinâmicas políticas e sociais dependia de uma variada gama 
de instrumentos e medidas, como seria o controle do fluxo de 
trabalhadores rurais para as cidades, assim como dependia do 
conjunto de leis que estabelecia as regras, ou a ausência delas, 
que definiam os direitos dos trabalhadores e a possibilidade 
de se acessar a propriedade da terra. Para tanto, era necessá
rio articular as inúmeras dinâmicas locais dentro de um órgão 
central, o Estado nacional, que articulasse e assegurasse os 
privilégios das várias oligarquias brasileiras, com especial 
ênfase às das regiões Nordeste e Sudeste.

Considerações Finais
As interpretações desses dois ícones do pensamento 

conservador brasileiro apresentam muitos elos comuns. 
Para ambos, o principal objetivo repousava na repactua
ção da articulação entre as oligarquias regionais no Brasil, 
que naquele momento era dominada pelo café. Todavia, 
ambos compreendiam que alcançar este horizonte dependia 
do controle sobre as pressões sociais que emergiam em todo o 
país. Era preciso elaborar propostas, portanto, que evidencias
sem as possíveis contribuições das diferentes oligarquias mar
ginalizadas em um novo arranjo capaz de conter as tensões.

Ambos apontaram a superioridade do homem branco 
e, em particular, do patriarcado brasileiro sobre os demais 
tipos sociais. Todavia, a maneira como se apresentou o 
argumento é bastante diferente. Enquanto Oliveira Vianna 
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explicitamente destacou a força como qualidade necessária 
para submeter e pacificar o povo, o que teria dado ao Brasil 
uma forma política avessa à democracia, Gilberto Freyre 
defendeu que o Brasil era uma civilização particular que 
lentamente rumava à construção da democracia. Isto é, 
a partir de um verniz democrático, propôs um controle 
violento aos que não se ajustavam à ordem e propôs uma 
adesão seletiva daqueles que se teme, o que seria mediado 
por uma maciça tutela sobre o povo pobre, sobretudo da 
população negra. Nesse sentido, se modernizou o discurso 
com o intuito de inibir o conflito como instrumento de 
construção da democracia.

De modo semelhante, as propostas dos autores para 
aproximar as oligarquias possuíam tanto continuidades como 
alterações profundas. Embora ambos vislumbrassem uma ordem 
social segregada a partir de critérios e tradições que remontam 
à colônia, havia grandes diferenças no tocante às formas de 
convivência social e ao “respeito” à hierarquia regional então 
prevalecente. Se, de um lado, Oliveira Vianna propunha que as 
oligarquias “do sul e dos sertões” fossem marginalmente inte
gradas em um governo mais alinhado ao CentroSul, Gilberto 
Freyre propôs abertamente o protagonismo do Nordeste.

Em suma, a modernização do discurso conservador não 
apenas sofisticou e aperfeiçoou os mecanismos de controle 
social, como também aproveitou o peso da população rural 
do Nordeste no Brasil como instrumento econômico para 
acomodar, ao menos temporariamente, as tensões sociais.
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Introdução
A teoria social encontra dificuldades de trabalhar 

simultaneamente com os conceitos de individualização 
e desigualdade social. Analisar a sociedade sob o prisma 
das estruturas de desigualdade social parece sempre negar 
o elemento de contingência que a ideia de individualização 
busca colocar em primeiro plano. Enquanto os teóricos da 
individualização enfatizam a pluralização e a irredutibilidade 
dos estilos de vida individuais em relação a padrões 
coletivos como “subculturas de classe”, a sociologia da 
desigualdade pressupõe a existência de uma dada estrutura 
social, dando pouca atenção aos processos contingentes  
de construção, desconstrução e reconstrução das 
estruturas de conduta na vida cotidiana e na trajetória 
de vida. Neste texto, argumentamos que é possível  
e necessário trabalhar simultaneamente com os conceitos de 
individualização e desigualdade social estruturada. Para isso, 
precisamos, no entanto, de uma teoria da sociedade que 
não coloque nenhum dos dois conceitos como categoria 
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central na análise da modernidade social, mas que os arti
cule a partir de uma compreensão sobre a contingência da 
inclusão do indivíduo na sociedade, destacando especifica
mente das estruturas de desigualdade (Dutra, 2014) para 
o indivíduo moderno. A teoria da sociedade Luhmann 
parece atender exatamente a estas condições.

Na teoria de Luhmann (Dutra, 2013; 2014), uma con
sequência importante da contingência da desigualdade 
social é a individualização institucionalizada como forma de 
endereçamento e seleção de pessoas na sociedade moderna. 
A tese central a esse respeito é que a transição do primado 
da diferenciação sistêmica estratificada para o da diferencia
ção funcional produz a individualização da identidade social 
dos indivíduos, o que Luhmann chama de “individualidade 
pela exclusão” (Luhmann, 1989, p. 158).1 Como o indiví
duo na sociedade moderna não tem uma definição do que 
constitui a unidade de sua pessoa, ele é obrigado a definila 
individualizada, “fora da sociedade, e a se reproduzir como 
um sistema de tipo próprio no ambiente da sociedade, 
um ambiente necessário para ele”(Luhmann, 1989, p. 158). 
Individualidade por exclusão significa que a principal 
forma de diferenciação da sociedade não prevê uma filia
ção necessária entre a pessoa e qualquer subsistema social, 
como em sociedades estamentais e de casta. A diferencia
ção funcional das relações de inclusão significa que as pes
soas são incluídas apenas parcialmente, segundo critérios 
de relevância específicos no contexto da comunicação dos 
subsistemas. Esta não oferece uma fórmula unitária com 
a qual o indivíduo poderia reunir as diferentes relações par
ciais de inclusão (Luhmann, 1989, p. 225). Esta unidade 
tornase “o maior problema individual que cada um tem 
para resolver por si mesmo [...] A sociedade já não distingue 
a solução, mas apenas o problema” (Luhmann. 1989, p. 225).

1 Todas as citações oriundas de textos em língua estrangeira foram traduzidas pelo autor.
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Essa concepção não é nova na sociologia. O problema 
da unidade da pessoa já ocupa uma posição central no 
diagnóstico do tempo de Weber e Simmel. Weber se ocupou 
da incomensurabilidade entre as esferas e ordens de vida 
diferenciadas, focando nos problemas de unidade da 
“personalidade”, mas não da sociedade, decorrentes da ten
são entre as esferas diferenciadas (Weber, 1989). Para Simmel, 
a individualização moderna é um correlato da diferenciação 
dos círculos sociais. A individualidade da identidade social 
resulta da “intersecção dos círculos sociais”: Com a diver
sificação de oportunidades de participação na vida social 
normalizase a improbabilidade de que pessoas diferentes 
tenham a mesma combinação de participações, ou seja, 
esperase na vida cotidiana que cada indivíduo seja uma 
combinação singular de participações em distintos círculos 
sociais, e não que “muitos círculos se cruzam novamente em 
um ponto” (Simmel, 1908, p. 412 ss.). O indivíduo é definido 
por sua combinação singular de papéis, pela intersecção de 
diferentes formas de participação social, sem contar, para isso, 
com nenhuma fórmula generalizada por toda a sociedade.

A individualidade por exclusão implica o ônus da autodeter
minação reflexiva da conduta de vida (Luhmann, 1995, p. 133). 
Tanto na gestão dos papéis sociais assumidos em diferentes 
sistemas funcionais na mesa fase da vida como no encadea
mento temporal das distintas formas de inclusão, a individuali
zação da identidade social implica formas e vidas contingentes 
e inseguras. A sociedade funcionalmente diferenciada tende 
a tornar contingente todas as “identidades coletivas” que 
servem de contraponto e fonte de segurança para o indivíduo 
(Luhmann, 1989, p. 245; Luhmann, 1995, p. 138). Daí que 
as estruturas de desigualdade social, ao contrário de socieda
des estamentais em que a hierarquia social se impunha como 
necessária em todos os contextos, perderiam influência sobre as 
interações cotidianas em uma sociedade funcionalmente dife
renciada (Luhmann, 2008, pp. 195196). Nesse ponto, a teoria 
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de Luhmann parece claramente favorecer um conceito de 
individualização incompatível com a ideia de desigualdade 
social estruturada (Schwinn, 2007, p. 61 ss.). Assim como em 
Ulrich Beck (1983), encontramos em Luhmann a dicotomia 
entre a relevância das estruturas de desigualdade para a ação e  
o “indivíduo individualizado” (Beck, 2008). De fato, como ressalta 
Beck, estruturas sociais sem relevância comportamental não são 
estruturas sociais, mas apenas “categoriaszumbi” de um discurso 
científico desatualizado.

No entanto, nosso argumento neste texto é que a própria 
teoria de Luhnann permite articular individualização e 
desigualdade social estruturada, superando essa dicotomia. 
A relevância comportamental das estruturas de desigualdade 
para a ação social reside na relação entre as expectativas de 
inclusão de um indivíduo e os critérios dos sistemas sociais. 
Nessa relação entre expectativas individuais e critérios de sele
ção, tratase da construção da plausibilidade de reivindicações 
de inclusão pela escolha e delimitação de um campo de 
comparações: o indivíduo se compara com um grupo de 
referência, com indivíduos que têm carreiras ou biografias 
semelhantes, e reconhece um espaço de possibilidades plau
sível para a própria trajetória de vida. As expectativas indivi
duais de inclusão, que orientam as decisões individuais de 
carreira, tendem a se adaptar às suas oportunidades de rea
lização, que são determinadas pelos critérios de seleção dos 
sistemas sociais. Isso significa que oportunidades de inclusão 
desigualmente distribuídas tendem a orientar a formação de 
próprias expectativas de inclusão e, assim, ganhar relevân
cia comportamental. A desigualdade social estruturada não 
é um fator externo ao processo de individualização. Tratase 
de processos de estruturação de chances de vida imanentes 
à individualização da identidade social.

O texto está dividido em três partes. A primeira parte 
reconstrói as linhas gerais do referido debate. A segunda 
esboça uma reinterpretação dos termos a que chega 
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o debate a partir da teoria da diferenciação funcional de 
Niklas Luhmann. A tese principal do artigo é que não se 
trata de uma desvinculação entre origem de classe e ação 
social, mas sim de um afrouxamento nas relações de 
interdependência entre as formas de desigualdade e ação 
dos diferentes sistemas sociais. Com isso o significado das 
desigualdades de um sistema para a ação social em outro 
sistema tornase contingente. A terceira parte demonstra 
como o conceito de “ambiente social” permite combinar as 
abordagens da individualização e da desigualdade no con
texto da teoria da diferenciação funcional.

A tese de Beck e o debate sobre o poder explicativo do 
conceito unitário de desigualdade social

A publicação do artigo “para além de estamento e classe”, 
em 1983, foi um desafio claro que Ulrich Beck lançou aos 
sociólogos de diversas tradições teóricas dedicados ao tema 
da desigualdade social. Seguindo o jargão luhmanniano, 
podemos dizer que a tese da individualização de Beck 
produziu uma irritação duradoura sobre as teóricas relativas 
à desigualdade, tidas, em grande medida, como autoevidentes. 
Tratase aqui, sobretudo, de concepções no terreno da teoria 
da sociedade que pareciam valer de forma não problemati
zada para o olhar sociológico voltado ao tema da desigualdade 
social, em que, na sociedade moderna, a estrutura da desigual
dade social tem o poder de explicar a condução e o estilo de 
vida dos indivíduos sem a concorrência de outras mediações 
contingentes, estas capazes de conferir uma certa indetermi
nação na relação entre estrutura de desigualdade e ação social.

A tese da individualização, como ficou conhecida, 
não é, obviamente, algo novo na sociologia e muito 
menos nos diagnósticos sobre a sociedade moderna. 
Ela está presente de modo claro e constante já em auto
res clássicos, como Durkheim e Simmel. Mas a irritação 
duradoura provocada por Ulrich Beck demonstra, talvez, 
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que o olhar sociológico sobre o problema da desigualdade, 
no mínimo, deu pouca atenção ao tema da individualização 
e às suas consequências para a definição de um conceito 
de desigualdade social moderna. Não deve ser por acaso que 
a tese de Beck ainda é tantas vezes vista como negação 
do problema da desigualdade enquanto uma dimensão 
estrutural da sociedade moderna, como se os dois fenôme
nos não pudessem coexistir numa mesma sociedade.

O que Beck traz à luz com sua “tese inovadora” é o fato 
de que o comportamento individual em diversas esferas da 
vida – na educação, nas escolhas profissionais, nos modelos 
de relação íntima, no consumo cultural em geral, no uso do 
tempo livre – não pode mais ser deduzido dos modelos de ação 
herdados na posição de origem, no contexto familiar específico 
de uma classe social. Como resultado da expansão educacional 
e da prosperidade econômica proporcionada pelo estado de 
bemestar social no pós segunda guerra, processo que Beck 
busca apreender com a conhecida metáfora do “efeito eleva
dor” (Fahrstuhleffekt) que descolou para cima o nível geral de 
condições e perspectiva de vida de quase toda a população, 

“dissolvemse crescentemente as identidades subculturais de 
classe, situações ‘estamentais’ de classe se destradicionalizam 
e processos de diversificação e pluralização das condições e 
das trajetórias de vida, que escapam aos modelos hierárquicos 
das classes sociais e dos estamentos, se intensificam e colocam 
estes modelos em xeque” (Beck, 1983, p. 36).

A experiência da mobilidade social produzida por esse 
“efeito elevador”, que na verdade nunca significou a superação 
das desigualdades (Beck, 1983, p. 37), tem promovido a diluição 
do caráter autoevidente da origem de classe como estrutura do 
mundo da vida e da identidade social dos indivíduos. Para Beck, 
na medida em que contextos sociais como classe e estamento 
perdem seu poder e autoevidência na configuração do caráter 
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social dos indivíduos, é preciso que o olhar sociológico tome 
em consideração o componente autorreflexivo das biografias 
e subjetividades individuais, ou seja, o fato de que o indivíduo 
se tornou uma unidade de reprodução do mundo da vida social para 
além de estamento e classe (Beck, 1986a, p. 119). Decisivo na sus
tentação dessa tese da individualização é o fato de que, com o 
“efeito elevador”, até mesmo no “andar de baixo” da sociedade 
podese verificar um afastamento das carências e preocupações 
econômicas. A experiência concreta com a pobreza deixa de 
ser o foco da atenção e da condução da vida. Este foco é deslo
cado para outros temas, mais plurais e diversificados entre si e 
que, em geral, não mantêm uma relação direta e determinista 
com o destino econômico dos indivíduos.

No geral, a política de bemestar e inclusão do pósguerra 
produziu um afrouxamento na relação entre origem social 
e orientação da conduta individual. Esta se desloca da “ori
gem conhecida” (bekannte Herkunft) para o “futuro des
conhecido” (unbekannte Zukunft), ou seja, incorpora um 
nível maior de insegurança que precisa ser processado pela 
reflexividade individual. Vale a pena ressaltar este ponto, 
especialmente para nossas próprias considerações sobre 
o estado do debate: o afrouxamento na relação entre origem 
social e orientação da conduta ocorre no bojo da pluralização 
de temas e esferas da condução da vida e do afastamento das 
urgências econômicas como dimensão definidora da ação.

A tese de Beck leva ao questionamento de um dos 
pressupostos centrais da sociologia da desigualdade até então 
dominante na sociologia alemã e europeia: a premissa de que 
a ação social e o funcionamento da sociedade podiam ser 
explicados a partir de uma concepção unitária de estrutura 
social, como se houvesse uma única hierarquia na sociedade 
orientando o comportamento individual em todas as esferas 
sociais. O desacoplamento entre origem social e estilo de vida 
significa que não há uma estrutura unitária que sirva de orien
tação para a ação nas distintas esferas da vida em sociedade.
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Em função do intenso debate de mais de um quarto 
de século que suscitou, é praticamente impossível recapitu
lar toda a literatura secundária que se avolumou em torno 
da “polêmica” tese de Ulrich Beck. No entanto, creio ser 
possível sintetizar a discussão com três conceitos centrais: 
indivíduo, desigualdade social estruturada e sociedade. 
Podemos destacar algumas contribuições que ajudam 
a construir esta síntese conceitual.

Assumindo uma perspectiva macro sobre os “fenômenos 
de grandes grupos”, Becker e Hadjar (2010) tentam refutar 
a tese de Ulrich Beck. Eles ressaltam que a estratificação 
social, reconstruída com base na análise de três grupos etários 
(os nascidos em 1950, 1960 e em 1971), continua estruturando 
as chances de vida dos indivíduos. Os autores demons
tram como a origem social, definida em termos weberianos 
a partir da situação de classe da casa dos pais (Elternhaus), 
apesar de toda a expansão educacional e mobilidade 
das carreiras profissionais para o setor de serviços no 
pósguerra (Becker e Hadjar, 2010, p. 58, 61), determina, 
em grande medida, o acesso à educação e a posições sociais. 
Consequentemente, verificase uma

“persistência da transmissão intergeracional de chances 
de vida através da situação de classe da casa dos pais. 
Ideias, interesses de classe e conduta de vida estamental 
(ständische Lebensführung), no sentido de Max Weber, 
ainda estão em correspondência, para indivíduos 
e coletividades, com estamento e classe. As chances de vida 
das pessoas ainda são definidas através de sua situação de 
classe” (Becker e Hadjar, 2010, p. 68).

Mas essa refutação proposta por Becker e Hadjar, 
ainda que empiricamente bem fundamentada, não atinge 
o núcleo da tese da dissolução das desigualdades de 
classe de Ulrich Beck. A tese central de Beck não é de que 



Roberto Dutra    

Lua Nova, São Paulo, 116: 197-228, 2022

205

o “efeito elevador” teria dissolvido a influência decisiva das 
assimetrias sociais sobre as chances de vida, mas sim a de 
que as “subculturas” de classe teriam perdido o seu caráter 
autoevidente enquanto orientação para a ação individual 
nas diferentes esferas da vida social, exigindo dos indivíduos 
uma atitude reflexiva, “pósconvencional”, face aos modelos 
de ação que herdam de sua origem. Os autores usam boa 
munição empírica, mas definem o alvo de forma equivocada.

Uma refutação da tese de Beck deve consistir em demons
trar que a ação social nas diversas esferas ou campos de 
práticas – ao invés de apenas a estruturação das chances  
de vida –, mesmo que não seja determinada de modo 
automático por uma estrutura de classes unitária, é sim pautada 
por modelos e disposições condicionados pela distribuição 
desigual das chances de vida e que, por conta disso, não estão 
à disposição das escolhas individuais. Mas o fato é que 
a tese da individualização não se deixa simplesmente refutar,  
mas apenas corrigir. No novo patamar de prosperidade 
criado pelo “efeito elevador”, cuja generalização só foi 
possível pela política de inclusão do Estado de bemestar 
social, é desnecessário negar todos os componentes desta tese 
para constatar a permanência de estruturas de desigualdade 
social capazes de impregnar o comportamento das pessoas. 
Quando se observa, por exemplo, o tema do “pósmaterialismo” 
(Inglehart, 2001), constatase que precisamente as classes 
médias e altas são mais “pósmaterialistas” do que a classe 
trabalhadora. Quanto maior a distância das urgências 
econômicas, maior a margem de ação segundo valores de 
outras esferas da vida que não a economia – que em todo caso 
é entendida, de modo reducionista, como “esfera material” 
em oposição aos “valores imateriais”. E quanto maior a mar
gem de ação, maiores as chances de individualização.

Em resumo: por mais que os autores, aqui, consigam refutar 
o pressuposto da dissolução de classe e estamento enquanto 
estrutura das chances de vida, isso não significa necessariamente 
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refutar a tese da individualização, pois ao se verificar que as situa
ções de classe mais privilegiadas correspondem às orientações 
de conduta mais diferenciadas e individualizadas – no sentido 
preciso de apresentarem mais variações em relação aos mode
los de conduta de vida característicos da geração dos pais –, 
podese descobrir, no próprio acesso privilegiado a melhores 
chances de vida, uma mediação conceitual capaz de vincular 
desigualdade e individualização. Talvez, como sugere Peter Berger, 
devase buscar na pesquisa em desigualdade por processos de 
“individualização estamental” (ständische Individualisierung) 
(Berger e Hitzler, 2010, p. 20).

O argumento central de Beck, o de que a dissolução das 
“subculturas de classe” leva a um aumento da exigência de 
decisões individuais no curso da vida social, deve então ser 
matizado pela constatação de que a própria distribuição desi
gual de chances de vida (que Beck obviamente não nega) 
implica em um acesso diferencial às chances de decidir 
sobre a própria vida, ou seja, às chances de individualização. 
Deste modo, faria todo sentido falar em processos de “indivi
dualização negativa”, como fenômenos vinculados à precari
zação e às inseguranças do mundo do trabalho, ao perigo da 
exclusão, às exigências de flexibilização, ou seja, a elemen
tos que reduzem ou anulam as possibilidades (socialmente 
construídas) de decisão individual. Como enfatiza Markus 
Schroer, a individualização é uma exigência (Zumutung), 
uma necessidade de decisão imposta aos indivíduos: 

“pois os indivíduos são deixados sozinhos com questões 
para as quais antes se podia encontrar as respostas em 
poderosas instituições, porque a individualização exige 
decisões, cujas consequências não se pode nunca saber ao 
certo, mas que, no entanto, são atribuídas aos indivíduos, 
porque a individualização exige também uma atitude de 
permanente atividade e capacidade de movimento que ameaça 
saturar o indivíduo” (Schroer, 2010, p. 276).
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Se a exigência social da individualização vale para todos, 
os recursos e as possibilidades de decidir deste ou daquele 
modo são alocados de forma marcadamente desigual 
e particularista. Isso vale também para as possibilidades de 
construção da própria identidade social, ou seja, para o 
modo como indivíduos são percebidos e classificados social
mente. Na medida em que a sociedade moderna não define 
o indivíduo a partir do pertencimento claro a determinadas 
coletividades, emerge a exigência específica de que eles con
sigam, de modo mais acentuado, direcionar atenção sobre 
si mesmos como forma de tornaremse visíveis e relevantes 
socialmente (Schroer, 2010, p. 277). A necessidade de autor
representação, exposição e encenação, ou seja, de tornar 
o “eu” um tema das situações sociais, corresponde à perda 
de evidência ou mesmo à dissolução de laços tradicionais de 
pertencimento. Na medida em que os modelos biográficos 
ancorados na origem social perdem sua plausibilidade 
e autoevidência, quando, portanto, a variação em relação 
a esses modelos tornase uma expectativa e uma exigência 
para as pessoas, surge a necessidade de autotematização das 
biografias individuais, de autoconhecimento, como pressu
posto para construir uma identidade social bemsucedida.

Diferenciação funcional, acoplamento frouxo e  
a contingência da desigualdade

Já na sociologia clássica, a individualização é vista como pro
duto da perda de autoevidência dos laços tradicionais de per
tencimento e das “subculturas de classe”, enquanto dimensões 
estruturantes da ação e da identidade social, e como um traço 
da modernidade. O ato de diferenciar as esferas de ação e  
a consequente complexificação da vida social implicam num 
afrouxamento das relações causais entre as distintas esferas. 
Com isso, introduz um elemento de indeterminação entre  
o que acontece fora e dentro de cada um dos campos de prá
ticas diferenciados entre si. As relações entre as formas de 
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participação nas distintas esferas sociais tornamse contingentes 
e os indivíduos são impelidos a decidir sobre o que antes estaria 
dado em virtude de seu pertencimento social.

A grande falha da divisão entre “primeira moder
nidade” e “segunda modernidade” proposta por Beck 
é precisamente o fato dessa divisão negligenciar o nexo entre 
diferenciação da sociedade e individualização enquanto um 
traço constitutivo da modernidade em geral. Ao admitir 
a existência de uma primeira fase da modernidade, 
na qual a autonomia do indivíduo estaria anulada pelo 
pertencimento de classe, Beck revela um déficit no terreno 
da teoria da sociedade que o impede, inclusive, de refletir 
sobre os pressupostos efetivos do processo de individuali
zação. Como ressalta André Kieserling (2010), Beck não 
avança na tentativa de superar a “enorme dificuldade da 
sociologia em apreender a autonomização do indivíduo” 
(Kieserling, 2010, p. 311) precisamente por não formular 
uma teoria da sociedade para colocar no lugar das de classes 
que negam a individualização. Beck seria herdeiro de uma 
tradição crítica em relação às teorias da sociedade de classes, 
mas não formulou uma da sociedade alternativa.

As teorias que definem a modernidade como uma “sociedade 
de classes”, empenhadas em desconstruir a “liberdade do indi
víduo” enquanto ator econômico livre, consumidor da cultura, 
estudante, amante e ator político, teriam despertado uma “contra
corrente” dentro da própria disciplina, cuja preocupação maior 
seria justamente a de “limitar a sociologia a fim de assegurar um 
lugar para o indivíduo” (Kieserling, 2010, p. 311). Desenvolvida 
em solo alemão no pósguerra, essa “contracorrente” que pre
tendia resolver a tensão entre indivíduo e sociologia em favor 
do indivíduo, pode, segundo Kieserling, ser identificada em 
autores como Ralf Dahrendorf, Helmut Schelsky e Friedrich 
Tenbruck. Mais tarde, o bastão de “antissociólogo”, que tenta 
pensar simultaneamente de modo sociológico e individualista, 
é então transferido a Ulrich Beck.
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O problema com o diagnóstico de Beck sobre 
a individualização, ressalta Kieserling, é que ele é marcado por 
uma sociologia negativa, ou seja, pela mera afirmação de que 
as relações sociais atingem uma condição que não pode ser 
adequadamente compreendia com as categorias obsoletas da 
sociologia da estratificação social. “Individualização se coloca 
como um conceito sóciohistórico aposto à estratificação, 
estamento, classe etc.” (Kieserling, 2010, p. 314). O grande 
problema desse diagnóstico, cunhado em termos negativos, 
seria a incapacidade de fornecer uma moldura conceitual 
mais adequada não só para descrever o “novo”, mas também 
para redescrever o “velho” à luz do “novo”. É como se hou
vesse um passado de “solidariedade e identificação de classe”, 
que poderia ser mais bem descrito nos termos da sociologia 
da desigualdade e da estratificação social – “primeira moder
nidade”, “sociedade industrial” –, e depois um presente que só 
pode ser compreendido a partir da tese da individualização – 
“segunda modernidade”, “modernidade reflexiva”.

O que Kieserling na verdade propõe é uma correção 
desse pressuposto etapista do diagnóstico de Beck. Para tanto, 
é decisivo articular alguns pressupostos e mesmo substituir 
diferenças conceituais que habitam o terreno da teoria da 
sociedade, mas que no diagnóstico de Ulrich Beck perma
necem subtematizados. Apesar de toda a polêmica com 
a sociologia da desigualdade, a tese da individualização tende 
a concordar que, pelo menos na “primeira modernidade” 
(antes do “efeito elevador” do pósguerra), tratavase de uma 
sociedade (nacional) de classes. Além disso, Beck continua 
preso à diferença conceitual fundamental da tradição da 
sociologia em desigualdade: a diferença entre “estrutura 
social objetiva” e “dotação subjetiva de sentido”2, cuja validade 

2 Isso ainda se pode notar nas tentativas de Beck em defender a tese da individua
lização, quando ele afirma não se tratar de “um esquema de orientação subjetivo, 
mas sim de um “fato estrutural”, sem, no entanto, esclarecer o status deste “fato 
estrutural” (Beck, 2008, p. 20).
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para a sociologia é, por exemplo, duramente atacada por 
Bourdieu. Por conta desse último pressuposto comum, 
argumenta Kieserling, é que os críticos de Beck recorrente
mente afirmam que a individualização se resume a um mero 
fenômeno ideológico da “superestrutura”, cujo sentido se 
define por ocultar a “infraestrutura” das relações de classe 
(Kieserling, 2010, p. 317). Não por acaso, também, a tese da 
individualização aparece sempre revestida do pressuposto de 
uma sociedade cujas estruturas estariam todas à disposição.

O que falta para o diagnóstico de Beck é, segundo 
Kieserling, não menos do que uma teoria da sociedade que se 
tenta diagnosticar: 

“Diagnósticos de época se distinguem de teorias da 
sociedade entre outras coisas pelo fato de que os 
diagnósticos buscam uma nova linguagem conceitual 
somente para os fenômenos tidos como novos – e não, 
como poderia ser, para os novos e os velhos fenômenos. 
Diagnósticos de época, diferentemente de teorias da 
sociedade, não trazem uma nova descrição da evolução 
sociocultural como um todo” (Kieserling, 2010, p. 314). 

A teoria da sociedade que Kieserling busca trazer 
como estofo para a tese da individualização é a teoria da 
diferenciação funcional de Luhmann. No que se refere 
ao tema da individualização, esta busca, em primeiro 
lugar, levar com seriedade a divergência nas formas de 
imputação (Zurechnung) do comportamento e da ação 
entre os discursos científicos, que colocam em pri
meiro plano o pertencimento dos indivíduos a grupos 
e a categorizações sociais, e as formas de observação 
e autoobservação do comportamento vigentes fora do 
domínio da ciência social, as quais tendencialmente 
tomam o indivíduo como referência última desses pro
cessos de imputação (Kieserling, 2010, p. 319).
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Decisivo aqui é o fato de que as formas de imputação 
vigentes em cada contexto, ou, para ser mais preciso, 
em cada sistema funcional, são percebidas como operações 
genuínas dos sistemas sociais, as quais selecionam, na prática, 
o que é ou não visto como realidade (como ação social) 
por cada contexto funcional. Deste modo, a abstração de 
diferenças estamentais não deve ser concebida como um 
mero fato da superestrutura, ou uma forma de consciência 
de pouca relevância, mas sim como uma estrutura social: 
“Ela determina precisamente as regras de imputação dos 
sistemas funcionais, e com isso define o que pode ser tratado 
como ação nestes sistemas: o eleitor, que aparece para votar, 
não é questionado sobre sua profissão ou sobre a profissão 
de seu pai” (Kieserling, 2010, p. 319).

Como também ressalta Kieserling, a teoria da dife
renciação funcional não nos obriga a negar a validade de 
conceitos como classe, estamento e desigualdade social: 

“Apenas é necessário que toda teoria não cientificista da 
sociedade se familiarize com a ideia de que com estes 
conceitos se formula um interesse muito específico nos 
indivíduos, o qual não pode, sem as devidas mediações, 
ser projetado em outros subsistemas ou mesmo sobre 
a sociedade como um todo. Em termos de teoria da 
sociedade, a forma de imputação da ciência é apenas 
um caso entre outros” (Kieserling, 2010, p. 320).

Os problemas que a ciência social tenta resolver com suas 
formas de imputação “desindividualizantes” são problemas 
científicos. Nos outros sistemas funcionais tratase de 
resolver outros problemas, para os quais a substituição da 
imputação individualizante por uma “desindividualizante” 
pode parecer até mesmo impensável.

O caso do sistema de ensino talvez seja um dos mais exem
plares. É verdade amplamente documentada e difundida pela 
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sociologia da educação no mundo todo que o desempenho 
escolar não depende apenas dos indivíduos, aos quais esse 
desempenho é imputado, mas sobretudo da classe social da 
família de origem. A imputação individualizante do desem
penho é, deste modo, sempre um esquecimento ou uma 
abstração da origem social dos próprios indivíduos. A questão 
é que este não é um truque das elites para evitar a solidariedade 
dos desprivilegiados, mas necessidade da diferenciação 
funcional. Como poderíamos imaginar um sistema de ensino, 
cujo funcionamento organizado não pode prescindir da com
paração dos alunos, sendo obrigado a tematizar cotidiana
mente as diferenças de classe presentes na vida familiar de 
sua clientela? Mesmo no caso do “ensino compensatório” que 
busca atentar para estas diferenças, podese verificar, diante da 
necessidade organizacional de decidir sobre o desempenho 
comparativo dos alunos (Luhmann e Schorr, 1979, p. 563), 
que a forma da imputação segue tomando o indivíduo como 
ponto de referência. As informações necessárias para as deci
sões sobre o desempenho comparativo dos alunos seria, no 
caso de cada decisão levar em conta “informações sociológi
cas” sobre a origem social, algo irreconhecível e impraticável.

Vale resumir: não se trata de negar que a origem social, 
precisamente através de vantagens embutidas no processo 
de socialização (Kieserling, 2006, p. 201), produza fenô
menos de estratificação e desigualdade social. O que se 
deve ressaltar, no entanto, é que existe um individualismo 
institucionalizado em diversos subsistemas funcionais que 
exige que esses fenômenos “não devam ser tematizados” 
(Kieserling, 2010, p. 322). Mesmo no sistema científico, 
apesar de tudo que se sabe sobre a acumulação desigual de 
prestígio e capital simbólico, a imputação individualizante 
dos desempenhos continua parecendo insubstituível. 
A divergência entre as formas de imputação científica e não 
científica não deve ser vista como uma diferença entre 
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“objetividade” e “subjetividade”, mas como uma diferença 
entre sistemas funcionais.

Essa forma de imputação individualizante da ação e sua 
capacidade, constitutiva da diferenciação funcional da 
sociedade, não significa que fatores externos a um sistema 
funcional específico sejam impossibilitados de ter influência 
sobre a participação de um indivíduo nas operações desse 
sistema. Na verdade, a diferenciação funcional implica que 
a inclusão nos subsistemas seja estruturada por critérios 
internos a estes – por exemplo, o acesso ao poder político 
se estrutura pela capacidade de organização e mobilização 
política. No entanto, não implica que tais critérios internos 
sejam “neutros” e indiferentes em relação aos fatores do 
entorno do referido subsistema – por exemplo, a capaci
dade de organização política de um grupo social pode estar 
correlacionada à sua relevância econômica.

O grau de autonomia dos critérios de participação 
e dos modelos de ação dos subsistemas funcionais pode 
ser percebido no modo como as diferentes participações 
individuais nos distintos subsistemas se encadeiam ao longo 
da trajetória de vida, especialmente no grau de acoplamento 
ou desacoplamento entre as estruturas que regem 
estas participações. A diferenciação funcional implica, 
no mínimo, algum grau de desacoplamento entre estas 
estruturas, de modo que as desigualdades produzidas num 
subsistema se tornem contingentes para as desigualdades 
de outros subsistemas. No plano das trajetórias indivi
duais, essa contingência se faz presente no “futuro em 
aberto” como traço constitutivo de toda trajetória de vida. 
Por causa da diferenciação mais intensa entre os contextos 
de socialização e inclusão (Luhmann, 1989, p. 171, 220) 
a posição de origem traz no máximo vantagens socializa
tórias, cujo significado para os destinos individuais passa 
a depender de eventos contingentes, principalmente do 
encadeamento de decisões em organizações.
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A mera pertença a uma “família nobre” não pode 
substituir as competências e recursos relevantes para os 
sistemas funcionais (Frie, 2005): “Nascimento, socialização 
doméstica e situação de classe não são mais suficientes para 
construir expectativas que orientem uma trajetória de vida 
normal” (Luhmann, 1989, p. 232). Por isso, a origem social 
só é um recurso quando ela permite aos indivíduos que 
se preparem para disputar e ocupar posições que somente 
se tornam acessíveis com a sequência seletiva de even
tos na trajetória de vida. Tratase de um controle dinâmico 
e temporalizado (condicionado por eventos contingentes) de 
chances de carreira, cujo êxito depende da preparação para 
lidar com a contingência dos eventos sociais (Luhmann, 1997). 
Neste contexto, a possível relevância da posição de origem – 
como critério definidor da posição de classe – é justamente 
a de reduzir a contingência da trajetória de vida, fornecendo 
recursos, modelos de ação e possibilidades de socialização 
capazes de amenizar a insegurança de decisões sobre a inclusão 
em diferentes sistemas sociais – como ter bom desempenho 
na escola, agir politicamente, viabilizar a inserção profissional, 
se relacionar com pessoas na vida íntima etc.

Não é, portanto, o pertencimento de classe em si que, 
estruturando diretamente as decisões no contexto dos sistemas 
funcionais, determina a participação dos indivíduos nesses 
sistemas; esse pertencimento fornece apenas orientações e 
caminhos mais ou menos seguros – embora sempre incapazes 
de eliminar toda a insegurança – que podem facilitar a parti
cipação nos sistemas sociais de acordo com os critérios destes 
subsistemas. Dito de outro modo: as “subculturas de classe” 
são constituídas apenas por afinidades entre aquilo que os 
indivíduos recebem e aprendem em sua posição de origem 
e aquilo que deles é exigido como requisito de participação 
nos subsistemas funcionais. Se uma determinada fração da 
classe média tem mais sucesso em preparar seus filhos para 
a escola é porque consegue construir afinidades entre aquilo 
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que transmite a seus filhos e os critérios que irão determinar 
o desempenho escolar.

Essas subculturas ajudam a reduzir a contingência das 
decisões ao longo da trajetória de vida. A origem social 
dos indivíduos, mesmo com o afrouxamento dos víncu
los entre os sistemas funcionais e seu entorno, engendra 
caminhos e chances de inclusão mais ou menos prováveis. 
Os efeitos dessa origem, ainda que não determinem com 
um caráter necessário o futuro dos indivíduos, são facilita
dores ou bloqueadores da inclusão em diferentes sistemas 
sociais. As “subculturas de classe” devem ser entendidas, 
nesse contexto teórico, como o conjunto de disposições para 
a ação, transmitidas intergeracionalmente, que implicam em 
chances mais ou menos prováveis de inclusão em determina
dos sistemas sociais para os indivíduos. Mas essas “subculturas 
de classe” também podem se tornar contingentes e perder 
o caráter autoevidente que às vezes assumem no estilo de vida 
das pessoas. Isto porque a vida social moderna não é deter
minada unicamente por estruturas de desigualdade social.

Desigualdade, individualização e os ambientes sociais
No decorrer dos anos 1980, a ideia de uma determinação 

unidimensional da ação social tornase cada mais vez mais 
questionável na sociologia europeia. Nesse contexto surge 
um “boom” de estudos sobre “ambientes sociais”, buscando 
compreender o consumo, as escolhas eleitorais, os protestos 
juvenis, as formas de socialização dos filhos, as preferências 
midiáticas etc., sem postular a determinação da ação social 
pela pertença de estrato ou classe social. A noção de que 
uma estrutura de desigualdade social unitária, definida pela 
posição profissional, determina a ação social é desafiada 
pela constatação de que, em diferentes esferas da vida em 
sociedade, os indivíduos agem com um grau significativo 
de desacoplamento e liberdade em relação ao seu lugar no 
mundo do trabalho (Hradil, 2006, p. 4).
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A perda de plausibilidade dos modelos unitários de 
hierarquia social como explicação para o estilo de vida 
nas diferentes esferas da sociedade atinge seu apogeu na 
sociologia justamente com a “tese da individualização” 
de Ulrich Beck (1983). Como vimos, essa tese consiste 
no diagnóstico de um desacoplamento entre “aspectos 
objetivos” como renda e a posição na hierarquia profissional 
e “aspectos subjetivos” como atitudes políticas, uso do tempo 
livre e os estilos de vida individuais (Beck, 2008, p. 307). 
Isso significa que a desigualdade estruturada, definida em 
termos do perfil profissional dos indivíduos, teria perdido 
sua relevância como orientação do comportamento nas 
outras esferas da vida social. No quadro da teoria da dife
renciação funcional se poderia dizer: a inclusão no sistema 
funcional da economia não determinaria o modo como 
a inclusão em outros sistemas funcionais ocorre.

Partindo da teoria da diferenciação funcional de 
Luhmann, gostaria de propor uma interpretação alternativa 
da tese de Beck. Ao contrário do que afirma Beck, 
não se trata, quando adotamos a abordagem luhmanniana, 
de desacoplamento. Para Luhmann se trataria aqui 
da dissolução de relações de interdependência e dos 
acoplamentos automáticos entre os sistemas funcionais; 
isto não significa o fim das relações de interdependência e de 
acoplamento, mas somente um afrouxamento maior dessas 
relações. Com isso, o significado concreto que fatores do 
entorno podem adquirir para os acontecimentos de um sub
sistema vai depender de como este, por meio de suas próprias 
operações, interpreta a leva em conta o seu entorno. Excluise, 
então, a possibilidade de um encadeamento necessário 
e automático entre fatores do entorno e as operações do 
referido sistema. Ou seja, os acoplamentos não desaparecem, 
eles se tornam mais “frouxos”, introduzindo contingência na 
relação entre sistema e entorno. Por exemplo: não se pode 
postular nenhuma correlação necessária entre a posição 
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profissional dos indivíduos e seu comportamento eleitoral, 
mas é plenamente possível que determinadas interdepen
dências apareçam, as quais poderiam ter surgido ou aparecer 
de outro modo.

Este afrouxamento das interdependências com o entorno 
leva a um aumento da complexidade interna dos sistemas 
funcionais, que só pode ser reduzida por mecanismos do 
próprio sistema. O poder de construção de estruturas dos 
fatores externos tornase menos relevante, de modo que 
toda influência externa precisa assumir a forma de estru
turas de expectativas específicas do sistema. Esta só é pos
sível como reconstrução interna desta influência por meio 
das operações sistêmicas. A influência do perfil profissional 
no comportamento eleitoral vai, por exemplo, depender 
de como os partidos, por meio de decisões eminentemente 
políticas, conquistam os indivíduos de uma determinada 
profissão, e não da profissão em si. O que Beck vê como 
um desacoplamento entre desigualdade social estruturada 
e o estilo de vida deve então ser descrito como um afrouxa
mento do acoplamento entre as configurações estruturais 
dos diferentes sistemas funcionais. Ao criticar a tese de 
Beck, Michael Vester (2006), um dos pesquisadores respon
sáveis pela redescoberta do conceito de “ambiente social”, 
usa uma metáfora que parece convergir com o argumento 
aqui formulado: “Grandes estudos empíricos demonstram 
que, na França e na Alemanha, os tipos de habitus individual 
ainda dependem da posição profissional, embora de um 
modo flexível e dinâmico, por assim dizer, como se estives
sem ligados por uma liga de borracha” (Vester, 2006, p. 11).

Essa “liga de borracha” entre a posição profissional e 
as estruturas que orientam o habitus e o comportamento em 
outras esferas sociais significa um acréscimo de contingência 
nas relações de interdependência entre as desigualdades 
encontradas nos diferentes sistemas sociais. Dito de outro 
modo, tratase de um aumento da insegurança com relação 
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à expectativa de que a inclusão em um sistema a influen
cie em outros. O ganho de conhecimento trazido por esta 
interpretação é que ela permite perceber a relação existente 
entre a formação de unidades como classes e “ambientes 
sociais” e a contingência das formas de vida individualizadas. 
Ou seja, permite superar a dicotomia entre desigualdade 
estruturada e individualização.

Fenômenos como o surgimento e a reprodução de 
desigualdades dentro de sistemas sociais específicos – 
as quais tendem, em geral, a influenciar o surgimento 
de desigualdades em outros sistemas –, assim como 
a permanência de correlações entre a posição na divisão 
do trabalho profissional e a formação de movimentos 
sociais relevantes (Eder, 1985) e novos agrupamentos 
de estilo de vida e “ambientes sociais” (Hradil, 2006; 
Vester, 2006) não contradizem a tese de um afrouxamento 
da interdependência entre as formas de participação 
nos diferentes sistemas sociais. Mas tais fenômenos 
contradizem sim a ideia de uma “contingência selvagem” 
(indeterminação total) na relação entre essas formas de 
participação: embora a inclusão numa esfera, por exemplo, 
na economia, não determine a forma de inclusão em outras, 
como o comportamento político, ela estrutura um espaço 
de possibilidades no qual a contingência é sempre reduzida.

O conceito de “ambiente social” é de fato, no sentido 
sistêmico do termo, um ambiente formado pelo conjunto de fenô-
menos sociais que compõem a experiência social dos indivíduos 
enquanto sistemas psíquicos operativamente distintos dos sistemas 
sociais. Este conceito busca apreender como os valores e dis
posições, os quais se referem a determinadas possibilidades 
de ação e vivência social, decorrem de experiências sociais 
compartilhadas pelos indivíduos. Por um lado, isso significa 
ressaltar que determinado grupo de indivíduos compartilha 
trajetórias de vida e formas de participação na vida social 
que o distingue de outros agrupamentos. Por outro lado, 
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o caráter multidimensional dos “ambientes sociais” permite 
apreender que as diferentes experiências sociais (comporta
mento político, consumo, vida privada etc.) são definidas, na 
sua dimensão objetiva, pela diferenciação funcional e que, 
por isso, possuem apenas uma relação de “acoplamento 
frouxo” entre si. Por conta disso, o conceito deixa em aberto 
a quais possibilidades de inclusão (e em quais esferas sociais) 
referemse essas disposições e valores compartilhados –  
as quais o sociólogo usa para definir os “ambientes sociais”, 
assim como as fronteiras entre eles. Se os “ambientes sociais” 
são caraterizados pela inclusão no sistema artístico, religioso, 
econômico ou no político, em que grau de importância e 
segundo que preferências, é uma questão a ser respondida 
pela pesquisa empírica.

Isto significa que o conceito de “ambientes sociais” 
permite observar a contingência da desigualdade social, 
e na verdade de dois modos: primeiro, ele permite ver que 
é possível manter as desigualdades econômicas, em seus 
efeitos sobre o modo como os indivíduos são incluídos 
em outros sistemas funcionais, à distância (mesmo que 
essa possibilidade de distanciamento seja distribuída de 
modo profundamente desigual e que alguns “ambientes 
sociais” sejam definidos justamente pela ausência dela), 
de modo que, por exemplo, não se pode postular nenhuma 
interdependência necessária entre a posição profissional 
e comportamento eleitoral; em segundo lugar, o conceito 
aparece como construto social de um observador que atribui 
expectativas de comportamento a indivíduos que sempre 
podem se comportar de outro modo (Hradil, 2006, p. 7).

No entanto, ao contrário do que afirma Kieserling em 
relação ao conceito de classe social, a construção de agru
pamentos sociais sob o critério da distribuição diferencial 
de chances de ação e participação nos distintos sistemas 
não é apenas o resultado de práticas de atribuição exclu
sivas da ciência social. A vida em sociedade é marcada por 
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formas mais ou menos rotinizadas e problematizadas de 
observação e abordagem do “outro”, baseadas naquilo que 
Alfred Schütz chamou de “tipos ideais” de pessoas anôni
mas, ou seja, tipos que abstraem as “mudanças e os contor
nos definidos que fazem parte da individualidade” (Schütz, 
1979, p. 221). Outros sistemas sociais (funcionais, organi
zações e interações), também substituem a ênfase na parti
cularidade das “interioridades individuais” pela atribuição 
supraindividual de expectativas comportamentais como 
forma de construir um “outro generalizado” (Schneider, 
2011, p. 111) que permita suposições sobre as expectativas 
comportamentais de anônimos e com isso a generalização 
destas expectativas também na dimensão social.

O conceito de “ambiente social” referese a esses meca
nismos de generalização de expectativas comportamentais 
da dimensão social como forma de construir “atores” aptos 
a participar de práticas sociais específicas (“endereços 
sociais” no jargão da teoria dos sistemas) e funcionalmente 
diferenciadas. Ele atribui a grupos de indivíduos consenso 
e/ou dissenso em relação a expectativas comportamentais. 
É importante lembrar que a generalização desses “consensos 
e/ou dissensos atribuídos” não alcança o nível de papéis 
sociais formalmente definidos, mas sim o nível da tipificação 
informal de portadores destes papéis sociais. A construção 
social de “ambientes” tipifica os indivíduos de acordo com 
suas inclusões sociais, sobretudo na condição de indivíduos 
tidos como aptos a participar das práticas próprias dos 
sistemas funcionais diferenciados. Categorizar indivíduos 
segundo “ambientes sociais” é o mesmo que atribuirlhes 
determinadas possibilidades de comportamento que 
possuem, na dimensão objetiva, referências bem específicas 
a alguns sistemas funcionais, de modo que os indivíduos são 
distribuídos em “públicos funcionais”. No plano das organi
zações sociais estas atribuições costumam servir de premis
sas de decisão, sobretudo para decisões relativas à seleção 
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de pessoas. No plano das interações entre presentes elas 
produzem afinidades pessoais e facilitam a manutenção do 
contato, embora a existência dos “ambientes sociais” como 
atribuição de possibilidades comportamentais não dependa 
diretamente desses contatos.

Além dessas referências sistêmicas sociais, uma análise  
dos “ambientes sociais” como produto de processos 
de atribuição de expectativas de conduta deveria levar 
em conta, também, os sistemas psíquicos. Primeiro, 
porque esses sistemas autopoiéticos mantêm uma relação 
de interpenetração com os sistemas sociais, de modo que 
a complexidade estruturada destes adquire relevância 
também para os sistemas psíquicos. Segundo, porque a 
relevância psíquica das estruturas da sociedade é fundamental 
para a reprodução das operações dos próprios sistemas sociais. 
 E isto vale, também, para a construção de “ambientes 
sociais”. Na medida em que os sistemas psíquicos orientamse 
por fronteiras entre distintos “ambientes sociais” como forma 
de observar e reduzir a complexidade de seu entorno social 
(aquele restaurante não é para “gente como nós”) eles não 
apenas tomam estruturas sociais como critério para realizar 
e encadear suas próprias operações; eles dão, com isso, 
também, uma contribuição decisiva para a existência e 
a reprodução dos distintos “ambientes”: sem relevância 
psíquica, os “ambientes sociais” perderiam também sua rele
vância comportamental (Beer, 2006, p. 17), pois as expectati
vas atribuídas pelos sistemas sociais não seriam confirmadas, 
em medida suficiente, pelos seus “portadores”.

Quando os processos psíquicos e sociais de atribuição 
de expectativas convergem, os “ambientes sociais” podem 
assumir um caráter ontológico que tende a tornar invisível 
que tais “ambientes” são produto do modo como sistemas 
sociais e psíquicos observam o mundo, por isso, constru
ções contingentes. Num plano de observação de primeira 
ordem, no qual como momento de construção do sentido 
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não é vista, os “ambientes sociais” podem assumir a forma 
de “ontologias práticas”, alcançando “alto grau de vincu
lação psíquica e social” (Fuchs, 2004, 0.2.2). O resultado 
é uma relação de interpenetração na qual os “endereços 
sociais” e as expectativas comportamentais atribuídas de 
modo ontológico são observados como referências não 
contingentes tanto por sistemas sociais como por psíquicos. 
Tratase de um mecanismo de coprodução entre consciência 
e comunicação, através da qual a atribuição e a limitação de 
possibilidades de comportamento “informa” à consciência 
de que modo ela é relevante socialmente (Fuchs, 2004).

No entanto, para uma observação de segunda 
ordem, isto é, quando se examina a observação alheia 
e as diferenças que a orientam, os “ambientes sociais” são 
sempre contingentes. E sua contingência decorre também 
de que as tipificações sociais dos indivíduos, mesmo quando 
confirmadas pelo comportamento individual, não são 
idênticas às operações psíquicas. Essas tipificações não 
permitem um acesso direto à psiquê. Ao invés disso, 
os sistemas sociais recorrem à comunicação das expectativas 
que os indivíduos desenvolvem sobre sua própria relevância 
social como forma de observar os efeitos da comunicação 
sobre seu entorno psíquico. A reprodução de “ambien
tes sociais” depende, sobretudo, de que estas expectativas 
individuais coincidam com aquelas socialmente atribuídas. 
Quando isso ocorre, os indivíduos tendem, como mostra 
Bourdieu melhor do que qualquer outro, a antecipar, 
no desenvolvimento de suas expectativas e pretensões, 
as chances comunicativas que os sistemas sociais os atri
buem. A “naturalização da desigualdade” só é possível, 
por exemplo, quando as exclusões sociais (irrelevância dos 
sistemas psíquicos para os sistemas sociais) são antecipadas 
sob a forma de autoexclusão: o “não” funciona de modo 
latente, sendo assim poupado de conflito e justificação.
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Mas também é frequente o caso oposto. Os indivíduos, 
por meio da atividade própria de “seus” sistemas psíquicos, 
podem tomar distância das expectativas de comportamentos 
que lhes são atribuídas e assim produzir variações que não se 
encaixam no mapa de “ambientes sociais”. Mesmo quando 
os “ambientes sociais no papel”, por meio da condensação de 
dados sociodemográficos e orientações fundamentais para  
o comportamento, produzem um “saber instrumental” capaz 
de prever, em medida estatisticamente satisfatória, as ações 
e vivências individuais atualizadas em diferentes sistemas, 
é preciso enfatizar que as variações do previsto não são 
nem anomalias sociais e tampouco representam um limite 
necessário ao conhecimento sociológico: Essas variações 
lembram apenas que “ambientes sociais” são construções 
contingentes que permanecem como tal mesmo quando 
essa contingência é contextualmente tornada invisível.

Considerações finais
A principal consequência que se deve retirar deste debate 

entre individualização e desigualdade social estruturada é 
precisamente a necessidade de novas ferramentas conceituais 
capazes de ultrapassar o caráter dicotomizado do problema. 
Em outras palavras: talvez seja o caso de abandonar essa 
dicotomia e buscar outras diferenças conceituais. A teoria 
da diferenciação funcional parece ser um interessante ponto 
de partida para tematizar a relação entre individualização e 
desigualdade para além de uma concepção dicotômica.

A diferenciação funcional é um fenômeno que 
transcende toda e qualquer estrutura de desigualdade, 
permitindo e exigindo sua relativização no estilo de 
vida e na ação social dos indivíduos. A individualização 
é resultado deste processo de relativização das estruturas 
de desigualdade e das “subculturas de classe” para a inclu
são e o comportamento das pessoas nos sistemas sociais. 
O “efeito elevador” analisado por Ulrich Beck é um fator 
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que aprofunda a individualização porque aprofunda 
a diferenciação funcional. Mas isso não leva a uma 
dissolução definitiva de “subculturas de classe” enquanto 
fator explicativo da ação social, mas sim a busca de variações 
nas formas e possibilidades de individualização de acordo 
com a inclusão e a exclusão em distintos sistemas sociais. 
No entanto, para recuperar seu poder explicativo em 
relação aos processos de individualização, o paradigma da 
desigualdade social estruturada precisa partir da premissa 
de que estruturas de desigualdade não esgotam o conjunto 
de fatores necessários para entender a ação social. É preciso 
admitir não apenas que as estruturas de desigualdade 
podem ser relativizadas pelos sistemas sociais, mas tam
bém que a autonomia do indivíduo, enquanto sistema de 
tipo próprio irredutível ao mundo social, faz diferença 
nas práticas sociais, sem que com isso precisemos aderir 
a qualquer tipo de ideologia meritocrática.

Os processos de individualização constituem 
mecanismos de reprodução e, sobretudo, de invisibilização 
de desigualdades sociais. Mas os sociólogos interessados 
no problema da desigualdade social não necessariamente 
precisam operar em termos de um “coletivismo metodo
lógico” que, como é fácil prever, sempre trará como resul
tado a negação dos processos de individualização como 
forma, institucionalizada em diversos contextos sociais, 
de separar, classificar e hierarquizar as pessoas. A própria 
distribuição dos recursos necessários para os processos de 
individualização pode ser tomada como expressão decisiva 
da desigualdade social moderna. O efeito prático desses 
recursos consiste em viabilizar um afrouxamento na relação 
entre origem social e as esferas e dimensões que pautam 
a conduta de vida. Ora, se este afrouxamento ocorre no bojo 
da pluralização de temas e esferas da condução da vida e 
do afastamento das urgências econômicas como dimensão 
definidora da ação, talvez seja o caso de conceber o efeito 
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estrutural da origem social com um efeito que é tanto mais 
vantajoso quanto mais os indivíduos possam herdar possibi
lidades de variação e acesso em suas chances de vida.

O conceito de “ambiente social”, em sua reutili
zação a partir dos anos 1980, pode ser interpretado 
precisamente como uma reação ao aumento da contin
gência na relação entre as estruturas de desigualdade que 
orientam a seleção de indivíduos nas operações de cada 
sistema social e assimetrias encontradas no entorno desses 
sistemas. Como buscamos demonstrar, o conceito referese 
à atribuição contingente de expectativas de comportamento 
no contexto de sistemas sociais específicos e à sua gene
ralização para agrupamentos de indivíduos. O conceito 
“ambiente social” dá conta destes mecanismos de generali
zação de expectativas comportamentais da dimensão social 
como forma específica de construir “endereços sociais”, 
reduzir a complexidade na relação dos sistemas com 
o entorno humano e estruturar a comunicação. Ele trata da 
atribuição a grupos de indivíduos de consenso e/ou dissenso 
em relação a expectativas comportamentais que qualificam 
o agir dos indivíduos nos distintos sistemas sociais. É impor
tante lembrar que a generalização desses “consensos e/ou 
dissensos atribuídos” não alcança o nível de papéis sociais 
formalmente definidos, mas sim o nível da tipificação infor
mal de (possíveis) portadores desses papéis sociais. Ainda 
que a construção (e sociológica) de “ambientes” tome traços 
extrassistêmicos (por exemplo: tomar o perfil profissional 
como indicador do comportamento político) como referên
cia para atribuir expectativas de comportamento e ainda que 
possa ser, por conta disso, reproduzida como fato social onto
logizado, seu caráter contingente deve sempre ser ressaltado 
pela sociologia, visto que os indivíduos podem sempre pro
duzir variações em relação à generalização de expectativas 
comportamentais a eles atribuídas. No entanto, apesar des
sas possíveis e muitas vezes previsíveis variações, o conceito 
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de “ambiente social” não nega a existência de acoplamentos 
entre sistema e entorno capazes de produzir interdependên
cias entre desigualdades de “fora” e de “dentro”; ela apenas 
descreve o afrouxamento desses acoplamentos; descreve 
o aumento da contingência, não a sua absolutização.

O que mudou no pósguerra foi o fato de que os 
modelos herdados, por meio dos quais os indivíduos 
orientavam sua participação nos diferentes subsistemas 
funcionais, passaram a ser confrontados com um grau 
maior de insegurança, exigindo possivelmente mais deci
sões por parte dos indivíduos. Mas não se deve falar em uma 
mudança qualitativa radical, já que insegurança e exigência 
de decisão individual é um traço da modernidade em geral. 
Tratase, portanto, da intensificação de características da 
vida social moderna, presente já na passagem da sociedade 
estamental para a ordenada em subsistemas funcionais.
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Convergência imprevista
A história intelectual do Centro de Estudos dos Direitos 

da Cidadania (CenedicUSP) é inseparável, e nem poderia 
ser diferente daquela dos seus membros, em particular dos 
seus fundadores, responsáveis pela feição crítica pela qual 
ficou marcado. Por isso mesmo, tal história apenas se torna 
plenamente inteligível quando reveladas as confluências 
que, muito por uma espécie de acaso objetivo, delimitaram 
a possibilidade de que, juntos, alguns intelectuais – em sua 
maioria sociólogos, mas não apenas – contribuíssem para 
a formação de um grupo que acabou por ocupar um espaço 
importante no âmbito das ciências sociais brasileiras con
temporâneas, em particular da sociologia paulista.

Concebido por Maria Célia Paoli, Vera da Silva Telles e 
Francisco de Oliveira, a formação do Cenedic – na origem, em 1995, 
apenas Nedic (Núcleo de Estudos dos Direitos da Cidadania) – 
resultou de uma convergência que, naquele momento, não era 
nada óbvia. Em grande medida, essa confluência passava pelo 
momento bastante particular do itinerário de Oliveira no início 
dos anos 1990, quando ainda expressava uma postura relativa
mente otimista em relação aos possíveis desdobramentos do 
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processo de abertura democrática, otimismo que, apesar das 
diferenças, aproximavase parcialmente – no espaço intelectual 
relacional da época – com a aposta teórica e normativa de 
Paoli e Telles no potencial políticodemocrático dos novos 
movimentos sociais que “entravam em cena”, para retomar 
a expressão tornada célebre por Eder Sader. Se Francisco de 
Oliveira não compartilhava inteiramente a aposta das colegas, 
cioso que era desde os tempos de Sudene em relação ao papel 
central do Estado, motivo pelo qual era chamado, em tom 
de brincadeira, de “prussiano”, com elas se encontrava na 
visão de que estes movimentos poderiam forçar a abertura 
de um novo espaço político, capaz de estimular a formação de 
um novo arranjo social no país.

Nesse cenário, o objetivo deste artigo é reconstituir algu
mas linhasdeforça que orientaram o itinerário intelectual do 
Cenedic. Buscase ressaltar tais linhas de força na sua relação 
de continuidade e descontinuidade com os debates das 
décadas precedentes, analisando, em particular, o processo de 
inflexão teórica e normativa pelo qual passaram os intelectuais 
do Centro a partir do final dos anos 1990. Trabalhase com 
a hipótese de que essa inflexão constitui uma forma possível de 
resposta intelectual aos desdobramentos do que entendiam – 
retomando o termo alcunhado por Roberto Schwarz – como 
“desmanche” neoliberal, de tal modo que, se ela se excede na 
“negatividade” com que reage a esse contexto, é exatamente 
nessa relação de oposição à realidade vigente, tanto quanto 
no contraste com as esperanças de outrora, que os intelectuais 
do Cenedic aquilataram o que há de singular (e de 
comparativamente específico) em seus trabalhos acadêmicos. 
Por fim, analisase alguns dos desdobramentos mais recentes 
do Cenedic, no âmbito de uma transição geracional ainda em 
curso e entre cujas consequências está uma relativa renovação 
interpretativa das experiências dos governos liderados pelo 
Partido dos Trabalhadores (PT), tal qual levada a cabo, 
por exemplo, por André Singer e Ruy Braga.
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Precursores
Pernambucano de nascimento, Francisco de Oliveira 

aportou definitivamente em São Paulo no final da 
década de 1960, depois de períodos de exílio no México 
e na Guatemala, onde serviu à Cepal. Na capital paulista, 
viveria a primeira e talvez mais decisiva inflexão em 
sua trajetória intelectual: a entrada, a convite do amigo 
Octávio Ianni, que lá dirigia um grupo sobre planeja
mento econômico, no Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento (CEBRAP), então recémfundado por 
Fernando Henrique Cardoso (FHC), José Arthur Giannotti 
e outros professores afastados da Universidade – Florestan 
Fernandes declinou do convite. A participação no CEBRAP 
significou, para Oliveira, a oportunidade para a tomada de 
distância em relação à tradição cepalina transmitida por 
seu primeiro mestre, Celso Furtado, tornando possível, 
ao mesmo tempo, a sua aproximação com alguns dos 
representantes da vertente marxista da sociologia paulista, 
grande parte dos quais exmembros do chamado “seminário 
d’O Capital”, grupo de jovens professores e alguns estu
dantes da Faculdade de Filosofia da Universidade de 
São Paulo (USP) que se reuniam, no final da década de 1950 
e início da seguinte, para discutir a obra máxima de Marx e, 
por intermédio dela, pensar os desafios e impasses do país 
subdesenvolvido (Schwarz, 1999).

Seria em meio a esta nova experiência intelectual, 
à qual se acrescentava o impacto da ditadura militar 
modernizadora e, ao mesmo tempo, reacionária na esquerda 
da época, que Francisco de Oliveira redigiria o trabalho res
ponsável por tornálo intelectualmente conhecido, a saber: 
a “Crítica à razão dualista”, publicado pela primeira vez no 
segundo número da revista Estudos CEBRAP, em 1972, e em 
livro no ano seguinte. Debatido em seminário por Caio Prado 
Junior e Gabriel Bolaffi no CEBRAP, o texto foi concebido no 
âmbito dos debates entre os membros do Centro a respeito 
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do processo de expansão socioeconômica do capitalismo no 
Brasil, polemizando diretamente, por exemplo, com a inter
pretação de Fernando Henrique Cardoso desenvolvida em 
“Autoritarismo e democracia” sobre a existência ou não de 
uma “revolução burguesa” no país. Para Francisco de Oliveira, 
se havia, sim, inegável desenvolvimento econômico no país, 
até certo ponto impulsionado pela ditadura civilmilitar, 
como o havia demonstrado Maria da Conceição Tavares 
e José Serra no conhecido ensaio “Além da estagnação: 
uma discussão sobre o estilo de desenvolvimento recente 
no Brasil”1, isso não significava que o país estaria passando 
por uma revolução burguesa, e sim por uma “progressão 
das contradições” desde há muito postas e repostas no 
país. Mais uma vez o atraso era retomado como técnica de 
dominação moderna no país.

Destacando essa articulação necessária entre o moderno 
e o arcaico, Oliveira dava a sua própria contribuição à crítica 
do marxismo paulista às mais variadas “razões dualistas”, 
seja ela da CEPAL, do Instituto Superior de Estudos 
Brasileiros (ISEB) ou mesmo do Partido Comunista do 
Brasil (PCdoB). Mas dela se diferenciava pelo acento 
posto na dimensão interna das relações sociais de produção 
capitalistas, tomandoa como eixo explicativo do processo de 
acumulação no Brasil, para além da busca pelas sincronias 
ou assimetrias entre os níveis interno e externo, como o faziam 
as elaborações em torno da dependência, que permaneceriam, 
nesse sentido específico, tributárias – ainda que nuançadas – 
de certo dualismo cepalino.2 Para Oliveira, dado o impasse 
a que chegara o nacionaldesenvolvimentismo após o golpe 
de 1964, o futuro estaria “marcado pelos signos opostos do 
apartheid ou da revolução social” (Oliveira, 2003, p. 199).

1 Cf. Serra e Tavares, 1976. O texto se opunha às teses “estagnacionistas”, que exer
ceram enorme influência nas esquerdas política e intelectual, e cuja formulação 
mais acabada encontrase em Furtado (1966).
2 Cf. Cardoso; e Faletto (1984).
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Na década de 1980, depois de retornar de uma estadia de 
dois anos na França, então presidida pelo socialista François 
Mitterrand (19811995), Oliveira flertou com a aposta na 
possibilidade de um “modo de produção socialdemocrata” 
à brasileira, na esteira do processo de Abertura democrática 
e da emergência de um novo movimento operário e social. 
Inspirado no modelo francês, e sob influência da teoria 
da regulação (Michel Aglietta, Robert Boyer, Alain Lipietz, 
dentre outros), Francisco de Oliveira jogava suas fichas na 
esperança de que, através da política (à la Jacques Rancière 
e/ou Claude Lefort) e da disputa negociada pelo fundo 
público, fosse possível forjar um novo pacto de classes no Brasil, 
baseado num “antagonismo convergente”, que faria valer  
o que ele chamava de os “direitos do antivalor” (Oliveira, 1998).

Para Francisco, tal como ocorrera na Europa do 
póssegunda guerra, num modelo que ainda persis
tia parcialmente até aquele momento, seria possível e 
necessário, naqueles idos da década de 1980 no Brasil, 
lutar pela regulação coletiva – quer dizer, social e demo
craticamente negociada na “esfera pública” – da repartição 
do fundo público, o qual se tornara vital para a reprodução 
tanto do capital quanto do trabalho. Aos olhos do sociólogo 
pernambucano, a institucionalização do acesso e do manejo 
ao fundo público permitiria, se bem distribuído entre os 
grupos e classes sociais, operar uma “retração da base social 
da exploração”, como que anulando parcialmente a vigência 
e/ou o primado do valor “enquanto medida da atividade eco
nômica e da sociabilidade em geral” (Oliveira, 1988, p. 14).

Visto como “condensação da luta de classes”, em sentido 
poulantziano, o Estado constituiria um locus decisivo dessa 
disputa pelo fundo público, assim como do reconheci
mento da legitimidade dos interesses diversos e, por vezes, 
antagônicos, que pautam a reprodução social em escala 
ampliada. Essa ênfase no papel do Estado como lugar 
da disputa políticodemocrática pelo fundo público era 
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o que afastava Oliveira parcialmente, naquele momento, 
dos intelectuais paulistas que valorizavam a aproxima
ção direta com os “novos personagens que entravam em 
cena” no âmbito da sociedade civil, para falar como Sader,3 
acompanhado, nesse aspecto, por figuras como Marilena 
Chauí e, de modo significativo, pelas futuras fundadoras 
do Cenedic. Nesse contexto, destacase a importância 
decisiva da confluência intelectual e política entre Sader, 
Paoli e Telles, que, embora hoje pareça decorrência natural 
da época, não estava garantida de antemão, em particular 
pelas trajetórias variadas de cada um deles.

Militante da pequena (e majoritariamente luxemburguista) 
Liga Socialista Internacionalista, fundador da (Organização 
Revolucionária Marxista Política Operária (POLOP) em 
1961, membro do Partido Operário Comunista (POC), 
Eder Sader (19411988), irmão de Emir Sader, ambos sobri
nhos de Azis Simão, voltara do exílio em 1979, com a anistia. 
Passando, desde 1970, pelo Uruguai e Chile – onde se jun
tou ao MIR, tendo sido preso após o golpe em 1973 –, para, 
finalmente, instalarse em Paris, num caminho feito por vários 
outros camaradas da época, Sader encontrou, no retorno, 
um país atravessado por novas formas de luta, práticas e 
experiências levadas a cabo por novos sujeitos em constituição. 
A esta novidade “empírica”, pensava ele, deveria corresponder 
uma reflexão crítica à altura, o que significava a necessidade do 
abandono das concepções até então hegemônicas na esquerda 
intelectual e política, aprofundando, assim, o processo de 
autocrítica iniciado em 19641968. Para Sader, era preciso 
compreender sem pressuposições estruturais rígidas o “poder 
instituinte” desses novos sujeitos autoconstituintes, na direção 
de uma nova concepção da política, muito além da política 
partidária (Sader, 2001).

3 Cf. Sader (2001).
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Também formada em Ciências Sociais na USP, 
onde faria igualmente o mestrado e o doutorado, Vera Telles 
participou in loco de algumas destas novas formas de prática 
e luta social que estavam entrando em cena. Em meados 
dos anos 1970, ao lado de um pequeno grupo de inspiração 
luxemburguista, chegou a montar uma escola de madureza – 
como se dizia – para operários, o que a colocaria em contato 
direto com a oposição sindical metalúrgica e as greves dos 
trabalhadores. Com essa bagagem a um só tempo acadê
mica e, sobretudo, militante, o encontro com Eder Sader, 
alguns anos mais tarde, seria por ela descrito como um 
“encontro meio de almas gêmeas”: “eu nunca me esqueço 
do espanto do Eder quando eu me encontrei com ele, 
porque, na verdade, eu estava muito atualizada em toda uma 
discussão que eles estavam trazendo”.

Nesse meandro, Maria Célia Paoli – paranaense de 
nascimento e paulistana por opção – entraria como a mais 
“acadêmica”, preocupada em mapear a produção intelectual 
sobre as classes populares, a fim, exatamente, de estabelecer 
a inflexão ou mesmo a ruptura necessária à compreensão do 
que aparecia como “novo”. Em 1987, Paoli defendeu a sua 
tese de doutorado em História Social, na Universidade de 
Londres, sob orientação de Eric Hobsbawm. Analisando 
as relações entre trabalho, lei e cidadania no Brasil entre 
1930 e 1950, Paoli deixava transparecer, na tese, uma forte 
inspiração da historiografia marxista britânica do pósguerra, 
em especial – mais do que a de Hobsbawn – da obra de 
E. P. Thompson, preocupada com o “fazerse” da classe atra
vés da sua própria experiência social, perspectiva que se 
alinhava perfeitamente com aquela defendida por Sader e 
Telles na época, interessados que estavam nas implicações 
políticas da autoorganização social das classes popula
res no Brasil. De modo exagerado, Francisco de Oliveira 
(2007, p. 27) diria mesmo, mais tarde, mencionando os 
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textos dos anos 1980, que Maria Célia Paoli pode ser vista 
como “a autora mais thompsoniana do Brasil”.4

Nos anos 1980, no momento mesmo em que Francisco 
de Oliveira flertava com a defesa do “modo de produção 
socialdemocrata”, Paoli e Telles – ao lado de Sader e de 
muitos outros e outras – estavam, portanto, empenhadas na 
tarefa coletiva de legitimação intelectual dos novos movi
mentos sociais, elevandoos à condição de objeto digno 
de interesse não apenas político, mas também acadêmico. 
Ainda saindo de uma ditadura militar, e anterior à avalanche 
neoliberal, quer dizer, ao que Oliveira chamaria de “ciclo 
antiPolanyi”, Sader, Paoli e Telles não hesitavam em susten
tar uma posição antiinstitucional e, no limite, antiestatal, 
na qual o “novo” era valorizado na medida mesma em que 
era capaz de forjar práticas sociais e políticas de outro tipo, 
irredutíveis à institucionalidade vigente.

Em grande medida, tal empreitada se iniciara já na 
década anterior, com a formação (em 1969) e consolidação 
do CEBRAP, e, em particular, com a fundação do Cedec em 
1976, cujo principal propósito era radicalizar o compromisso 
dos intelectuais com a democracia e com a sociedade civil, 
mas agora vinculandoas à dinâmica dos novos movimen
tos sociais e do recente sindicalismo, mais do que à polí
tica institucional. Formado originalmente por Francisco 
Weffort, José Álvaro Moisés, Lúcio Kowarick, Marilena Chauí, 
dentre outros, o Cedec buscava ocupar um espaço que, 
para seus fundadores, quase todos excebrapianos, o CEBRAP 
já não estava mais em condições de operar, dado o seu com
prometimento com a política institucional, do qual dava 
prova a aproximação entre alguns intelectuais do Centro e 

4 Já a partir do final dos anos 1970, Thompson estava presente na História da 
Unicamp, em especial na linha de pesquisa “História Social do Trabalho”, o que 
indica o caráter heterogêneo e multifacetado das tentativas de se compreender e 
de se valorizar a “novidade” apresentada pelas classes populares, respeitandoa na 
sua autonomia e experiência própria.
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o Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Para Weffort e 
os fundadores do Cedec, era preciso forjar a possibilidade de 
outra política, esta pensada não acima mas a partir do social.

Tanto Vera Telles quanto, mais eventualmente, 
Maria Célia Paoli, participaram do Cedec, em espe
cial das pesquisas sobre movimentos sociais urbanos, 
coordenadas por Lúcio Kowarick. E, sem dúvida, 
a experiência foi decisiva. Vale destacar, a este respeito, 
os projetos de pesquisa sobre lutas sociais em contexto urbano, 
entre 1982 e 1983, e sobre modo e condição de vida das classes 
trabalhadoras, entre 1984 e 1986. As pesquisas coletivas 
acabariam por se constituir num “polo importante de 
aglutinação de pesquisadores que, depois disso, em outras 
circunstâncias e momentos, manteriam o diálogo polêmico 
e também militante informado pelos acontecimentos políti
cos dos anos 1980” (Memorial, 1998, p. 18).

Todavia, mais do que no Cedec, foi no âmbito do 
coletivo Desvios, liderado por Eder Sader e Marco Aurélio 
Garcia, que Vera Telles e Maria Célia Paoli se aproximaram 
intelectualmente, estabelecendo uma interlocução 
cujo fruto mais recente seria exatamente a formação 
do Cenedic, já num outro momento dessa aposta no 
“novo”. Responsável pela edição de uma revista de mesmo 
nome, o coletivo Desvios levava às últimas consequências 
autonomistas a esperança dos intelectuais do CEDEC em 
uma cidadania instituída desde baixo, não raro atribuindo 
a ela contornos conselhistas, de tonalidade francamente 
antiinstitucional. Foi no contexto do Desvios que Telles 
e Paoli realizaram, ao lado de Eder Sader, uma pesquisa 
referente à “nova” produção acadêmica sobre os trabalhado
res, e que, juntos, publicaram em 1983 o importante artigo 
Pensando a classe operária: os trabalhadores sujeitos ao imaginário 
acadêmico (Paoli, Telles e Sader, 1983), em que visualizam 
um “novo paradigma” para a análise da classe trabalha
dora. À diferença do “paradigma anterior” que, desde os 
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primórdios da sociologia uspiana do trabalho, cultivara uma 
“imagem” da “classe operária em negativo”, este “novo para
digma” se proporia, em chave thompsoniana, a “captar 
nas experiências dos dominados a inteligibilidade de suas 
práticas” (Paoli, Telles e Sader, 1983, p. 130), dotandoas 
da legitimidade acadêmica necessária à sua apreensão como 
sujeitos autônomos.

Naturalmente, os sociólogos angariavam se colocar, neste 
momento, como representantes desse “novo paradigma” de 
análise acadêmica das classes trabalhadoras, libertandoa, 
por assim dizer, das amarras “estruturais” a que, por força 
da necessidade de se pensar as especificidades da sociedade 
brasileira, elas quase sempre estiveram submetidas, a sua 
dinâmica sendo sempre determinada do exterior. Os autores 
buscavam assim afirmar um tipo de interpretação das novas 
práticas das classes populares que se chocava com outras que 
se apresentavam àquele mesmo momento em São Paulo, 
seja pelos cebrapianos ou mesmo por alguns membros do 
Cedec. Embora reconhecessem a importância dos “novos 
personagens”, tais intelectuais – como Ruth Cardoso (1983), 
L. W. Vianna (1986), dentre muitos outros – eram bem 
mais céticos quanto à possibilidade de que esses novos 
movimentos sociais pudessem se transformar, por sua pró
pria dinâmica classista, em sujeitos propriamente políticos.5

Curioso é que, nessa época, como vimos, em meados da 
década de 1980, embora também compartilhasse do mesmo 
horizonte relativamente otimista de expectativas, Francisco de 
Oliveira talvez estivesse mais próximo das posições de Ruth 
Cardodo ou Werneck Vianna do que de suas futuras colegas 
de Cenedic: apregoando a necessidade de um novo pacto 

5 Como diz Ruth Cardoso, em texto da mesma época (1983, p. 219): “Decretar o 
nascimento de novos atores políticos, portadores de uma força transformadora, 
sem que a análise demonstre concretamente a novidade de seu papel mediador 
entre a sociedade civil e o Estado, parece incompleto. A simples existência empí
rica de manifestações populares não autoriza conclusões a respeito de sua função 
política, pois elas são referidas a um contexto que precisa ser descrito”.
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interclassista que passaria pela mediação do Estado, à maneira 
da socialdemocracia europeia, Oliveira se distanciava da 
perspectiva mais classista e autonomista defendida por Paoli e 
Telles em torno da organização política das classes populares. 
Se fora um entusiasta de primeira hora do PT era porque vira 
nesse, como dizia, o germe de um partido socialdemocrata 
de massas6, capaz de se tornar expressão dos dominados no 
âmbito do novo ordenamento social a ser democraticamente 
negociado nos devidos canais institucionais. Talvez esteja aí, 
digase, ao lado das possíveis comodidades institucionais, 
a explicação para o fato de que, embora mais à esquerda 
do que os colegas (ademais de petista), Oliveira tenha 
permanecido no CEBRAP – sem nunca integrar o Cedec, 
por exemplo – até 1995, ano em que, já como professor de 
sociologia da USP, fundaria o Nedic ao lado de Paoli e Telles, 
ambas suas colegas de Universidade.

Quando deixa o CEBRAP, em 1995, após ter exercido 
por dois anos a presidência do centro, Oliveira já o fazia 
num momento em que as divergências ali existentes haviam 
adquirido contornos de antagonismo político, após a eleição 
de Fernando Henrique Cardoso à presidência da República 
em 1994, à frente de uma coalização liberalconservadora, 
desejosa de adequar o país aos imperativos da nova ordem 
internacional globalizada – inserção cujo “êxito” pressupunha 
o abandono, pelas classes dominantes nacionais, de qualquer 
utopia (no sentido mannheimniano) de uma sociedade 
democrática, reconfirmando o prognóstico do Florestan 
Fernandes d’A Revolução Burguesa no Brasil (Fernandes, 2005). 
E, mais ainda, Oliveira o fazia já num momento em que as espe
ranças gestadas nos 1980 começavam a se revelar improváveis, 
seja na sua versão socialdemocrata, como ele mesmo defendia, 
ou na sua perspectiva mais autonomista, como em Paoli e Telles.

6 Notese que, segundo lembra Perry Anderson (2007, p. 23), o PT foi o único 
partido efetivamente “de massas” criado no pósguerra em todo o mundo. 
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Para Oliveira, o canto de cisne foi dado pela desmobi
lização da incipiente experiência das câmaras setoriais de 
base no setor automotivo – vista como protótipo do novo 
pacto social almejado –, em 1994/1995.7 Em Paoli e Telles, 
o sinal de alerta acendeu quando se constatava que a polí
tica e a incipiente democracia institucional continuavam 
funcionando sem a interferência decisiva dos “novos 
personagens” que, até bem pouco, pareciam anunciar 
a possibilidade de ruptura com a tradição de moderniza
ção “pelo alto” que sempre marcara a história brasileira. 
Nesse sentido, a formação do Nedic, em 1995, pode ser vista 
como uma aposta derradeira na consolidação dos “direitos da 
cidadania”, na esteira da Constituição de 1988, o que explica 
o diálogo com autores como J. Rancière, Claude Lefort, 
e mesmo Hannah Arendt e J. Habermas, autores por meio 
dos quais os intelectuais do Núcleo atinavam com uma noção 
de política relativamente autônoma em relação ao social.

Confluências na encruzilhada: a formação do Cenedic
É este o cenário bem particular sob o qual Maria 

Célia Paoli concebeu o Nedic, ao lado de Vera Telles e do 
“prussiano” Francisco de Oliveira. De início, quando as 
diferenças teóricas e políticas, nas suas minúcias, ainda se 
revelavam significativas, a aproximação foi antes de tudo 
“afetiva”, estimulada pelo sentimento comum de alheamento 
em relação aos tenores mais acadêmicos do Departamento de 
Sociologia. Mais do que essa primeira simpatia sentimental, 
a formação do Nedic aquilatou uma confluência intelectual 
e política mais ampla, ora em curso. Com efeito, a formação 
do Núcleo somente foi possível porque, naquele momento, 

7 Ainda em 1994, então presidente do CEBRAP, Oliveira saudava as eleições 
presidenciais daquele ano como um avanço no plano da racionalidade política, 
com duas candidaturas saindo do campo popular (Lula) ou democrático (FHC). 
Considerava mesmo a candidatura deste último como “expressão daquela valo
rização da democracia que estava no núcleo da decisão de fundar um centro de 
pesquisas fora das entidades sob controle estatal” (Oliveira, 1994, p. 4).
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os intelectuais encarregados da tarefa convergiram em 
torno de uma perspectiva determinada sobre a relação entre 
movimentos sociais e cidadania, que, em meados dos anos 
1990, começava a dar os primeiros sinais de desgaste, dada a 
reversão iniciada pelo recémempossado governo FHC dos 
ensaios de democracia participativa e negociada que haviam 
sido esboçados na última década.

Ao invés da consolidação, o governo FHC revelava 
disposição inequívoca para a destruição do que havia 
de “direitos da cidadania”, tendência que, nos anos 
seguintes, exigiria uma mudança de perspectiva analí
tica e normativa. Agora, eram os próprios “sentidos da 
democracia” que se encontravam em disputa, tendo em vista 
a tentativa dos dominantes de circunscrevêla à condição 
de mera gestão da governabilidade à luz de um modelo 
predefinido, “apenas admitindo variações dentro dos 
limites das tópicas que propõe, repetindo novamente 
outro traço, desta vez simultaneamente farsesco e trágico, 
das crenças cientificistas do século passado”, como escreve 
Maria Célia Paoli (1999, p. 9) na introdução do livro 
Os sentidos da democracia. Políticas do dissenso e hegemonia global, 
o primeiro trabalho coletivo publicado pelo núcleo.

Estamos diante, portanto, não é exagero ressaltar, 
de uma confluência que se dava no âmbito mesmo do 
processo de inflexão analítica e normativa pelo qual, 
à época, passavam os intelectuais do Nedic, o que faz supor 
uma adequação recíproca, por assim dizer, no final da qual 
as arestas puderam ser aparadas, de modo a conferirlhes 
uma efetiva identidade de grupo, identificável no interior 
do campo intelectual paulista, mas também brasileiro.

Resultado de seminário internacional realizado pelo 
então Nedic em 1997, com o título “A construção democrática 
em questão”, o livro Os sentidos da democracia é sintomático 
deste momento de “transição” pelo qual passavam os 
intelectuais do grupo, na direção de uma perspectiva que, 
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provisoriamente, poderíamos definir como mais “pessimista” 
diante do que Francisco de Oliveira denominaria, em seu 
texto na coletânea, de “totalitarismo neoliberal”. O ensaio 
de Francisco, aliás, representa uma síntese expressiva, 
embora particular, dos debates que perpassavam o Nedic 
naquela época, anunciando em certa medida o esgotamento 
provável das experiências sociais e políticas que, até aquele 
momento, sustentavam empiricamente as suas tomadas de 
posições teóricas e normativas.

No ensaio, intitulado “Privatização do público, 
destituição da fala e anulação da política: o totalitarismo 
neoliberal”, Francisco de Oliveira analisa a convergên
cia entre a tendência global de “privatização do público”, 
impulsionada pela avalanche neoliberal, e mais uma etapa 
da “autocracia burguesa” à brasileira (para dizer como 
Florestan Fernandes), desde sempre voltada à anulação da 
política, do dissenso, mas agora coroada por uma roupagem 
propriamente contemporânea, sob as vestes do “príncipe 
dos sociólogos” e sua coalizão (neo) liberalconservadora. 
Uma vez que, no Brasil, historicamente, “todo o esforço de 
democratização, de criação de uma esfera pública, de fazer 
política, enfim [...], decorreu, quase por inteiro, da ação das 
classes dominadas” (Oliveira, 1999, p. 60), o empenho de 
FHC em liquidar todo espaço público de negociação coletiva 
sinalizou a disposição do mandatário e de seu governo em 
deslegitimar qualquer tentativa de ampliação da política 
para além dos limites do consenso imposto, no contexto 
de uma hegemonia truncada que, sob pressão neoliberal, 
resvalaria para o totalitarismo.

Assim, se Habermas, Lefort e, sobretudo, Jacques 
Rancière, continuavam presentes no escopo de referências 
de Oliveira, eles agora apareciam como teóricos daquilo 
que, no Brasil, poderia ter sido – no caso de se generalizasse, 
por exemplo, as experiências das câmaras setoriais do setor 
automotivo –, mas não foi: depois de FHC, definitivamente, 
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não haveria mais uma “esfera pública” habermasiana, isto é, 
um espaço de negociação coletiva para além dos interesses 
imediatos dos grupos e/ou classes sociais, e tampouco as 
condições institucionais para a “política do dissenso” ran
cièriana, ambas vitimadas por uma deslegitimação simbólica 
que implicara na anulação da própria possiblidade da fala 
do “outro”, cujas consequências são dramáticas. Encontrase 
então legitimada a aparência da própria desnecessidade do 
público, que pode ser finalmente “privatizado”.

Nesse processo, o papel do governo FHC foi o de 
imprimir certa “racionalidade” a um movimento que, 
até então, tropeçava nas intempéries da hegemonia burguesa 
à brasileira. Mas essa “racionalidade” encontraria seus limites 
nessa mesma hegemonia truncada, incompleta por ser inca
paz de acenar com o mínimo para parcela nada desprezível 
da população nacional. Daí a tendência totalitária de novo 
tipo, reafirmada na última frase do texto, como que prenun
ciando o que viria pela frente tanto no país quanto na tra
jetória do próprio Oliveira e do Cenedic. Nas suas palavras: 

“Nas condições concretas da sociedade brasileira [...], 
o neoliberalismo, como um Frankenstein construído de 
pedaços de socialdemocratas, antigos e novos oligarcas do 
Nordeste, populistas de direita, trânsfugas de esquerda, 
numa articulação presidida pelo ‘príncipe dos sociólogos’, 
passa por uma estranha metamorfose: sua face real é a do 
totalitarismo” (Oliveira, 1999, p. 81).

Um novo e decisivo momento desse processo de 
inflexão teórica e normativa ocorreria a partir de 1999/2000, 
quando da elaboração de um projeto temático de pesquisa, 
aprovado pela FAPESP em 2001, intitulado “Cidadania e 
democracia: o pensamento nas rupturas da política”, e cujo 
objetivo era “esclarecer o processo de mudança atual como 
uma profunda crise do contrato anterior entre Estado 
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e sociedade, e as possibilidades de intervenção em seus 
rumos”. Coordenada por Maria Célia Paoli, e tendo como 
pesquisadores principais Francisco de Oliveira e Laymert 
Garcia dos Santos (Unicamp), a pesquisa foi fundamental 
para o amadurecimento da percepção, entre os membros 
do Cenedic, de que estava em marcha um processo de 
destruição não apenas das potencialidades da jovem e 
inacabada democracia brasileira, senão também – no que 
se plasmava uma tendência global – uma destruição das 
próprias condições de possibilidade da política em sentido 
amplo, enquanto espaço de transformação e do dissenso.

A ordenação social resultante do desmanche 
neoliberal estaria logrando anular a formação de “expe
riências e comunidades políticas capazes de aparecer 
como tal, capazes de disputar a possibilidade de fun
dar sua alteridade como conflito e diferenciação crítica”, 
conforme as palavras de Maria Célia Paoli e de Cibele 
Saliba Rizek, na apresentação do segundo livro coletivo do 
grupo, A era da indeterminação, exatamente o resultado deste 
projeto temático financiado pela FAPESP. Não por acaso, 
o livro – novamente publicado em coleção dirigida por 
Paulo Arantes, mas agora na Boitempo, intitulada “Estado 
de sítio” – condensa a inflexão teórica e normativa pela qual 
os intelectuais do Cenedic estavam passando desde a virada 
para o século XXI, ora atingindo uma dimensão “negativa” 
inédita, já antecipada no polêmico ensaio “O ornitorrinco”, 
de Francisco de Oliveira, que havia sido publicado em 2003.

O ensaio de Oliveira – redigido ainda antes de 
Lula assumir o cargo de presidente da República – 
dá o tom de um diagnóstico que, no limite, o ultrapassa, 
fruto que é de uma experiência intelectual e política 
coletiva, com desdobramentos importantes no âmbito do 
Cenedic. Com efeito, em “Política numa era de indeter
minação: opacidade e reencantamento”, originalmente 
publicado em 2003, Oliveira destaca o declínio da era 
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da “invenção democrática” – segundo a expressão reto
mada de Claude Lefort – que se gestara no país do final 
da ditadura até a virada para os anos 1990, momento em 
que, extraordinariamente, classe, interesse e representação 
pareciam adequarse de modo recíproco, à maneira dos 
“interesses bem compreendidos” de que falava Tocqueville. 
Do lado dos dominados, a formação do PT e da Central 
Única dos Trabalhadores (CUT) constitui a expressão mais 
clarividente deste momento.

A este período, por vezes idealizado a fim de 
servir como contraste positivo ao que viria pela frente, 
sucedese a denominada “era da indeterminação”, marcada 
exatamente pelo desmanche das formas de sociabilidade for
madas no período anterior, base social sob a qual emergiram 
as “invenções democráticas” da época. Agora, tanto quanto 
a economia, a política encontravase entrecortada pela 
privatização geral do público, “no sentido arendtiano: 
os indivíduos são jogados aos seus espaços privados, à solidão, 
à insegurança, que decorre exatamente da ‘privação’ do 
espaço público e da alteridade” (Oliveira, 2007, p. 29). 
Deslegitimada a própria existência e possibilidade de 
negociação do conflito, a hora seria da “ação anticomuni
cativa”, como que invalidando a perspectiva de uma moder
nidade habermasiana à brasileira, esboçada nos anos 1980, 
e tudo isso na contramão (e daí o paradoxo) da consolida
ção gradativa das instituições democráticas no país.

Como insiste Vera Telles (2007, p. 199) em texto 
publicado na mesma coletânea, tal situação impôs “um 
radical deslocamento do ponto da crítica, quer dizer, 
deslocamento do plano de referência para que a refle
xão crítica possa ser exercida”, provocando um estado de 
perplexidade diante de uma exceção que parecia estar se 
tornando regra, conforme a terminologia benjaminiana 
doravante presente (via Giorgio Agamben) nas reflexões 
do grupo. Nas palavras da autora:
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“O que está em pauta nos tempos que correm é 
a inviabilidade de nos fixarmos nos termos como até agora 
lidamos com as coisas do mundo. Simplificando muitíssimo, 
tratase de um deslocamento do terreno em que nos 
acostumamos a tematizar as ‘incompletudes’ da sociedade 
brasileira, esse terreno no qual fazia sentido a proposição 
habermasiana das chamadas promessas não realizadas da 
modernidade” (Telles, 2007, p. 200).

À mudança do tempo histórico, diagnosticada 
como ruptura de época, deveria corresponder, assim, 
uma transformação da perspectiva da análise. Se nos anos 
1980 e meados dos 1990 tratavase de se apostar na força 
mobilizadora da “linguagem dos direitos”, ancorandoa 
nas noções de lei, cidadania e espaço público, duas déca
das depois o cenário exigia nova postura: “no lugar de 
Claude Lefort, é Giorgio Agamben”, cujo olhar cortante 
pareceria mais afinado com a modernidade contemporâ
nea. Para Telles, e aqui tocamos no cerne do argumento, 
a insistência no emprego dessas noções outrora adequadas, 
num momento em que elas já não dispõem mais “da 
potência de se confrontar com uma realidade que escapa 
e transborda por todos os lados” (2007, p. 202), arriscase 
a edulcorar com “ares de modernidade democrática” os 
“dispositivos gestionários” que, na realidade, sinalizariam o 
congestionamento da política pensada “positivamente” nos 
termos da “invenção democrática” de Lefort, ou da “esfera 
pública” de Habermas.

Nas reflexões de Telles, porque empiricamente 
pautadas pela observação das “tramas da cidade”, tal estado 
de coisas se apresenta na sua faceta mais cruel e indife
renciada, entre o lícito e o ilícito, o público e o privado, 
e, em especial, entre a norma e a exceção, no âmbito de 
uma nova ordenação social em gestação que, rigorosa
mente, já não é mais o que era, mas ainda não é o que será. 
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Este também se trata do horizonte do texto de Maria Célia 
Paoli na coletânea, intitulado “O mundo do indistinto: 
sobre gestão, violência e política”. A partir da análise das 
“populações supérfluas” na cidade de São Paulo, o declínio 
da política demarca um parâmetro significativo para o diag
nóstico do tempo presente. Para Paoli, a política no sentido 
arendtiano é cada vez mais suplantada pela razão domina
dora marcuseana e, em especial, pelas técnicas foucaultianas 
de gestão e controle do social: “é no vazio da política que 
a violência e a gestão das populações se instalam e produ
zem a ausência do mundo partilhado como referência de 
estar no mundo” (Paoli, 2007, p. 226).

Do Brasil-ornitorrinco à crítica ao PT
Um momento decisivo desta inflexão teórica e normativa 

a que estamos analisando é o conhecido e polêmico ensaio 
O ornitorrinco, de Francisco de Oliveira, publicado em 2003. 
Concebido em meio aos debates do projeto temático 
apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (FAPESP), o texto avança na caracterização do que 
ele chamara outrora de “totalitarismo neoliberal”, que agora 
ganhara um aliado improvável, do lado dos dominados: 
o PT, partido do qual Oliveira se desligou logo em 2003, 
na esteira da crise nas bases deste, ocasionada pela reforma 
da Previdência promovida pelo governo Lula, ainda no 
primeiro ano de mandato. No ano seguinte, manifestou 
apoio à criação do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), 
mas sem nunca nele vislumbrar uma alternativa concreta 
à hegemonia do PT na esquerda brasileira.

Em “O ornitorrinco”, Francisco de Oliveira diagnostica 
o impasse de um país que não pode mais se aproveitar 
das brechas propiciadas pelo impulso modernizador no 
bojo da chamada Segunda Revolução Industrial, que não 
é mais “subdesenvolvido” sem, no entanto, ter se tornado 
propriamente “desenvolvido”. Tal como o bicho estranho 
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tomado como metáfora, o Brasil se transmutou nisso mesmo: 
não é mais isso, nem mais aquilo, pairando no limbo ao 
sabor dos imperativos da globalização neoliberal. No ensaio 
de inspiração zoológica, Oliveira destaca precisamente 
o resultado desta perda da capacidade de escolha, 
isto é, deste declínio da política, a saber: o primado de uma 
“evolução truncada” que parece sem rumo, que não está indo 
nem para um lado nem para o outro.

Se no período que antecede o golpe de 1964, ou na 
passagem dos anos 1970 para os 1980, com a emergência de 
um partido de massas como o PT, alguma possibilidade ainda 
havia para uma virada ilustrada, que operaria a transformação 
da estrutura altamente desigual da distribuição da renda e, 
assim, do próprio caráter do desenvolvimento nacional e de 
sua inserção na ordem global, esta teria se esfumaçado com o 
advento do “ornitorrinco”, quando a própria atuação do PT 
no governo sinalizaria que “não está [mais] à vista a ruptura 
com a longa ‘via prussiana’ brasileira” (Oliveira, 2003, p. 146). 
Como diria em ensaio sintomaticamente intitulado 
“O momento Lênin”, originalmente redigido como rela
tório final do projeto temático FAPESP, “O pensamento 
nas rupturas da política” [2004], e depois inserido na cole
tânea A era da indeterminação (2007), a vitória eleitoral de 
Lula em 2002, com todos os limites envolvidos, poderia ter 
significado o início de uma bifurcação, de uma disposição 
política capaz de estimular a abertura de um novo ciclo 
histórico, aproveitandose da indeterminação vigente, 
tal como fizera Lênin em 1917. A virtualidade, porém, não se 
efetivou: “Ao contrário de Lênin, que percebeu a falência do 
sistema de poder e a aprofundou ao dirigir o movimento para 
a revolução socialista, Lula recompôs o sistema político que 
o turbilhão combinado da desregulamentação de FHC e da 
globalização havia implodido” (Oliveira, 2007, p. 266).

Como argumentaria após a segunda vitória eleitoral 
de Lula, em 2006, os governos do PT – em sintonia com o 
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ocorrido na África do Sul pósapartheid – seriam responsá
veis por tocar o programa dos dominantes (com a “direção 
moral” do Estado em suas mãos), fazendoo valer como sendo 
também o programa dos dominados, num processo por ele 
chamado, sob livre inspiração gramsciana, de “hegemonia 
às avessas” (Oliveira, 2010). Nela, “os dominados realizam 
a ‘revolução moral’ – derrota do apartheid na África do Sul e 
eleição de Lula e Bolsa Família no Brasil – que se transforma, 
e se deforma, em capitulação ante a exploração desenfreada” 
(Oliveira, 2010, p. 27). No governo, Lula completaria assim 
o “ciclo antiPolanyi” do neoliberalismo: “se FHC destruiu os 
músculos do Estado para implementar o projeto privatista, 
Lula destrói os músculos da sociedade, que já não se opõe 
às medidas de desregulamentação” (Oliveira, 2010, p. 375).

O ensaio “Hegemonia às avessas”, originalmente publicado 
na revista Piauí, em janeiro de 2007, serviu como mote do 
Seminário Internacional do Cenedic realizado em outubro 
de 2008, que resultou na publicação do livro Hegemonia às avessas. 
Economia, política e cultura na era da servidão financeira, em 2010, 
novamente pela coleção “Estado de sítio”, da Boitempo Editorial. 
A publicação do livro, bem como todo o processo que lhe deu 
origem, demarca uma mudança temática importante na traje
tória do Cenedic: de agora em diante, a análise dos governos 
liderados pelo PT é alçada definitivamente ao centro das preo
cupações dos pesquisadores do grupo, no âmbito da análise do 
“desmanche” neoliberal que seguia em marcha. Tão importante 
quanto é o fato de que se trata do último livro do Cenedic em que 
Francisco de Oliveira figura como autor e organizador, revelando 
que, já naqueles anos do final da década de 2000, um processo 
de transição geracional estava em curso, da qual davam prova 
as presenças cada vez mais proeminentes de Ruy Braga e de 
André Singer, que, ao lado dos remanescentes Vera Telles, 
Cibele Saliba Rizek, Leonardo Mello e Silva, Carlos Alberto 
Bello, dentre outros, lideraram a recomposição do Centro ao 
longo da década de 2010.
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Entre crítica e utopia
A inflexão pela qual passou os intelectuais do Cenedic, 

a partir do final da década de 1990, transitando de uma pers
pectiva relativamente otimista em relação às potencialidades 
“políticas” e “democratizantes” dos “novos” movimentos sociais 
a uma posição de ceticismo e perplexidade diante do desman
che neoliberal, não deixou de provocar críticas oriundas de 
interpretações concorrentes no espaço acadêmico das ciên
cias sociais brasileiras sobre a democracia, a sociedade civil e 
os movimentos sociais no Brasil desde a Abertura. Para José 
Szwako (2009), por exemplo, que vocaliza uma posição mais 
ampla, mobilizandoa na crítica ao Cenedic, a virada pessi
mista do Centro incitou o apego a uma “concepção negativa 
de política” que, a reboque da decepção com a não realização 
das esperanças democráticas dos anos 1980, teria acabado 
por erodir a própria possibilidade de um “aprofundamento” 
da política e dos “valores democráticos”, o que suporia 
a consideração “de um componente utópico aberto a contra
dições e ambiguidades”.

Na perspectiva mobilizada por Szwako, e aqui se encontra 
o núcleo do seu argumento, tal movimento teóricointelectual 
deve ser compreendido “não apenas em função da mudança 
histórica” representada pela “mundialização do capital e 
[...] processos correlatos”, senão também, em particular, 
“através das relações políticointelectuais travadas com e 
contra outras interpretações a respeito dos sentidos da polí
tica e da democracia brasileiras” (Szwako, 2009, p. 255). 
Assim, para o autor, a passagem desencantada para uma 
“concepção negativa de política” por parte dos autores 
do Cenedic não pode ser vista somente, ou sobretudo, 
como refração ao “desmanche neoliberal”, mas antes como 
um movimento que, embora atinado com as transformações 
históricopolíticas mais amplas, deitaria suas raízes explica
tivas na sua própria dinâmica interpretativa interna, em sua 
oposição relativa às demais concepções em voga.
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Em outras palavras, “ambas, aposta e perplexidade, 
são as duas faces da mesma moeda, de uma só subjetividade”, 
a segunda sendo decorrência quase necessária do declí
nio do otimismo da primeira. Confrontado à emergência 
fulgurante do neoliberalismo, desde o início dos anos 1990, 
ao otimismo desmesurado de outrora não restaria senão 
a adesão a uma “crítica perplexa” que, a partir da virada 
para a década de 2000, estaria na “liderança na disputa 
pela posição de algoz da política” (Szwako, 2009, p. 300). 
A inflexão seria, no limite, tanto analítica, delimitando 
o esgotamento da potência crítica de categorias como 
“cidadania” e “direitos”, quanto normativa, estimulandoos 
à incorporação de uma “concepção da não Política” (p. 275). 
O apego à “concepção negativa de política hoje [2009] cor
rente no Cenedic” seria, então, uma espécie de justificação 
destas “recusas”, como se os intelectuais agrupados no grupo 
incorporassem, por excesso de “negatividade”, o próprio 
mote neoliberal para o qual “não há alternativa”.

Ora, muito embora Szwako descreva de modo preciso 
um movimento (“inflexão”) políticointelectual que de fato 
ocorreu, como estamos acompanhando neste artigo, no qual 
intelectuais outrora identificados com as potencialidades 
políticas democratizantes intrínsecas aos “novos” movimentos 
sociais não hesitaram em redefinir as suas próprias posturas 
interpretativas, à luz do que entendiam como fracasso desta 
mesma aposta social e política, bem menos convincente é a sua 
caracterização dos condicionantes deste processo. Isso porque, 
ao enfatizar as determinações internas, digamos assim, 
da virada “pessimista” dos autores do Cenedic, restringindoa 
aos embates no âmbito dos debates políticointelectuais 
sobre os “sentidos da democracia” brasileira, Szwako acaba 
por subvalorizar a importância das transformações políticas, 
econômicas e culturais da época, mudanças históricas cuja 
apreensão na forma de um diagnóstico de época está na base 
do reposicionamento intelectual em questão.
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Por isso mesmo, a utilização de noções como “exce
ção permanente”, “anulação do dissenso” ou “ação anti
comunicativa”, bastante presentes desde a coletânea 
A era da indeterminação (2007), não necessariamente significa, 
como supõe o autor, a adesão a uma “negatividade pura”, 
cuja consequência mais grave seria a “demissão da crítica” 
(Szwako, 2009, p. 293). Na realidade, uma mirada menos res
tritiva não teria dificuldades em identificar que, para além das 
qualificações a respeito, se trata, sim, de uma “negatividade 
determinada”, em sentido dialéticoadorniano, se quisermos, 
que se define por sua crítica à realidade “realmente exis
tente”. Uma negatividade, portanto, que se propõe como crí
tica determinada do que eles entendem como “desmanche 
neoliberal”. Assim, se é bem verdade que as reflexões e pes
quisas dos autores do Cenedic se fizeram em grande medida 
em oposição relativa às demais interpretações nas ciências 
sociais sobre a questão da democracia e da política no Brasil 
pósredemocratização, é impossível compreendêlas sem as 
situar como expressões intelectuais possíveis, à esquerda, 
diante das tendências desagregadoras que, a partir dos gover
nos FHC, teriam invalidado as possibilidades aventadas anos 
ou décadas antes. Dito de outro modo: se foi o otimismo de 
antanho que, em alguma medida, impulsionou o pessimismo 
de agora, a passagem só se completa com o diagnóstico de 
que uma mudança de época estava em curso.

Nessa perspectiva, muito mais problemático seria o apego 
a modelos ora catapultados pela história, modelos que, reafir
mados como princípios gerais, acabam por legitimar – aí sim 
demitindose da crítica determinada – a nossa “democracia sem 
espaços públicos”, como diz Maria Célia Paoli (2007, p. 230), 
como se os princípios formais da institucionalidade vigente, 
se bem mobilizados, pudessem fazer frente ao “estado de 
emergência” econômica e social a que estaria submetida inclu
sive, e sobretudo, a política institucional (Paulani, 2008; 2010). 
Como se, enfim, algo daquele “fetichismo institucional” 
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atribuído por Wanderley Guilherme dos Santos aos liberais 
brasileiros estivesse aí presente (ainda que em outra perspec
tiva, bem entendido), o país legal se impondo em detrimento 
das agruras do país real.

Aqui sobrevém o papel decisivo que os intelectuais do 
Cenedic atribuem à crítica, em sentido amplo, a fim de 
perscrutar sob novas abordagens os desafios desta realidade 
em movimento e, por isso mesmo, irredutível às fixações 
formalistas. Diante da ausência dos contornos nítidos das 
transformações em curso, a crítica – como perspectiva teórica 
e normativa, para não dizer política – acabou por se impor 
como garantia última, ainda que frágil, contra o pragma
tismo, mas também contra o denuncismo estéril. É somente 
pela via da crítica do existente que a “fresta” da utopia poderá 
ser reencontrada. Como afirmara Francisco de Oliveira, 
em entrevista para a revista Vintém, em 1999, quando ques
tionado se a radicalização da negatividade crítica não pode
ria levar a uma “perspectiva desesperançada”:

“Quando eu faço uma crítica radical àquilo que 
a racionalidade burguesa não conseguiu alcançar, eu estou 
praticando uma utopia. Em certas conjunturas você tem 
a capacidade de avançar na descrição utópica. Em outras 
você não tem. Eu percebo uma defasagem entre uma 
virtualidade que se abre e uma nova força que não se 
formou. A utopia é crítica do real por aquilo que nega o real. 
Não deve ser confundida com positividade, no sentido de 
pensar que o futuro contém o melhor. Então eu acho toda 
crítica radical é uma utopia mesmo quando tem formas que 
não parecem utópicas” (2018, p. 162)).

É nesse contexto que se torna possível compreender 
a importância das reflexões de Roberto Schwarz nos debates 
do Cenedic, a partir do final da década de 1990, autor que, 
segundo Szwako (2009), teria grande responsabilidade na 
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inflexão negativa do centro, et pour cause. Pioneiro na crítica 
pela esquerda à lógica da modernização assumida, até mesmo, 
pela intelectualidade crítica brasileira, cuja positivação do 
“moderno” ele opôs a “negatividade” da crítica frankfurtiana 
às ilusões no progresso (Querido, 2013, 2019), Schwarz 
inspirou de modo decisivo, por exemplo, o projeto temá
tico junto à FAPESP desenvolvido pelo grupo entre 2001 
e 2005, assim como o ensaio de Francisco de Oliveira, 
“O ornitorrinco”, de 2003.

O ensaio “Fim de século”, em particular, publicado em 
1999 em Sequências brasileiras, esteve muito presente nos deba
tes do Cenedic exatamente no período em que o Centro 
passava por esta inflexão negativa, quando o eixo das preo
cupações passou a ser a análise das consequências do “des
manche”. Originalmente uma conferência ministrada na 
Universidade de Yale, em 1994, o ensaio demarca o que 
Schwarz entendia como esgotamento de um ciclo histórico 
(nacionaldesenvolvimentista) que teria fenecido sem que as 
esperanças a ele associadas tenham se realizado, ao menos 
não na forma imaginada. Com a modernização e o desenvolvi
mento transformandose em bandeiras do próprio regime mili
tar – que, portanto, os realizava sem ruptura com o “atraso”, 
com o imperialismo e sem integração social, como esperavam 
os nacionaldesenvolvimentistas –, a nova etapa que então 
se abria se caracterizava, segundo Schwarz, acima de tudo, 
pelo impasse em relação a qualquer saída nacional possível 
para o país, como se o futuro já fosse o presente, encurtando 
de vez o nosso “horizonte de expectativas”. Como reconheceu 
Francisco de Oliveira (2007, p. 149), “o animal [o ornitorrinco] 
esta[va]” aí, antecipado na pena schwarziana.

Igualmente uma figura de destaque nesse contexto é 
Paulo Arantes, outro a estar presente como referência desta 
virada negativa do Cenedic. Mas, talvez porque “desco
briu o Brasil” tardiamente, já num momento – em meados 
dos anos 1970, graças a Candido e Schwarz – em que o 
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ciclo nacionaldesenvolvimentista havia esgotado suas 
possibilidades “progressistas”, em Arantes não é possível 
encontrar nem mesmo os resquícios da nostalgia pelo período 
pré1964, e menos ainda pelos anos 1980, timidamente pre
sentes, no primeiro caso, em Schwarz, e tanto no primeiro 
quanto segundo, em Oliveira. Talvez por isso Paulo Arantes 
tenha ido mais longe nessa caracterização do capitalismo 
contemporâneo (não apenas na periferia) como “estado de 
exceção permanente”, dialogando diretamente com a obra 
de Giorgio Agamben.

Basta conferir, para tanto, os trabalhos de Arantes 
produzidos já no século XXI, seja sobre a “periferiza
ção” do mundo, como no polêmico (e “schwarziano”, 
em alguma medida) ensaio “A fratura brasileira do 
mundo” (2004), ou nos escritos compilados nos volumes 
Extinção (2007) e O novo tempo do mundo (2014). Nestes 
trabalhos, Arantes desenvolve reflexões sobre as formas de 
dominação no capitalismo contemporâneo que, em chave 
mais empírica, foram amplamente mobilizadas pelos 
sociólogos do Cenedic a fim de analisar o lugar do Brasil 
neste “novo mundo”. Não é um acaso que a apresentação de 
Extinção tenha sido redigida por Laymert Garcia dos Santos, 
pesquisador do Cenedic.

Para Arantes, a “exceção sem regra” que nos 
marca como país que veio ao mundo como entreposto 
comercialescravocrata do capitalismo nascente, com sua 
“acumulação por espoliação” permanente, essa exceção 
nos torna hoje uma espécie de “laboratório” da chamada 
Terceira Revolução Mundial, a tal ponto que, com os devidos 
cuidados, se poderia falar de uma “brasilianização do 
mundo”, não no sentido da generalização daquela moderni
dade democrática alternativa sonhada por Antonio Candido 
(1970, p. 8588) ao final do seu ensaio sobre a “dialética 
da malandragem” plasmada pelas Memórias de um sargento 
de milícias, mas sim no do transbordamento do que era 
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exceção aos espaços sociais antes geridos pela “normalidade”. 
Na parte que nos cabe, foi exatamente Francisco de Oliveira 
quem, segundo Arantes, melhor apreendeu o “fundamento 
materialista” dessa “brasilianização do mundo”, mapeando 
o “ornitorrinco” que, ao que parece, estaria ele sim se 
tornando “modelo”.

Percebese, assim, que as afinidades entre este conjunto 
de autores – do Cenedic, passando por Schwarz, até Arantes – 
se explicam acima de tudo por uma tomada de posição mais 
ou menos comum, na sua oposição relativa às perspectivas 
concorrentes, diante das transformações históricopolíticas 
que se iniciam nos anos 1990. Não se trata, portanto, de mera 
influência teórica de um sobre os outros, e sim de uma con
fluência que se realiza num espaçotempo determinado.

Transição geracional e renovação  
interpretativa: desdobramentos

A publicação da coletânea Hegemonia às avessas, em 2010, 
como já se observou, é o último livro do Cenedic em que Francisco 
de Oliveira – já aposentado como professor – consta como autor 
e/ou organizador. Àquele momento, o Centro já passava por 
um processo de transição geracional que, simultaneamente 
à continuidade dos governos liderados pelo PT, reverberou 
numa relativa renovação interpretativa para a qual a incorpo
ração do cientista político André Singer revelouse decisiva. 
Secretário de imprensa do primeiro governo Lula, entre 2003 
e 2006, Singer voltou ao Departamento de Ciência Política da 
USP em 2007, e, a convite do próprio Francisco de Oliveira e 
de Ruy Braga, integrouse ao Cenedic, junto ao qual elaboraria 
a sua interpretação própria do que chamará de lulismo.

Em alguma medida, talvez fosse possível dizer que 
a entrada em cena de André Singer sinalizou uma certa 
inflexão na inflexão negativa pela qual passara o Cenedic 
a partir dos últimos anos da década de 1990. Articulando 
análise do comportamento eleitoral, área de sua tese de 
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doutorado sobre as eleições de 1989 e 1994 [1998], e análise 
das bases sociais de classe da política, à la Francisco Weffort ou 
o Marx de O 18 Brumário, André Singer trouxe um novo olhar 
a um fenômeno, o “lulismo”, que se tornara, no Cenedic, 
a prova aparentemente inquestionável de que os de baixo, 
ou aqueles que os representam, haviam aderido à “regressão” 
em curso – de onde, como vimos, a perspectiva algo pessimista 
da produção intelectual do centro desde então.

Como reconhece o próprio Singer, e nem precisaria, 
as suas reflexões sobre o lulismo dialogam diretamente com 
a interpretação de Oliveira. “A minha aspiração – diz ele – foi a 
de apresentar uma interpretação [dos governos do PT] alterna
tiva à de Chico, situandome no mesmo campo de pensamento 
que o dele” (2012, p. 261). Assim, ali onde Oliveira enxerga um 
processo de “hegemonia às avessas”, Singer vê – com todas as 
limitações realmente existentes – “uma efetiva representação 
do subproletariado” (2012, p. 81). Ali onde o sociólogo per
nambucano visualiza os dominados aplicando o programa 
dos dominantes, o cientista político paulista acredita estar 
em marcha um processo de “realinhamento eleitoral” que, 
operado pelo lulismo, significou “a mudança de um padrão 
histórico de comportamento político das camadas populares 
no Brasil, em particular no Nordeste” (Singer, 2012, p. 42).

Para André Singer, ao colocar em prática um con
junto bemsucedido de políticas visando a redução da 
pobreza e a reativação do mercado interno “sem confronto 
com o capital”, ainda no primeiro mandato, o governo 
Lula logrou produzir um “realinhamento eleitoral” que, 
cristalizado na vitória eleitoral de 2006, proporcionoulhe 
uma nova base social, majoritariamente composta pelo “sub
proletariado”, camada subalterna numericamente maior 
do que o proletariado “tradicional” no Brasil.8 Com efeito, 

8 Na definição do economista Paul Singer, retomada por André Singer, o subpro
letariado compõese daqueles trabalhadores que “oferecem a sua força de trabalho 
no mercado sem encontrar quem esteja disposto a adquirila por um preço que 
assegure sua reprodução em condições normais” (1982, p. 22).
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à diferença das eleições de 1989, 1994, 1998 e mesmo de 
2002, quando o eleitor de Lula era proporcionalmente maior 
entre setores das classes médias, a partir de 2006 – após, 
portanto, o episódio do “mensalão” –, os mesmos pobres 
que ajudaram a derrotar Lula nas eleições anteriores agora 
convergiam na direção do projeto lulista de diminuição da 
pobreza sem a instabilidade que se produziria se adotada 
a postura de confronto aberto.

É como se o lulismo tivesse produzido uma 
mudança na relação entre “identificação ideológica” e 
comportamento eleitoral que até então balizava o voto no 
Brasil pósredemocratização, tal como demostrado pelo 
próprio Singer na sua tese de doutorado, depois publicada 
em livro com o título Esquerda e direita no eleitorado brasileiro. 
A identificação ideológica nas disputas presidenciais de 1989 
e 1994 (2000). Isso porque, como nunca na história deste país, 
como gosta de dizer, Lula conseguiu articular perspectivas 
diferentes, às vezes antagônicas, acerca do modo de se atingir 
maior igualdade. Mantendose relativamente à esquerda, 
o lulismo trouxe para a sua órbita a reivindicação hegemônica 
dentre os eleitores de baixa renda da busca pela igualdade 
através do reforço da autoridade do Estado, como sempre 
defendera a “direita popular”, em contraposição à mobilização 
social que, provocando instabilidade, tenderia a questionar 
a ordem vigente (Singer, 2000, p. 20, 146, 258).

Nesse sentido, argumenta Singer, “dado tal arranjo 
ideológico”, que incorpora elementos de certo “conserva
dorismo popular” (Pierucci, 1994), a hegemonia lulista “não 
seria ‘às avessas’, como sugeriu Oliveira, ainda que, ao juntar 
elementos de esquerda e de direita, cause a impressão de 
inverter o arranjo lógico dos argumentos, pois sempre se 
teve como evidente que, para diminuir a desigualdade no 
Brasil, seria preciso alterar a ordem” (Singer, 2012, p. 52). 
Apenas do ponto de vista irredutível dessa esperança em 
um “reformismo forte” (o termo é de Roberto Schwarz), 
visto como necessário para a luta contra as desigualdades 



Fabio Querido   

Lua Nova, São Paulo, 116: 229-274, 2022

259

abissais da excolônia, é que se poderia falar de “retro
cesso”, como o fazem Oliveira e outros críticos à esquerda 
do lulismo. “Juiz acima das classes”, o lulismo não significa 
que “os dominados ‘comandam a política’, como na formu
lação que Oliveira foi buscar na África do Sul pósapartheid” 
(2012, p. 82). Tratase antes de uma espécie de bonapartismo 
que arbitra o conflito entre as classes de modo a mantêlo 
dentro dos limites da ordem, permitindo, assim, a satisfação 
parcial dos interesses do subproletariado, a sua verdadeira 
base social e eleitoral, fração cuja fragilidade estrutural seria 
de tal monta que a manteria destituída da possibilidade de 
intervenção autônoma na luta de classes.9

Segundo Singer, ainda que “lento e desmobilizador”, 
o “reformismo lulista” é um tipo de “reformismo” (2012, p. 45). 
E um tipo que, apesar de “fraco”, não aponta para uma 
despolitização completa do conflito, tal qual sustenta Oliveira, 
mas sim para uma outra forma de politização, socialmente 
polarizada embora sem radicalização política, como fora  
o caso no pré1964. Operando um deslocamento na luta de 
classes, sai a polarização “esquerda versus direita” e entra 
a “pobres versus ricos”, não apenas pela estratégia lulista, 
senão também pela reação da classe média tradicional 
às mudanças em curso.

Como uma espécie de Celso Furtado après la lettre, por assim 
dizer, Singer acredita que, sob a hegemonia neoliberal, a questão 
do desenvolvimento nacional, eixo das preocupações do eco
nomista de origem nordestina, é ainda mais atual do que  
o combate, em voga nos anos 1970 e 1980, pela participação 
políticodemocrática de base, ancorada nos movimentos sociais, 
e, portanto, externa ao Estado e às estruturas institucionais 

9 Essa aparente ambiguidade entre o lulismo entendido como bonapartismo, cujo 
caráter de arbitragem levaria a uma política ziguezagueante, e o lulismo percebido 
como realização política do programa do subproletariado, não passou desperce
bido por um leitor perspicaz como Armando Boito Junior, para quem, embora 
sustente a tese do bonapartismo lulista, Singer dá a entender que, na prática, 
é “como se o subproletariado estivesse no poder” (2013, p. 173).
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tradicionais. Singer retorna, assim, a um tipo de abordagem 
mais “estrutural”, no sentido amplo, hegemônica nos anos 1950 
e 1960, inclusive no marxismo paulista da época – um tipo de 
abordagem que fora exatamente um dos alvos das críticas de 
Sader, Paoli e Telles na década de 1980, que viam aí uma subva
lorização do processo ativo do “fazerse” das classes populares.

Para Singer, o fato é que aquele “reformismo forte”, 
que dava o tom das esperanças da classe trabalhadora 
organizada na “onda democrática” dos anos 1980, 
embora tenha deixado as suas marcas na Constituição de 
1988, acabou por esbarrar no “obstáculo” que apenas o 
lulismo, ao seu modo, lograra solucionar, qual seja: a “fração 
subproletária”, metade mais pobre da população brasileira cuja 
aspiração é “integrarse à ordem capitalista e nela prosperar,  
e não transformála de baixo para cima, até porque isso não 
está ao seu alcance” (Singer, 2012, p. 196). Retrospectivamente, 
como afirma em seu memorial de livredocência, chega a ser 
“chocante” que, no início dos anos 1980, em meio à defesa 
da radicalização da participação democrática no âmbito 
da sociedade civil contra o “excesso de Estado”10, quase nin
guém atinava para o que já começava a ser gestado em países 
como os EUA e a Inglaterra: a desregulamentação neolibe
ral. Otimistas quanto às possibilidades de uma democracia 
participativa, de baixo para cima, poucos percebiam que o ver
dadeiro problema, desde então, inclusive do ponto de vista 
democrático, seria “não o excesso de Estado, mas o excesso de mer-
cado”, o que ficaria claro no caso brasileiro a partir da vitória 
eleitoral de Collor em 1989 e ao longo da década seguinte 
(Singer, 2012, p. 239).

10 Singer se inclui no rol das vítimas do ofuscamento, que afinal é coletivo, 
ou mesmo geracional, e menciona a respeito um pequeno texto de juventude de 
sua autoria, publicado no antigo Folhetim da Folha de SP em 16 de agosto de 1981, 
intitulado “Liberdade e igualdade”, em que sustentava que a preocupação central 
para a vida democrática estava no “crescimento do poder do Estado” (Cf. Singer, 
2012, p.237, 238, 239). A este propósito, talvez o “prussiano” Francisco de Oliveira 
tenha sido, à época, uma das exceções.
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O retorno operado pelo lulismo a preocupações seme
lhantes àquelas dos anos 1950/1960, num contexto neoliberal, 
em que o Estado deixaria de ser problema para se tornar parte 
da solução, se fez presente também, e sobretudo, no primeiro 
governo de Dilma Rousseff. Ocorre que, com Dilma, o lulismo 
chegou aos seus próprios limites, sem, porém, alcançar de 
fato um outro patamar político. Segundo defendeu Singer 
em texto publicado na última coletânea do Cenedic (2016), 
ao promover uma espécie de “ensaio desenvolvimentista”, 
especialmente a partir de 2011 e 2012, Dilma levou o lulismo 
à beira da ruptura com seus moldes conciliatórios, chegando 
a confrontar abertamente os bancos pela derrubada dos 
juros. E exatamente por isso, ou seja, pela iniciativa que quase 
extrapolara para fora dos limites do padrão lulista de não 
confrontação explícita com os interesses do andar de cima, 
o embate dilmista foi finalmente boicotado pela própria 
burguesia industrial, “que a partir de 2012 começa gradual
mente a sair da coalização produtivista e passar para a rentista” 
(Singer, 2016, p. 44). Desde então, e em particular com os pri
meiros sinais da crise econômica já em 2013/2014, sem falar 
na irrupção das manifestações a partir de 2013, é o próprio 
lulismo que entra em crise – que, nos seus desdobramentos, 
se estenderia até o golpe institucional em 2016.

Mais recentemente, entre 2014 e 2017, André Singer 
coordenou o projeto “Desigual e Combinado: capitalismo e 
modernização periférica no Brasil do século XXI”, financiado 
pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), e do qual participaram intelectuais 
e pesquisadores de diversas áreas, mais além da sociologia e 
da ciência política, tais como, a professora de teoria literá
ria Maria Elisa Cevasco (USP) e os filósofos Wolfgang Leo 
Maar (Universidade Federal de São Carlos – UFSCar) e 
Isabel Loureiro (Universidade Estadual Paulista – Unesp), 
esta última responsável por trazer ao debate a temática 
ecológica, que, cada vez mais presente em movimentos 



Um capítulo da sociologia crítica paulista.

Lua Nova, São Paulo, 116: 229-274, 2022

262

sociais como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST), ficou de fora das principais preocupações dos 
governos Lula e Dilma, envoltos que estavam com a neces
sidade do desenvolvimento a todo custo, a fim de garantir 
a continuidade do pacto social em curso (Loureiro, 2016). 
Por isso mesmo, a interpretação de Singer, longe de aplacar 
as visões mais críticas à esquerda no interior do Cenedic, 
apenas as obrigou a repensar e melhor precisar alguns dos 
seus pressupostos, de modo a responder aos argumentos 
pelos quais se viam interpelados. É o que se pode observar 
na coletânea, As contradições do lulismo. A que ponto chegamos?, 
organizada por Singer e por Isabel Loureiro, resultado do 
projeto junto ao CNPq, publicada no final de 2016, ou seja, 
já após a queda de Dilma Rousseff, muito embora a pesquisa 
se restrinja até o final do primeiro governo da mandatária 
petista, em 2014.

Em perspectiva de análise mais próxima àquela 
de Francisco de Oliveira, ainda que menos “negativa”, 
podese destacar, por exemplo, a figura de Ruy Braga, 
professor do Departamento de Sociologia da USP. Oriundo 
da sociologia do trabalho, em particular daquela produzida 
nas Ciências Sociais da Unicamp, onde se doutorou, 
Braga dedicouse, na última década, à análise do que cha
mou de “precariado” brasileiro, do populismo ao lulismo, 
entendendo este último como responsável pela promo
ção de novas formas de precarização do trabalho, muito 
embora, de modo inédito, esta viesse acompanhada 
do aumento dos níveis de formalização do emprego. 
Em A Política do Precariado: do populismo à hegemonia lulista, 
resultado de sua tese de livredocência publicado em livro 
em 2012 pela Boitempo, na coleção “Mundo do Trabalho”, 
Braga desenvolve a hipótese – por ele já anunciada em 
textos anteriores – de que, à diferença da “hegemonia às 
avessas” alcunhada por Oliveira, e ainda mais do pacto social 
saudado por Singer, o lulismo significou um novo capítulo 
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da “revolução passiva à brasileira”, marcado por uma nova 
etapa de reposição moderna do atraso – e auxiliada entre 
outras coisas pela “financeirização da burocracia sindical” 
(Bianchi e Braga, 2005).

Segundo Braga, “a hegemonia lulista satisfaz, se não 
completamente, em grande medida, as premissas gramscianas 
a respeito tanto da ‘conservação’, isto é, a reação ‘dos de cima’ 
ao subversivismo inorgânico das massas, quanto [da] ‘inova
ção’, ou seja, a incorporação de parte das exigências ‘dos de 
baixo’” (Braga, 2010, p. 11), tais como aquelas descritas por 
Singer: ampliação do Bolsa Família e do acesso ao crédito, 
valorização do salário mínimo e “formalização” parcial do 
mercado de trabalho. Dessa forma, se, para Oliveira, nada 
poderia haver de avançado numa experiência como a do 
lulismo, para Braga, em revanche, o fenômeno comporta 
apesar de tudo uma dimensão progressista: afinal, a própria 
incorporação parcial das demandas do “de baixo” indicaria o 
papel ativo da pressão social e política exercida pelas classes 
subalternas, cujo “instinto classista” permanece latente 
mesmo quando parece totalmente integrado ao “transfor
mismo” das direções sindicais e políticas.

Aos olhos de Ruy Braga, por isso mesmo, as raízes da 
hegemonia lulista podem ser buscadas na dinâmica da 
relação entre a burocracia sindical e os trabalhadores do 
ABCD na virada para os anos 1980, ou seja, no âmbito 
do que se convencionou chamar de “novo sindicalismo” 
(Braga, 2012, p. 181). Tanto lá, na perspectiva das direções 
sindicais, quanto na experiência de governo, a partir de 2003, 
estaria em questão a tentativa de controlar e, assim, passivizar 
o “classismo prático” dos subalternos. Observase assim que, 
ao contrário de Francisco de Oliveira, cujo parâmetro para 
a crítica aos governos liderados pelo PT era o reformismo 
forte que não veio, mas que poderia ter vindo, após a vitória 
eleitoral em 2002 (o “momento Lênin”), Braga entrevê os 
germes deste transformismo já nos primórdios da trajetória 
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do PT e da CUT. O que mudou, com o tempo, foi o tipo de 
reformismo envolvido: “o reformismo petista deixou de ser 
plebeu para transformarse em um reformismo (quase sem 
reformas) de gabinetes” (2012, p. 230).

O ponto de apoio “positivo”, por assim dizer, à luz do 
qual Braga analisa criticamente a hegemonia lulista, e que 
está ausente no último Oliveira, é a própria inquietação e/ou 
rebeldia operária que, a despeito das direções sindicais e 
políticas pelegas, permaneceria como elemento fundamental 
da dinâmica dos conflitos sociais em torno do mundo do 
trabalho, ainda quando passivizados. O precariado – tais como 
os operadores do call center analisados empiricamente11 – 
permanece como o “avesso” da “hegemonia às avessas”, da ótica 
do qual a dominação não se fossiliza, já que se revela vulnerá
vel ao consentimento daqueles que são os mais atingidos caso 
as demandas sociais não sejam atendidas. Ativo nas cúpulas, 
o consentimento seria fundamentalmente passivo no que se 
refere às bases, sancionado ad hoc através da incorporação 
parcial das suas exigências.

Caberia a uma “sociologia da inquietação operária” 
manterse atenta a essa dinâmica conflitiva, no espectro 
da qual as fronteiras entre consentimento e resistência são 
bastante tênues: uma vez transformadas as condições para 
a continuidade do pacto político e social estabelecido, 
as mesmas massas que apoiavam o governo podem deixar 
de fazêlo, tornandose volúvel a mudanças de perspectiva e 
tensões com as direções cooptadas. Uma vez que consentem, 
mesmo que passivamente – à diferença da violência simbó
lica bourdieusiana, invisível e, portanto, algo inescapável –, 
as massas podem romper o consenso, ativamente.12 Foi o que 
teria ocorrido ainda no primeiro governo Dilma, à medida 

11 Cf. também Antunes & Braga, 2009. 
12 Para uma boa análise das diferenças entre Gramsci e Bourdieu em rela
ção à dominação e, sobretudo, às possibilidades de resistência à dominação, 
cf. Burawoy (2010, pp.4979). 
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mesma que se aprofundavam as “tensões entre a regulação 
política e a acumulação econômica” (Braga, 2016, p. 55), 
sobretudo a partir de meados de 2013.

Para Braga, se o lulismo logrou por algum tempo 
aplastar a luta de classes do centro da cena política, 
nem por isso os dominados deixaram de resistir, ao seu 
modo, para além da subordinação tanto a uma “hegemonia 
às avessas”, como argumenta Oliveira, quanto ao projeto 
equilibrista – de corte bonapartista – dos governos Lula/
Dilma, como sustenta Singer. Apesar de tudo, o “precariado” 
(e o “subproletariado”) ainda “pulsa”, lutando e resistindo 
à luz dos seus próprios critérios, de sua própria experiência 
social, no âmbito da qual a pobreza pode ser transformada 
em classe, como gostaria Oliveira. Entre a classe trabalhadora 
formalizada, melhor renumerada, e o precariado, 
haveria não uma oposição ideológica, como entre o proleta
riado assalariado e o subproletariado em Singer, mas sim uma 
confluência de perspectivas que pode ser ativada nas lutas 
concretas. Para o autor, representando a fração mais mal 
paga e explorada do proletariado urbano e dos trabalhadores 
do campo, algo como a superpopulação relativa de que falava 
Marx, o precariado não é extrínseco à relação salarial, sendo, 
portanto, parte da classe trabalhadora em sentido amplo.

Nesse sentido, talvez se possa dizer que Braga reata 
alguns laços – nessa abertura para o que há de resistência nos 
dominados – com a perspectiva partilhada por Maria Célia 
Paoli e Vera Telles nos anos 1980. Com efeito, enquanto 
Singer retorna a uma abordagem mais “estrutural”, 
no sentido de que sublinha as determinações estruturais 
que definem as possibilidades de ação das classes e frações 
de classes, abordagem muito em voga nos idos dos anos 
1950 e 1960, Braga retoma a ênfase de Sader, Paoli e Telles 
na atuação autônoma, assim como no potencial político, 
dos conflitos sociais de classe. Para eles, a sobrevivência 
de elementos do “atraso”, em função da singularidade do 
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desenvolvimento da formação social brasileira, não pode 
servir de álibi – como fora o caso em parcela considerável 
da sociologia do trabalho nos anos 19501970 – à pouca 
consideração do papel exercido pelas classes subalternas na 
história do país.

Entre rigor acadêmico e resistência político-intelectual: 
à guisa de conclusão

O principal objetivo deste artigo foi reconstituir 
algumas das linhasdeforça intelectuais que condicionaram 
a trajetória do Cenedic, destacandose a inflexão pela qual 
passou o centro já nos anos iniciais de atividade coletiva. 
Trabalhouse com a hipótese de que essa inflexão não 
pode ser compreendida senão na sua forma específica 
de oposição intelectual aos desdobramentos do que 
entendiam – na esteira de Schwarz – como “desmanche” 
neoliberal. Assim, se “negatividade” há, ela apenas ser 
dimensionada quando inserida nessa relação de oposição 
à realidade vigente, oposição que se radicaliza na sua 
dimensão crítica à medida que vai se estabelecendo o 
diagnóstico de que também aquelas forças, como o PT, 
que poderiam impulsionar um projeto político alternativo, 
estavam se adequando aos ditames do “totalitarismo neo
liberal”. Finalmente, analisouse também alguns dos 
desdobramentos que, no espectro da transição geracional 
ainda em curso, vem gerando no Cenedic uma relativa 
renovação interpretativa, com perspectivas relativamente 
distintas sobre as experiências dos governos liderados pelo 
PT, tais quais aquelas de André Singer e de Ruy Braga.

Desde o início, motivados por uma sensação compartilhada 
de que estavam um tanto à margem no âmbito da Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP (FFCLH), e, 
em especial, do Departamento de Sociologia, é forte a nota 
coletiva do trabalho do grupo, com as posições respecti
vas se adequando conforme se foi avançando no diálogo, 
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como se – internamente ao centro – algum nível daquela 
improvável “razão comunicativa” imaginada por Habermas 
estivesse presente, mesmo que rodeada por um espaço social 
e simbólico mais amplo no qual as ideias de uns se definem 
por oposição às ideias dos outros, todas elas referindose, 
porém, de algum modo, à realidade estabelecida. Essa nota 
coletiva pode ser vista, por exemplo, na forma como os tex
tos e/ou relatórios de pesquisa dos membros do Cenedic 
se reportam uns aos outros, com os ensaios de Francisco de 
Oliveira exercendo o papel de eixo de atração. Nesse pro
cesso, o grupo logrou consolidar e sustentar uma perspectiva 
específica sobre o Brasil contemporâneo, motivando novas 
aproximações, velhas e novas críticas, e, ademais, rupturas 
mais ou menos declaradas.

Por isso mesmo, se as constrições institucionais 
atinentes ao Departamento de Sociologia, pelo qual se 
sentiam rejeitados, como se este os visse como um “bando 
de porralouca reunidos”, segundo afirmou recentemente 
Oliveira (Ridenti e Mendes, 2012), se estas constrições são 
relevantes para entender a trajetória do Cenedic, ainda mais 
importante, para o que se buscou sustentar nesse artigo, 
é o modo como essa confluência foi se consolidando 
ao longo do tempo do ponto de vista dos resultados de 
suas reflexões e trabalhos sociológicos, comportando 
as ideias, valores e atividades que, como argumentou 
Raymond Williams (2011), asseguram a identidade de um 
agrupamento intelectual naquilo que pode “nos contar 
sobre as sociedades mais amplas com as quais eles man
têm relações incertas” (2001, p. 202). É bem verdade que 
uma análise de um grupo intelectual, segundo argumentou  
o mesmo Williams, deve ser capaz de ir além dos “termos 
pelos quais os membros do grupo veem a si próprios e dese
jariam ser reconhecidos”, apreendendo o seu “significado 
social e cultural mais amplo” (Williams, 2011, p. 206, 207). 
Mas esse ir além não significa a desconsideração de suas 
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expressões enquanto intelectuais, mesmo que social e ins
titucionalmente situados no tempo e no espaço, e sim a sua 
análise à luz destas condições que aparecem como externas, 
mas que são, na verdade, ainda que nem sempre de modo 
explícito, internalizadas no texto.

Nas suas ressonâncias intelectuais tanto quanto políticas, 
as ideias elaboradas pelos membros do Cenedic são, 
portanto, fundamentais para a compreensão do itinerário 
do centro: é através delas que podemos reconhecer as 
tomadas de posição do grupo, por oposição às outras ideias 
com as quais se defronta, explícita ou implicitamente, 
assim como com relação à vida social e política da qual é 
parte, admitese ou não. É por meio da análise da produção 
intelectual do Cenedic que se torna possível, assim, 
apreender a modalidade específica de sociologia crítica ali 
levada a cabo, a qual pode ser vista como continuadora, 
embora com elementos de inflexão, daquela tradição da 
ciência social paulista a um só tempo academicamente 
rigorosa e politicamente antenada, tal qual materializada, 
por exemplo, no CEBRAP e no Cedec dos anos 1970 e 1980.

Ocorre que, à diferença destes dois centros de pesquisa – 
ainda vigentes, embora com outras perspectivas –, o Cenedic 
jamais contou com qualquer autonomia institucional vis-à-vis 
da Universidade, além de nunca ter tido uma revista pró
pria. Nesse contexto, pertencentes em sua maioria ao 
Departamento de Sociologia da USP, seria natural que com 
o tempo surgissem atritos que, mais do que a meras rivalida
des acadêmicas e/ou institucionais, referemse a estilos dife
rentes de trabalho intelectual, no âmbito da Universidade. 
Talvez tenha sido, em alguma medida, pensando nos colegas 
de Departamento pertencentes ao Cenedic que Sérgio Miceli 
tenha afirmado, em entrevista de 2004:

“A USP eu vejo que tem uma [...] divisão. Acho que existe 
uma parte do que se diz que é a sociologia que, na verdade, 
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é uma sociologia muito aplicada, ética e politicamente 
orientada, e uma sociologia que acho ser sociologia mesmo, 
onde se tenta fazer um trabalho sociológico. Acho que, 
mais do que a antropologia, a sociologia ressentese muito 
dessa coabitação com militância, com Serviço Social, 
misturando tudo” (Miceli, 2006, p. 240).

Ora, é bem possível que a carapuça sirva ao Cenedic, 
já que de fato a sociologia produzida pelo grupo, até certo 
ponto, pode ser descrita como “ética e politicamente 
orientada”, abrindose a dimensões da experiência que os 
intelectuais circunscritos aos limites do seu campo não se 
dispõem a considerar. Para os seus membros, essa abertura 
para a experiência social e política serve como contraponto 
à tendência acadêmica de olhar apenas para dentro das fron
teiras estabelecidas. Como escreveu certa vez o historiador 
Eric Hobsbawn, em ensaio sobre a questão do engajamento: 
“como convidados de um grande hotel, os especialistas em 
um campo podem suprir a maior parte de suas necessida
des, sem deixar o edifício” (1998, p. 153). Os intelectuais 
do Cenedic, bem ou mal, saíram do “edifício” e buscaram 
transformar influxos “externos”, tais como os efeitos do des
manche neoliberal, em tema de pesquisa e, bem cumprida 
essa etapa, em possível denúncia crítica do estado de coisas 
analisado. Assim como Gramsci, inspiração tardia no centro, 
eles também reconhecem que, na sua imanência, o conhe
cimento não escapa à prática social e política. O conflito é 
externo, mas também interno ao próprio trabalho intelectual, 
cabendo a este “traduzilo” a partir de um ponto de vista que 
se sabe condicionado.

O caráter ensaístico dos textos de Francisco de Oliveira, 
mais tarde alastrado para outros membros do Cenedic, 
é sintomático dessa tomada de posição intelectual, em oposição 
à linguagem estritamente científica que, do primeiro Florestan 
Fernandes a Miceli, caracterizou a “sociologia que é 
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sociologia mesmo”, como disse o último. Para Oliveira e com
panhia, o ensaio é o gênero mais adequado para a crítica, 
à medida que apreende, como diria Adorno (2003, p. 23), 
“conhecimentos [...] que dificilmente podem ser capturados 
pelas redes da ciência” – cientificista, poderíamos acrescentar. 
Essa dimensão crítica é o que lhes permite reconhecer os 
desdobramentos políticos de suas ideias sem recair, ao mesmo 
tempo, na sobrepolitização da reflexão teórica, já que também 
permanecem tributários do rigor acadêmico exigido pela 
posição de professores/pesquisadores universitários que 
ocupam. No limite, foi em meio a essas fronteiras porosas 
que o Cenedic foi se equilibrando ao longo do tempo, 
tendo logrado inscrever, nestes seus primeiros vinte anos 
de existência (19952015), um novo capítulo na história da 
sociologia crítica paulista.
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Introdução
Não nos parece um grande equívoco afirmar que, por detrás 

das preocupações de boa parte das autoras e autores que 
têm se ocupado dos temas das esferas públicas democráticas 
e seus (contra) públicos, bem como da democracia e seus 
impasses no século XXI, estão acontecimentos que vêm mar
cando de maneira indelével a paisagem política mundial 
recente: nos anos 2000, a ascensão de líderes de esquerda 
com perfis populistas que, não raro, lançaram mão de méto
dos autoritários para excluir e/ou silenciar as oposições; 
mais recentemente, a ascensão por meio do voto popular de 
governantes assumidamente defensores de valores e visões 
de mundo associadas à direita conservadora, militarista, 
sexista, supremacista, nativista que caracterizam as posi
ções de políticos como Donald Trump, Jair Bolsonaro, 
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Vladimir Putin, Tayip Erdogan, Viktor Orban, Rodrigo 
Duterte, Jaroslaw Kaczynski etc.

Tais escolhas eleitorais, em sua grande maioria, 
fruto de decisões soberanas de cidadãs e cidadãos de Estados 
de direito que podem ser ditos mais ou menos democráticos, 
estão impondo às pensadoras e pensadores da política uma 
reflexão urgente sobre como e por que a ascensão de líderes 
políticos de direita e de extremadireita – não raro com pro
pensões autoritárias e práticas antidemocráticas que abalam 
os alicerces do Estado democrático de direito – vem obtendo 
tanto sucesso e adesão, inclusive, em democracias há sécu
los consideradas consolidadas, como ocorreu nos EUA, 
mas também em países recémsaídos de regimes ditato
riais, como é o caso do Brasil. A ascensão ao poder de tais 
lideranças políticas, geralmente carismáticas, tem se dado 
na maioria das vezes com base em discursos abertamente 
autoritários e por meio de métodos muito similares, como o 
recurso a redes e mídias sociais digitais em grande escala, 
uso e abuso de fake news e outras tantas estratégias considera
das por muitos pensadores e pensadoras antidemocráticas.

Esse cenário tem exigido também de teóricas e teóricos 
da democracia, e em particular, embora não exclusivamente, 
daquela/es que concentraram seus esforços e preocupa
ções reflexivas nas últimas décadas na noção de deliberação – 
concebida, de modo genérico, como parte fundante e funda
mental dos processos de formação da opinião e da vontade 
coletivas, entendidos como pressupostos centrais para a escolha 
e tomada de decisão nos Estados democráticos de direito 
(Avritzer, 2000; Benhabib, 2007; Bohman, 1997; Cohen, 1998; 
Habermas, 1992) –, um esforço analítico ao mesmo tempo com
plexo e desafiador. Sobretudo, o que parece estar sendo posto 
em xeque, com a emergência destas ondas antidemocráticas, 
é o vínculo estabelecido pelos teóricos e teóricas da deliberação – 
sejam eles(as) oriundos(as) da tradição liberal, (neo)republi
cana ou filiados(as) à teoria crítica – entre soberania popular, 
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regime democrático (instituições) e produção e operacionali
zação de conflitos e dissensos políticos na esfera pública, para 
muitos(as), sustentáculo dos Estados democráticos de direito 
(Dryzek, 1990; Fishkin, 1991; Gutman; Thompson, 1996; 
Mansbridge, 1999; Rawls, 1997; Werle; Melo, 2007).

Abundam os diagnósticos dos(as) especialistas. 
A tendência das democracias liberais à deslegitimação e ao 
enfraquecimento dos laços e compromissos democráticos, 
bem como à polarização e à crescente incomunicabilidade 
entre cidadãs e cidadãos nos espaços cada vez menos públi
cos da outrora chamada esfera pública democrática, detectada 
sobretudo na última década e meia em várias sociedades, 
tem sido interpretada de modos distintos: o fenômeno já foi 
explicado como impolítica (Rosanvallon, 2006), totalitarismo 
invertido característico da democracia dirigida (Wolin, 2008), 
má compreensão do ethos democrático (Norvall, 2007), 
entre muitas outras denominações tentativas. Uma análise 
influente, que vem fazendo fortuna nos debates da teoria 
política e da teoria democrática, é aquela oferecida pela 
filósofa política norteamericana Wendy Brown (2019), 
que chama a atenção para os processos de desdemocratização 
em curso nas democracias liberais, fruto da aliança entre as 
ideologias neoliberal e neoconservadora.

O diagnóstico de Wendy Brown (2015, 2019) de que 
a democracia estaria correndo perigo – e com ela, a esfera 
pública democrática, pilar do Estado democrático de 
direito – é hoje compartilhado, em maior ou menor grau, 
por inúmeras teóricas e teóricos da democracia. Levitsky 
e Ziblatt (2018) sustentam, em seu influente livro Como as 
democracias morrem, que estas podem morrer pelas mãos de 
líderes políticos eleitos, quando estes põem em risco as duas 
grades flexíveis de proteção da democracia, as normas da tolerân-
cia mútua (que exige a aceitação respeitosa dos oponentes) 
e da reserva institucional (o comedimento por parte da 
classe política no uso de suas prerrogativas institucionais), 
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regras não escritas que são, no entanto, fundamentais para 
a manutenção de regimes democráticos – exatamente o 
tipo de erosão democrática que líderes políticos como 
Hugo Chávez, Donald Trump, Mauricio Macri, Viktor Orban 
teriam tentado promover a partir de suas vitórias nas urnas.

Apesar da diversidade de causas apontadas pelos diversos 
autores e autoras que se dedicaram a refletir sobre a democracia e 
seus elementos centrais, entre os quais destacase, desde a aurora 
do Iluminismo, a ideia de esfera pública (Habermas, 1961), para 
o declínio da adesão de cidadãs e cidadãos ao regime democrá
tico, comprovada em dados pela ampla pesquisa conduzida por 
Yascha Mounk (2019) em mais de 20 países, a grande maioria 
dos diagnósticos em torno da crise apontam problemas como 
polarização excessiva das sociedades civis, políticas de ódio, 
corrupção institucional, crise da representação, predomínio 
da política midiática e de recursos da internet – todos eles con
correndo de forma nefasta para a inviabilização tanto da con
fiança entre cidadãos quanto do debate público democrático 
informado, baseado na troca de razões argumentativas, tão caro 
aos fautores da deliberação democrática.

Tais constatações exigem de teóricas e teóricos da 
política um exame mais acurado não apenas da forma demo
crática de governo, o que já vem sendo feito massivamente, 
como se pode notar pelo expressivo volume de obras publica
das nos últimos anos que tematizam a crise das democracias 
mundo afora, mas também uma mirada para o que estaria 
acontecendo naquele espaço social no qual as democracias 
operam e se materializam e do qual retiram boa parte de sua 
legitimidade, a saber, na esfera pública das distintas socieda
des civis que adotam o regime democrático. Ainda podemos 
falar de uma “esfera pública democrática” tal qual foi conce
bida na quase totalidade das teorias políticas produzidas ao 
longo do século XX? Estaria ela também experimentando 
uma crise sem precedentes ou apenas testemunhando  
a desconsolidação da democracia? (Mounk, 2019)
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Perguntas como estas constituem as questões cen
trais que procuraremos abordar neste artigo. Para tanto, 
buscaremos reconstruir três influentes concepções de esfera 
pública democrática, a saber, (1) uma de matriz liberal 
igualitária, (2) aquela vinculada à abordagem da teoria 
crítica e, por fim, (3) outra característica do pluralismo 
democrático radical de influência pósestruturalista, para, 
ao final (4), apontarmos as possibilidades e os limites 
(im)postos por este novo cenário que vem se desenhando 
à noção de esfera pública democrática deliberativa – tão cara aos 
teóricos e teóricas da política e da democracia – bem como 
ao palco das interações democráticas.

Razão pública e cultura democrática na teoria de John Rawls
John Rawls sustentou, em seu distintivo Liberalismo Político, 

que a ideia de razão pública faz parte de uma concepção 
de sociedade democrática (Rawls, 2011). Embora ele não 
faça uma exposição clara sobre o que entenderia exata
mente por esfera pública, é possível afirmar, como aponta 
Evan Charney (1998), que certa noção do conceito está posta 
no liberalismo político justamente pela bem demarcada 
necessidade de separação entre assuntos e espaços públicos 
e privados, ainda que não haja um desenho explícito dessa 
diferença. Para levantarmos as possibilidades dessa dimensão 
da vida social e política permanecer disponível, cabe recor
dar brevemente em que sentido razão pública e democracia 
são interdependentes na proposta rawlsiana.

Para Rawls, a maneira pela qual uma sociedade política 
formula seus planos, determina seus fins em uma ordem 
de prioridades e toma decisões a partir deles, constitui, 
isto mesmo, sua razão pública. Nem todas as razões são 
razões públicas, como é o caso das razões de igrejas, 
de universidades e das demais associações da sociedade 
civil. As não públicas pertencem ao âmbito daquilo que 
Rawls (2011) chamou de cultura de fundo e que se diferencia 
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da cultura política pública, à qual pertence a razão pública e 
da qual depende, nos termos rawlsianos, uma democracia 
constitucional bemordenada. Além destas, Rawls (2011) 
aponta também para uma cultura política não pública, 
que faz a mediação entre as outras duas formas de cultura 
encontradas numa democracia, e que seria própria dos 
meios de comunicação: jornais e revistas, televisão e rádio 
etc., à qual também não se aplicam as especificidades da 
razão pública. 

O objeto desta razão pública é o bem público, isto é, 
aquilo que uma concepção política de justiça (Rawls, 2011) 
requer da estrutura básica da sociedade (Rawls, 2011), 
no sentido de a quais propósitos e fins tal estrutura deverá 
servir. Em casos de regimes não democráticos (autocráticos 
e aristocráticos), a própria consideração acerca do que seja 
o bem público não é feita pelo público. Assim, resta que 
a razão pública seja característica de um povo democrá
tico, como a razão daqueles que compartilham o status 
da igual cidadania numa democracia (Rawls, 2011).1 
Contudo, cobrar dos cidadãos esse entendimento não é uma 
questão de lei, e sim assunto de uma concepção ideal de 
cidadania – que talvez nunca venha ocorrer – mas que existe 
como possibilidade para um regime democrático.

No §1 da conferência VI, Rawls (2011, p. 251) trata de 
quais seriam as questões e os fóruns da razão pública. Embora 
o tema da razão pública tenha uma longa história, Rawls (2011) 
pretende apontar para uma ideia de razão pública liberal como 
parte de uma concepção política de justiça; para ele, numa 

1 Will Kymlicka (2006, p. 5) entende que as teorias políticas contemporâneas, 
com suas devidas diferenças, sustentam de algum modo uma ideia abstrata de igual
dade fundamental, que é “a ideia de tratar as pessoas como iguais”. Uma compreen
são parecida pode ser encontrada também em Ronald Dworkin, que, especifica
mente no caso da teoria de Rawls, entende que: “O pressuposto mais básico de Rawls 
não é o de que os homens tenham direito a determinadas liberdades que Locke ou 
Mill consideravam importantes, mas que eles têm direito ao igual respeito e à igual 
consideração pelo projeto das instituições políticas” (Dworkin, 2002, p. 282).
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sociedade democrática, a razão pública é a razão de cidadãos 
iguais no exercício do poder político, supremo e coercitivo de uns 
sobre os outros, para aprovar leis e emendar a constituição.2 
Entendese aqui que os limites que a razão pública impõe não se 
aplicam a todas as decisões políticas, mas somente àquelas que 
Rawls chama de elementos constitucionais essenciais (Rawls, 2011) e 
às questões de justiça básica (RALWS, 2011, pp. 314318), que são 
o objeto da razão pública.3 Rawls exemplifica nos seguintes 
termos quais questões seriam entendidas como fundamentais: 
“quem tem o direito a voto, quais religiões devem ser toleradas, 
a quem se deve garantir a igualdade equitativa de oportunida
des ou o direito de possuir propriedades”. Apenas a tais casos 
se aplicam os limites da razão pública, circunstâncias nas quais 
os cidadãos deverão recorrer a valores políticos.4

Diante disto, a pergunta que cabe, e Rawls (2011, p. 253) 
a propõe, é: “por que não afirmar que todas as questões com 
relação às quais os cidadãos exercem seu poder político final e 
coercitivo uns sobre os outros estão sujeitas à razão pública?”; 
ou, dito de outro modo, “por que seria alguma vez admissível 
abandonar a gama de valores políticos da razão pública?”. 
A resposta do filósofo é a de que as questões fundamentais 
(Rawls, 2011) têm prioridade, e, ainda que seja desejável, 
nem sempre é possível que todas as questões políticas sejam 
dirimidas a partir da razão pública. Com isto, Rawls firma 
a primeira característica da razão pública, propondo que as 
questões fundamentais sejam seu principal objeto.

2 Alguns comentadores ressaltam que, quanto à razão pública, o poder coercitivo 
guarda uma relação com certa noção de respeito, no sentido de que os princípios 
políticos que legitimam a coerção devam ser justificáveis a todos. Charles Larmore 
(1999) levou adiante essa relação, bem como Andrew Lister (2013, pp. 5979).
3 Para mais detalhes sobre estes dois aspectos do objeto da razão pública,  
cf. §5 da Conferência VI (Rawls, 2011).
4 Kent Greenawalt (1994, pp. 685688) esboça muito bem algumas dificuldades 
acerca das linhas de distinção entre o que seriam elementos constitucionais 
essenciais e sua interpretação e aplicação; entre o que seriam aqueles e a política 
ordinária, bem como entre aqueles e outros problemas que são essenciais para 
alguns (religiosos, por exemplo), mas não para outros.
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Outro aspecto é o de que seus limites não se aplicam 
a reflexões e deliberações pessoais sobre questões polí
ticas nem a reflexões acerca delas por membros de asso
ciações da sociedade civil. O ideal (limitante) de razão 
pública aplicase aos cidadãos em seu envolvimento na 
defesa de posições políticas no fórum público. Políticos 
em geral, como membros de partidos ou em algum tipo de 
campanha, deveriam guiarse por este ideal5; também os 
cidadãos deveriam considerálo como regra para votar nas 
eleições, quando questões fundamentais estivessem em dis
puta (Rawls 2011), ou quando estão engajados na militância 
política no fórum público, como no caso de participarem de 
campanhas políticas (Rawls, 2011).

De maneira específica, numa democracia, esse ideal 
é realizado por cidadãos que não são autoridades públi
cas quando votam em representantes considerando o 
critério de reciprocidade da razão pública, momento que se 
encontra difundida entre eles uma firme disposição (moral) 
de se perceberem idealmente como autolegisladores e 
de impedir candidatos ou autoridades que violem o ideal de 
razão pública; esta disposição, sustenta Rawls (2011, p. 527), 
“constitui uma das bases políticas e sociais da democracia 
e é vital para que permaneça forte e vigorosa”.6 O critério 
de reciprocidade da razão pública exige que os cidadãos 
façam propostas para a cooperação social, entendendo que 
os outros, seus pares, possam aceitálas sob uma mesma 
condição de liberdade e igualdade, ou seja, “não dominados 
nem manipulados ou sob pressão de uma posição política 
ou social inferior” (Rawls, 2011, p. 529).

5 Para uma crítica da idealização da razão pública em diferentes teorias políticas, 
Cf. Enoch (2015).
6 Kyla EbelsDuggan (2010) entendeu que essa exigência moral é parte do que 
chamou de “liberalismo político estrito” (strict political liberalism) e propôs uma 
variação, que chamou de “liberalismo político permissivo” (permissive political 
liberalism), segundo a qual, ainda que haja razões fortes para os cidadãos assumirem 
aquela exigência moral, não se trata de uma obrigação.
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Bastaria então que os cidadãos considerassem a si mesmos 
como legisladores que seguem a razão pública para que suas 
decisões, transformadas em normas que expressam a opinião 
da maioria, fossem consideradas como legítimas; se todos 
que se manifestaram e votaram o fizeram a partir dos crité
rios da razão pública, de acordo com seu dever de civilidade 
(Rawls, 2011) então as decisões são políticas e moralmente 
vinculatórias para todos.7 Mas a ênfase da aplicação do ideal de 
razão pública está sobre as autoridades estatais, sobre os fóruns 
oficiais, e aplicase: aos legisladores, em suas manifestações no 
parlamento; ao executivo, em atos e pronunciamentos públicos; 
e ao judiciário, no controle jurisdicional da constitucionalidade.8

Ao revisar o texto da Conferência VI, Rawls propôs em 
1997, como reformulação, A Ideia de Razão Pública Revisitada, 
texto que traz maior clareza acerca do âmbito de aplicação 
da razão pública.9 Nas versões revisadas, Rawls (2011) 
afirma que os três poderes mencionados acima (executivo, 
legislativo e judiciário) atuam sempre no fórum político público, 
ao qual se aplicam as limitações da razão pública para o 
tratamento de questões fundamentais; mas que, fora deste 
âmbito, elas poderiam, sim, ser tratadas sem os aspectos limi
tantes da razão pública. Aos cidadãos caberia a percepção da 
necessidade de adesão aos limites da razão pública ao entra
rem neste fórum; caberlhesia deixaremse guiar por uma 
motivação moral, que pode não depender exclusivamente 
de uma cultura política, mas que a fomenta na medida em 

7 Sobre a concepção de autonomia que acompanha a legitimidade da razão 
pública, cf. 2.1 de Jonathan Quong (2014, pp. 270271).
8 Este último seria um caso especial, já que os juízes precisam justificarse, diferente 
dos membros dos outros dois poderes, com base no entendimento que têm da 
constituição e das leis precedentes; e é também por isso que a Suprema Corte seria 
um caso exemplar da razão pública. Para mais detalhes cf. §6 da Conferência VI 
de Rawls (2011).
9 Algumas diferenças entre o texto da Conferência VI e este de 1997 foram anteci
padas por Rawls cerca de um ano antes, em sua segunda introdução à compilação de 
O Liberalismo Político. Para mais detalhes, cf. §5 da Introdução à Edição de 1996, também 
conhecida como Introdução à Edição em brochura (Rawls, 2011, pp. LIVLXIII).
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que os cidadãos buscam chegar a um acordo cujos termos 
sejam mutuamente aceitáveis. Um exemplo dessa distin
ção entre espaços de discussões políticas abertas e o fórum 
político público, tomado de empréstimo de Kent Greenawalt, 
é oferecido na nota de rodapé 10: “as diferenças existentes 
entre um líder religioso pregar ou promover uma organiza
ção próvida e liderar um movimento político importante ou 
concorrer a um cargo político” (Rawls, 2011, p. 525).10

Cabe ressaltar uma mudança que Rawls (2011) já insere 
na Introdução à Edição de 1996: a de que doutrinas abrangentes 
(Rawls, 2011) podem ser incluídas na razão pública, mas ape
nas se razões públicas (apresentadas por uma concepção 
política razoável) – e desse modo a alteração não parece tão 
significativa – demonstraremse capazes de sustentar o mesmo 
objeto que as doutrinas abrangentes introduzidas buscaram 
manter; a isso Rawls chamou de visão ampla da razão pública. 
No §3 da Conferência VI de O Liberalismo Político, Rawls fazia 
uma distinção entre uma visão exclusiva da razão pública, 
muito limitante em relação ao tipo de argumentos permi
tidos, já que os cidadãos deveriam recorrer exclusivamente 
a valores políticos, e outra inclusiva que pudesse incluir argu
mentos de suas doutrinas abrangentes, mas que deveriam ser 

10 Álvaro de Vita comenta o sentido daquela motivação moral que guia os cidadãos 
a traçarem esta diferenciação nos seguintes termos: “Não é razoável eu pretender 
que você aceite, para regular a distribuição básica de direitos e de deveres sob 
a qual ambos teremos de viver, princípios que conferem uma posição privile
giada ao meu poder superior de barganha ou, alternativamente, à minha visão 
abrangente do bem (que é distinta da sua). Você poderia razoavelmente rejeitar 
um acordo nesses termos sob a alegação de estar recebendo um tratamento desi
gual; e corretamente argumentaria que você e eu só podemos alcançar um acordo 
se os termos propostos garantirem um tratamento igual a ambos, isto é, se não 
exprimirem desigualdades que são arbitrárias de um ponto de vista moral […]. 
Em suma, a motivação moral é o que faz [com] que um acordo sobre princípios 
comuns de justiça possa ser alcançado. É com base na suposição de que essa moti
vação se encontra presente em um grau suficiente na conduta humana que pode
mos afirmar que as partes contratantes aceitarão as restrições impostas por esses 
princípios às formas pelas quais cada um poderá empenharse em realizar seus 
fins, quer se trate do interesse próprio de indivíduos ou grupos, quer se trate de 
determinada visão abrangente do bem.” (Vita, 2007, pp. 282283)
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invocados apenas em contextos muito específicos no caso de 
sociedades injustas, como os argumentos religiosos mobiliza
dos por Martin Luther King Jr. contra a escravidão. Já a visão 
ampla da razão pública expande o espaço para argumentos 
de doutrinas abrangentes em quaisquer circunstâncias, desde 
que seja satisfeito o critério daquele acompanhamento de 
razões públicas fornecidas por uma concepção política razoá
vel (Rawls, 2011); ou seja, argumentos de outros tipos podem 
ser introduzidos, mas permanece a necessidade de que, 
em algum momento, os cidadãos justifiquem suas conclusões 
a partir de razões públicas. Ainda que essa mudança não seja 
grande, dada a necessidade da permanência de argumentos 
públicos, Rawls (2011) acredita que, dessa forma, seja possível 
aumentar a estabilidade social por meio da demonstração de 
como as doutrinas razoáveis confirmam a concepção política 
desde suas perspectivas internas.11

Essa esperança de que os cidadãos recorram, 
com prioridade, ao ideal de razão pública, ainda que seja para 
acompanhar argumentos próprios de suas doutrinas abrangen
tes, é o assunto do §2 da conferência VI, que trata da relação 
entre a razão pública e o ideal de cidadania democrática, 
o que nos remete ao aspecto das “ideias fundamentais 
consideradas latentes na cultura política pública de uma 
sociedade democrática” (Rawls, 2011, pp. 205206). O filósofo 
construtivista (2011) começa por tentar desfazer a dificuldade 
contida num suposto paradoxo de que, diante da ideia de que 

11 Para críticas ao aspecto limitador da razão pública no modelo rawlsiano, 
cf. a parte II de Stephen Macedo (2010, pp. 718). Em resumo: “Os críticos desta 
visão são uma legião. Muitos argumentam que ela exclui os cidadãos religiosos 
da participação plena na vida democrática, inibindo a sua autoexpressão sobre 
questões políticas vitais. Numa sociedade profundamente religiosa e pluralista, 
a norma proposta parece improvável de ser aceita. Se for posta em prática, poderá 
resultar apenas na ocultação pública das verdadeiras razões das pessoas. Quando 
vozes discordantes não são ouvidas, independentemente do modo de expressão, 
a deliberação pública e privada de informação vital sobre o que os cidadãos 
pensam e de possíveis percepções dos méritos das questões públicas, degradando 
a qualidade e robustez da deliberação pública. A proposta também parece ser uma 
fonte fértil de ressentimento e conflito” (Macedo, 2010, p. 1, tradução nossa).
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questões fundamentais devam ser resolvidas a partir das ver
dades mais importantes, os cidadãos cumpram os limites da 
razão pública e decidam pelo abandono de toda a verdade, 
tal como a entendam, para resolver e tratar das questões fun
damentais. Para Rawls (2011), esse paradoxo é desfeito com 
a invocação do princípio liberal de legitimidade, que se conecta 
com duas características especiais da relação política entre 
cidadãos democráticos: (1) que esta seja uma relação entre 
pessoas no interior da estrutura básica da sociedade na qual 
nasceram e provavelmente passarão toda a vida; (2) que o 
poder político coercitivo é o poder público, dos cidadãos como 
corpo coletivo. Somase a isso que, se quisermos responder à 
pergunta sobre a adoção dos limites da razão pública por parte 
dos cidadãos, precisamos supor que o pluralismo razoável 
seja uma característica permanente da cultura pública, e não 
“uma simples circunstância histórica fadada a desaparecer”. 
Aceitando esta suposição, a pergunta seguinte diz respeito 
a sob que condições os cidadãos podem – mediante voto – 
exercer seu poder político uns sobre os outros em relação a questões 
fundamentais. Ou, quais princípios e ideais devem guiar este 
exercício, que precisa ser justificável para os demais cidadãos? 
A resposta a tal questionamento passa exatamente por aquela 
compreensão liberal da legitimidade:

[…] nosso exercício do poder político é apropriado 
e, portanto, justificável somente quando exercido em 
conformidade com uma Constituição cujos elementos 
essenciais se pode razoavelmente supor que todos os cidadãos 
subscrevam, à luz de princípios e ideais que são aceitáveis 
para eles, na condição de razoáveis e racionais. Este é o 
princípio liberal da legitimidade. (Rawls, 2011, p. 256)

Ora, se uma democracia é caracterizada exatamente 
pela possibilidade do exercício do poder político de cida
dãos livres e iguais uns sobre os outros, e se esse poder deve 
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ser legítimo, o próprio exercício da cidadania – que pressu
põe uma cultura política democrática – limita os cidadãos pela 
exigência moral (não legal) de explicaramse uns perante os 
outros; Rawls espera que, numa sociedade democrática bem 
ordenada (para que seja caracterizada assim), os próprios 
cidadãos recorram aos valores políticos da razão pública para 
apoiar e votar princípios e políticas relacionados a questões 
fundamentais.12 Este dever de civilidade, central para o funciona
mento de uma democracia na proposta rawlsiana, abarca ainda 
uma disposição dos cidadãos para ouvirem uns aos outros e um 
sentido de equanimidade para tomadas de decisões que neces
sitem de algum tipo de conciliação, isto é, “inclui aceitar aco
modações ou alterações razoáveis no próprio ponto de vista” 
(Rawls, 2011, p. 300). Firmase assim que, para Rawls (2011), 
os limites da razão pública não se aplicam apenas aos fóruns ofi
ciais. Para ele, a democracia é dependente de uma relação entre 
cidadania e razão pública, já que a participação no poder político 
deve ser distribuída de maneira igual. A democracia depende 
de um ambiente propício que uma sociedade bemordenada, 
pública e regulada por uma concepção política proporciona aos 
cidadãos para adquirirem um senso de justiça que os predispõe 
ao cumprimento do dever de civilidade (Rawls, 2011).

Como pessoas razoáveis e racionais e sabendose que 
professam uma diversidade de doutrinas religiosas e 
filosóficas, os cidadãos devem se dispor a explicar as bases 
de suas ações uns aos outros em termos que cada qual possa 
razoavelmente esperar que os demais julguem consistentes 
com sua liberdade e igualdade. Procurar satisfazer essa 
condição é uma das tarefas que esse ideal de política 
democrática exige de nós. Entender como se deve conduzir 
a si próprio como cidadão democrático inclui entender um 
ideal de razão pública. (Rawls, 2011, pp. 256257)

12 Para mais e, especialmente, sobre a relação entre legitimidade e aceitação no 
liberalismo político, Cf. o cap. 3 de David M. Estlund (2008, pp. 4064).
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Para Rawls (2011), os valores políticos são ideais 
fundamentais de uma democracia; e quando são realizados 
num regime constitucional, aquele paradoxo da razão pública 
desaparece, já que a própria concepção política fica apoiada 
por um consenso sobreposto de cidadãos que, mesmo tendo 
concepções abrangentes, exercem seu dever de civilidade 
para governar a si mesmos. Ou seja, a democracia realizase 
na restrição da razão pública, que impõe pautaremse as deci
sões em questões fundamentais, quando estão em jogo de 
diversas maneiras, por uma consideração sobre o que seria 
razoável esperar que os outros cidadãos, também livres e 
iguais, aceitem. Essa adesão aos limites da razão pública não 
depende de um acordo político no sentido de um simples 
modus vivendi (Rawls, 2011), mas pode ser subscrita por razões 
de perspectivas próprias às diversas doutrinas razoáveis que 
compõem sociedades democráticas plurais.

Para Rawls (2011), a ideia de razão pública não 
critica qualquer doutrina abrangente (religiosa, moral ou 
filosófica), a não ser que esta seja incompatível com o próprio 
ideal de uma sociedade política democrática. As doutrinas 
razoáveis devem poder aceitar um regime democrático e 
uma compreensão da noção de legitimidade que acompanha 
um regime deste tipo. As democracias seriam marcadas pelo 
fato do pluralismo razoável (Rawls, 2011), resultante de sua 
cultura de instituições livres, diante do qual os próprios cida
dãos percebem que não poderão chegar a um acordo com 
base em suas doutrinas abrangentes irreconciliáveis e con
flitantes e, por isso, consideram que tipos de razões podem 
oferecer uns aos outros no caso de decisões acerca de ques
tões políticas fundamentais.13 A razão pública é o ideal 
limitador e substituto dessas doutrinas por uma concepção 
política: “a forma e o conteúdo dessa razão – a maneira 

13 Uma crítica à teoria do pluralismo razoável, baseada na ideia de que a proposta 
do liberalismo político viola as próprias restrições da teoria política de Rawls, 
pode ser encontrada em Wernar (1995).
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como é compreendida pelos cidadãos e como interpreta 
a relação política deles – são parte da própria ideia de demo
cracia” (Rawls, 2011, p. 522).

A democracia, portanto, espera que os cidadãos, em questões 
fundamentais, não recorram à verdade toda; e o fazem para 
promover um bem ideal que é apoiado pela verdade toda, 
mas apenas de maneira indireta.14 Perder este sentido é perder 
a democracia, já que assim incorrese na desconsideração pela 
distribuição igual do poder político – coercitivo e supremo – 
que os cidadãos exercem uns sobre os outros. Um religioso, 
por exemplo, deverá defender a tolerância religiosa e a liberdade 
de culto por meio de argumentos e razões políticas; e o fará 
porque sua religião, como doutrina razoável, apoia direitos e 
liberdades fundamentais (o que ele poderia até mesmo ressaltar 
publicamente, desde que respeite o dispositivo da visão ampla 
da razão pública). A democracia depende desse processo de 
adaptação das doutrinas abrangentes razoáveis.15

Sem o comprometimento do cidadão com a razão pública 
e o cumprimento do dever de civilidade, as divisões 
e hostilidades entre doutrinas inevitavelmente virão se 
afirmar, se é que já não existam. A harmonia e a concórdia 
entre as doutrinas e a afirmação da razão pública pelas 
pessoas não são, infelizmente, uma condição permanente 
da vida social. Antes, a harmonia e a concórdia dependem 
da vitalidade da cultura política pública e de os cidadãos 
empenharemse na realização do ideal da razão pública. 
Uma vez que já não conseguissem perceber o sentido de 
afirmar o ideal de razão pública, os cidadãos poderiam 
facilmente tornarse amargurados e ressentidos e passar 
a ignorálos. (Rawls, 2011, pp. 576577)

14 Para mais detalhes, especialmente sobre a diferença entre ordem de dedução e 
ordem de sustentação, cf. §7.2 da Conferência VI (Rawls, 2011, p. 285288).
15 Sobre este processo de adaptação, cf. Conferência IV §§67 (Rawls, 2011, 
p. 187199).
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A democracia, como Rawls (2011) a entende, não é apenas 
o governo de uma maioria que possa fazer o que bem enten
der. Em questões políticas fundamentais, não se deve esperar 
que o voto desconsidere a razão pública, mesmo que ele se fun
damente pelo que se considera correto e verdadeiro conforme 
uma determinada doutrina abrangente. Uma democracia não 
pode ficar refém de visões privadas e pessoais concorrentes, 
não pode depender de preferências e interesses –não pode 
redundar no voto baseado em ódios e aversões.16

Ao contrário, quando se trata de questões fundamen
tais, a justificação deve ser dirigida a todos os cidadãos, 
como bem exige o princípio da legitimidade liberal; e para 
levar a bom termo tais justificações, afirma Rawls (2011), 
é preciso recorrer apenas a crenças gerais e a formas de 
argumentação que contam com ampla aceitação e fazem 
parte do senso comum e aos métodos e conclusões não con
trovertidos da ciência. O critério de reciprocidade da razão 
pública tem o papel de apontar para a própria natureza da 
relação política de um regime democrático, para a relação 
de cidadãos que agem levando em consideração uns aos 
outros, a partir de um vínculo que Rawls (2011, p. 530) 
chama de amizade cívica – um critério capaz de dar forma às 
instituições de um regime democrático.17

Neste sentido, doutrinas não razoáveis, como religiões fun
damentalistas ou seculares de cunho autoritário,como as da 

16 “A ideia de razão pública explicita no nível mais profundo os valores morais 
e políticos que devem determinar a relação de um governo democrático 
constitucional com seus cidadãos e a relação destes entre si. Aqueles que rejeitam 
a democracia constitucional com seu critério de reciprocidade rejeitarão, 
naturalmente, a própria ideia de razão pública. Para eles, a relação política pode 
ser aquela que há entre amigo e inimigo ou entre os que são membros de uma 
comunidade religiosa ou secular particular e os que não o são, ou pode ser uma 
luta implacável para conquistar o mundo para a verdade inteira. O liberalismo polí
tico não fala para os que pensam dessa maneira. O fervor em incorporar a verdade 
inteira na política é incompatível com uma ideia de razão pública que faça parte 
da cidadania democrática.” (Rawls, 2011, pp. 523524)
17 Para um aprofundamento acerca da relação entre razão pública e amizade 
cívica, Cf. o cap. 5 de Lister (2013, p. 105113).
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autocracia e da ditadura, de que, diz Rawls (2011, p. 581), “nosso 
século XX ofereceu exemplos abomináveis”, são incompatíveis 
com uma sociedade democrática. Estas doutrinas são as que 
representam uma ameaça às instituições democráticas, pois só 
poderiam acatar um regime constitucional por meio de algum 
acordo da espécie modus vivendi. É neste mesmo sentido que, 
no texto reformulado de 1997, Rawls acrescenta poder ser tam
bém compreendida a democracia constitucional bemordenada 
como uma democracia deliberativa: exatamente na acepção de 
que os cidadãos entendem, por meio da possibilidade de deli
beração, que as opiniões políticas não são apenas o resultado de 
interesses privados rígidos, mas que na troca de pontos de vista 
sobre questões políticas públicas, as opiniões possam ser revistas.18

Não se trata de um arranjo elaborado, à moda do delibe
rativismo que as teorias crítica e democrática radical propu
seram. Não encontramos na teoria de Rawls uma exposição 
específica do processo democrático; como explica Álvaro de 
Vita (2008, p. 155): “Podemos denominála, se quisermos, 
de ‘democracia deliberativa’, desde que tenhamos claro que 
essa concepção é inteiramente compatível com a democracia 
competitiva”. Para Rawls (2011), a democracia deliberativa, 
com uma estrutura institucional que especifica a forma dos 
corpos legislativos deliberativos, limita as razões que os cida
dãos podem oferecer uns aos outros por meio da ideia de 
razão pública e carrega o conhecimento e desejo dos cida
dãos de seguirem essa razão pública. Tratase de entender 
que a razão pública diz respeito a um processo de argumen
tação que deve ter de enfrentarse com razões de outros 
tipos, não públicas, justamente para marcar sua distinção 
quando se busca um acordo para questões fundamentais em 
sociedades democráticas plurais.

18 Muitas críticas surgiram a respeito da proposta de Rawls de uma possível relação 
entre o liberalismo político e a teoria da democracia deliberativa. Para algumas delas, 
cf. Gutmann e Thompson (1996); Saward (2002); Gaus (2003); e Benhabib (2007).
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No mesmo sentido, Rawls (2011) ressalta a necessidade de 
que essa característica básica da democracia, a deliberação, esteja 
livre da maldição do dinheiro para que a política não seja dominada 
por interesses corporativos ou outros interesses organizados 
que possam distorcer ou excluir a deliberação pública com 
contribuições para campanhas eleitorais. De tais preocupações, 
inclusive, é que decorrem sua defesa do financiamento público 
de eleições e da promoção de momentos para a discussão  
pública sobre questões fundamentais e questões de política 
pública. Além disso, visto que um público mal informado não 
poderia ser convencido diante de propostas sensatas, para que 
decisões políticas sejam tomadas, a democracia deliberativa 
rawlsiana reconhece a necessidade de uma educação ampla 
para todos os cidadãos sobre aspectos básicos do funciona
mento do regime democrático, formando assim um público 
capaz de reconhecer problemas políticos e sociais permanen
tes, já que uma sociedade democrática, tal como proposta por 
Rawls (2011, p. 583), é aquela em que os cidadãos “prevalecem 
e exercem o controle”; importante aqui é compreender que 
“a noção de sociedade democrática é normativamente mais 
abrangente e ambiciosa do que a de democracia como uma 
forma de organização política” (Vita, 2008, p. 159). É neste 
sentido que, indo além de qualquer conciliação de modus vivendi 
ou de aspectos apenas institucionais, a ideia de razão pública faz 
parte de uma concepção de sociedade democrática (Rawls, 2011).

Esfera pública e procedimento democrático na teoria de 
Jürgen Habermas

Se para o filósofo norteamericano uma sociedade demo
crática é definida pela indissociabilidade entre razão pública 
e democracia, nos moldes de uma cultura democrática nos 
termos acima discutidos, para o filósofo social alemão Jürgen 
Habermas (1983) a democracia e seus elementos19 são fruto 

19 Para a complexa noção de razão pública em Habermas, cf. Silva (2017) e 
Melo (2010). Para uma interpretação do polêmico debate entre Rawls e Habermas 
em torno deste conceito, cf. Kritsch e Silva (2011).
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de um desenvolvimento histórico particular às socieda
des ditas modernas cuja amarração pode ser bem expressa 
por meio da noção de Estado democrático de direito. O termo 
embute uma narrativa que se pretende ao mesmo tempo 
histórica e normativa, vinculando de modo incontornável 
procedimento democrático a Estado de direito.

De modo resumido, Habermas (2001) sustenta que o 
Estado surgido na era moderna constitui uma comunidade 
jurídica particular, que se caracteriza pelo fato de que tal 
potência política se constitui na modernidade sob a forma 
do direito positivo (que regulamenta e coage). As ordens 
políticas – o Estado e os órgãos que o compõem –, as quais 
demandam certo grau de legitimação, alimentamse das 
reivindicações de legitimidade do direito. O direito, por sua 
vez, reclama não apenas reconhecimento fático, mas também 
reivindica merecer tal reconhecimento (Habermas, 2001). 
Pretendese, portanto, um poder simultaneamente de facto e 
de iure. Esse processo histórico dual, característico da história 
política do Ocidente, foi acompanhado de um outro movi
mento prático e conceitual, que engendraria e vincularia 
as noções de direitos do homem (constitucionalismo) e de 
soberania popular (democracia), as duas respostas históricas 
(cooriginárias) oferecidas pela teoria política moderna 
para o problema da legitimação das ordens políticas estatais 
(Habermas, 2020).

Tal cooriginariedade, que por muitos séculos teria 
oposto liberais a republicanos, tem seu fundamento na 
interdependência de ambos: os direitos do homem20 

20 Aqui cabe uma observação importante: diferentemente de Rawls (2011b), 
para quem os direitos humanos se fundamentam no valor e na dignidade intrín
secos à pessoa moral, para Habermas (2001, p. 154), “[…] o modelo da praxis que 
gera a Constituição é compreendido de tal modo que os direitos humanos não são 
encontrados como dados morais. Antes eles são constructos nos quais como que está 
escrito na testa que não podem ter um status político facultativo como o direito 
moral. Como direito subjetivo já são desde o berço de natureza jurídica e já segundo 
o seu conceito apontam para uma positivação com base em entidades legislativas.”
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clássicos, de um lado, garantem aos cidadãos da sociedade 
a vida e a liberdade privada, assegurandolhes âmbitos de 
ação para seguirem os seus planos de vida pessoais e suas 
concepções de bem (ou sua autonomia privada). Já a sobe
rania popular, por sua vez, garante aos cidadãos do Estado 
um procedimento (o de tipo democrático) que fundamenta 
a expectativa de resultados legítimos (ou sua autonomia 
pública) (Habermas, 2020).

Esta imbricação entre autonomia individual e auto
nomia política conduz a um outro nexo imediato, agora, 
entre democracia e Estado de direito (Habermas, 2001), 
o qual repousa no fato de que os cidadãos só podem utilizar 
de modo adequado a sua autonomia política se forem 
suficientemente independentes graças à sua autonomia 
privada garantida de maneira igualitária; ao mesmo tempo, 
reversamente, só poderão usufruir da sua autonomia pri
vada se, como cidadãos, fizerem um uso adequado da sua 
autonomia política. De onde se conclui que os direitos 
fundamentais liberais e os direitos políticos dos republica
nos e democratas são indivisíveis, o que justifica nomear essa 
formação política Estado democrático de direito. 

Desse modo, segundo a reconstrução do filósofo social 
(Habermas, 2020), o Estado é necessário como poder de 
organização, sanção e execução porque a comunidade 
de direito exige uma jurisdição organizada e uma forma 
para estabilizar a identidade, e, também, porque a formação 
da vontade política cria programas que têm de ser imple
mentados. Assim, o processo horizontal pelo qual os cida
dãos constituem uma comunidade jurídica se transforma 
na organização vertical do Estado, que é órgão por meio 
do qual a práxis de autodeterminação dos cidadãos é insti
tucionalizada, explica o autor, criando, ao mesmo tempo, 
o espaço para a formação informal da opinião na esfera 
pública política, para a participação política dentro e fora 
dos partidos, enfim, um “poder tornado comunicativamente 
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fluido” de foros e corporações que podem “vincular o 
poder administrativo do aparelho do Estado à vontade dos 
cidadãos” (Habermas, 2020, p. 187).

Uma questão de relevo para o filósofo social 
(Habermas, 2020), em sua reflexão sobre o Estado 
democrático de direito, é a de saber o que poderia garantir 
a integração social em sociedades plurais, secularizadas, 
marcadas por forte dissenso, nas quais o mundo da vida já 
não consegue mais ser o garantidor da integração social. 
Em uma sociedade diferenciada, pluralista e secularizada, 
os agentes comunicativos se deparam cada vez mais com 
a alternativa entre a quebra da comunicação e o agir 
estratégico.21 Habermas enxerga nas três funções que atribui 
ao direito um papel central na administração dessa tensão. 
Como resume um importante intérprete do frankfurtiano, 
o direito: (1) constitui um espaço de mediação entre a fac
ticidade e a validade; (2) é o meio por excelência da inte
gração social “ameaçada pelo processo de modernização e 
que pode acontecer somente pela mediação entre mundo 
da vida e sistemas parciais”; (3) é o medium de uma integra
ção social que já não é mais alcançável por forças morais, 
razão pela qual nessas sociedades modernizadas o direito 
complementa e, por vezes, até substitui a moral, na medida 
em que preenche nelas, de certa maneira, a “carência de 
solidariedade” (Pinzani, 2009, pp. 143144).

A solidariedade é entendida neste contexto por 
Habermas (2020) como uma espécie de pano de fundo 
preexistente de valores intersubjetivamente (re)produzidos 
e compartilhados, por meio dos quais os agentes se orien
tam naquela sociedade. “[A solidariedade] Nasce em um 

21 Não há espaço, no escopo deste artigo, para explicarmos as distinções concei
tuais fundamentais da teoria social desenvolvida por Habermas para explicar as 
sociedades contemporâneas emergidas na era moderna, que sofreram processos de 
racionalização e diferenciação societal profundos que conduziram à autonomiza
ção das esferas funcionais da sociedade. Uma síntese introdutória dessa teorização 
pode ser encontrada em Kritsch (2014, pp. 250256).
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contexto ético de hábitos, lealdades e confiança recíproca, 
com base no qual os conflitos surgidos em contextos de 
interação podem ser solucionados.” (Pinzani, 2009, p. 144). 
Ligase, portanto, a “estruturas de reconhecimento 
recíproco” existentes nas condições concretas de vida dos 
agentes (Habermas, 2020, p. 125).

Sob tais circunstâncias, o direito deve cumprir duas tare
fas: a de preencher o déficit de solidariedade em situações 
de interação, agora, juridificadas; e a de oporse ao processo 
de colonização do mundo da vida, na medida em que a sua 
função de correia de transmissão entre sistema e mundo 
da vida, entre facticidade e validade, lhe permite gerar 
solidariedade (Habermas, 2020). Tal juridificação potencial 
de todas as relações sociais exige como complemento polí
tico necessário “a universalização de um status de cidadão 
institucionalizado pelo direito público […]. O núcleo dessa 
cidadania é formado pelos direitos políticos de participação” 
(Habermas, 2020, p. 119). Como de acordo com essa visão  
o direito só é legítimo quando forjado por meio de pro
cessos de legislação democrática, a democracia constitui a 
única forma de Estado que uma ordem jurídica legítima 
pode assumir: “Não há direito democrático sem democra
cia.” (Pinzani, 2009, p. 145).

Assim, contra os unilateralismos dos paradigmas tanto 
liberal – que enfatiza a autonomia privada e enxerga nos 
direitos um meio para defendêla – quanto do Estado de 
direito – que se concentra na autonomia pública dos cida
dãos e vê no direito um meio para desenvolvêla –, ambos 
centrados nos indivíduos como destinatários do direito, 
Habermas (2020) propõe um paradigma procedimenta-
lista do direito, cujo ponto de partida é a ideia de que os 
cidadãos são, ao mesmo tempo, os criadores e os destinatários 
das normas de uma ordem jurídica. Com isso, a visão de 
sociedade subjacente a essa concepção advoga terem lugar 
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nas sociedades modernas não apenas processos produtivos, 
mas também processos comunicativos relevantes:

Habermas considera os outros dois paradigmas [liberal 
e republicano] a expressão de uma visão do homem e 
da sociedade que corresponde à sociedade da economia 
capitalista. Contudo, enquanto na leitura liberal a sociedade 
capitalista ‘preenche a expectativa de justiça social por 
meio da defesa autônoma e privada de interesses próprios’, 
no paradigma do Estado social esta expectativa é negada […]. 
O jogo de gangorra entre os sujeitos de ação privados e [os 
sujeitos] estatais é substituído pelas formas de comunicação 
mais ou menos intactas das esferas privadas e públicas do 
mundo da vida, de um lado, e pelo sistema político, de outro 
lado […]. A legitimidade do direito se apoia, desta maneira 
‘em um arranjo comunicativo: enquanto participantes de 
discursos racionais, os parceiros de direito devem poder 
examinar se uma norma controvertida encontra ou poderia 
encontrar o assentimento de todos os possíveis atingidos’. 
(Pinzani, 2009, p. 148)

De acordo com esta visão, então, os direitos fundamen
tais representam os pressupostos, criado pelos próprios 
parceiros do direito por meio do reconhecimento recíproco 
de sua autonomia, para a legitimidade de uma ordem jurí
dica. A relação íntima entre os princípios da soberania 
popular e dos direitos fundamentais consiste assim no fato 
de que o sistema dos direitos apresenta “as condições sob 
as quais podem ser institucionalizadas as formas de comu
nicação necessárias à gênese politicamente do direito” 
(Habermas, 2020, p. 152).

Assim, a soberania popular – e, com ela, a democracia – 
não se manifesta em um coletivo (como o povo), sustenta 
Habermas (2020), e sim em círculos comunicativos anôni
mos, “na circulação de deliberações e decisões racionalmente 
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estruturadas” por meio da esfera pública, definida por 
ele, como uma “rede” para a comunicação de conteúdos 
e de tomada de decisões (Habermas, 2020, p. 458). 
Mais especificamente, a esfera pública, como resume 
Kritsch (2014, p. 262), é concebida pelo frankfurtiano como 
“uma esfera de discurso autônoma, fundada na racionalidade 
comunicativa que se origina num mundo da vida já raciona
lizado. Tem horizontes abertos, permeáveis e móveis e está 
enraizada no mundo da vida”. Habermas (2020) a descreve 
como uma rede para a comunicação de conteúdos e de 
tomada de posições que forma as opiniões, na qual os feixes 
de fluxos comunicacionais oriundos do mundo da vida são 
filtrados e sintetizados – empreitada que é levada a cabo 
pela sociedade civil. Nesse sentido, ela se relaciona com 
o espaço público22 e conforma o coração daquela rede de 
discursos e negociações que constituem o âmago da política 
deliberativa, cuja função é “possibilitar a solução racional 
de questões pragmáticas, morais e éticas – precisamente 
aqueles problemas acumulados de uma integração funcio
nal, moral ou ética que malograram em outras partes da 
sociedade” (Habermas, 2020, p. 410).

Já a sociedade civil, explica Habermas (2020, p. 465), 
é constituída de um núcleo institucional formado por 
“agrupamentos e organizações não estatais e não econômicas 
de base voluntária, que ancoram as estruturas comunicativas 
da esfera pública nos componentes sociais do mundo da 
vida.” Essas relações associativas, por sua vez, funcionam 
como o substrato organizatório de um público genérico de 
cidadãos oriundos da esfera privada, que está em busca de 
interpretações públicas para seus interesses e experiências 
sociais. O papel central de tais movimentos, organizações 

22 Para um aprofundamento dos conceitos de esfera pública, espaço público e socie-
dade civil em Habermas, cf. Kritsch (2010); Neves (2013); Lübenow (2010); 
Avritzer (1994). Para uma crítica desta visão e particularmente à noção de sociedade 
civil mobilizada por esta tradição, cf. Lavalle (1999).
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e associações é captar a ressonância que os problemas 
sociais encontram nos âmbitos da vida privada, para então 
condensálos e transmitilos de maneira organizada à esfera 
pública política. “O núcleo da sociedade civil é formado por 
um caráter associativo, que institucionaliza discursos voltados 
à solução de questões de interesse geral no quadro de esferas 
públicas organizadas.” (Habermas, 2020, p. 465, grifo nosso).

Se a sociedade civil é o lugar no qual se formam os 
movimentos sociais que se organizam para, entre outras 
coisas, reagir à colonização do mundo da vida pelas lógi
cas sistêmicas do Estado (burocratização) e da econo
mia (reificação) e, nesse sentido, ela é capaz de exercer 
influência sobre a formação institucionalizada da vontade e 
da opinião, a esfera pública, diferentemente, constitui um 
espaço social23 que funciona como uma espécie de “sistema de 
alarme” capaz de problematizar certos temas, apresentando, 
no entanto, uma capacidade limitada de elaboração dos 
próprios problemas (Habermas, 2020, p. 457). Isso porque 
ela se define, antes de tudo, como aquela rede de comunicação 
na qual são trocadas opiniões que satisfazem os critérios de 
razoabilidade e de aceitação pública, precondição para que 
opiniões se tornem públicas em sentido próprio.24 

Ora, se a ordem jurídica, como já discutido, pressupõe a 
cooperação de sujeitos que se reconhecem reciprocamente 
como jurisconsortes, isto é, parceiros de direito livres 
e iguais (1997a), é forçoso concluir que a autonomia 
pública e a autonomia privada dos parceiros do direito 
são cooriginárias: todos(as) têm o direito de participar do 
processo legislativo; caso contrário, o direito criado não é 

23 “A esfera pública se caracteriza antes pela estrutura comunicativa que se refere 
a um terceiro aspecto da ação orientada ao entendimento: nem relacionado 
às funções, nem aos conteúdos da comunicação cotidiana, mas ao espaço social 
produzido na ação comunicativa.” (Habermas, 2020, pp. 458459),
24   Como alerta Pinzani (2009, p. 152), embora todas as opiniões tenham potencial 
para tornaremse opiniões públicas, apenas aquelas que encontram ressonância e 
atenção e um dado momento tornamse de fato opiniões públicas.
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legítimo. Se tal procedimento só é possível numa democra
cia, está suposta aqui certa de interdependência entre direito 
legítimo e democracia. Democracias constituem, assim, sis
temas de ação cujos procedimentos foram implantados na 
forma de direitos políticos e práticas democráticas25 (2020). 
É justamente esse raciocínio que permite ao autor afirmar 
que haveria entre as instituições legislativas legítimas da 
esfera pública política regulamentada e a esfera pública 
informal uma relação de mão dupla retroalimentativa:

No paradigma procedimental do direito, a esfera pública 
política é concebida não somente como a antessala do 
complexo parlamentar, mas [também] como uma periferia 
geradora de impulsos que envolve [einschließt] o centro político: 
promovendo um balanço das razões normativas, ela opera 
sobre todas as partes do sistema político, sem [ter], todavia, 
o propósito de conquistálo26. (Habermas, 2020, p. 558)

Resta claro, assim, que, para o filósofo frankfurtiano, a esfera 
pública geral, firmemente enraizada e localizada no mundo da 
vida, não se confunde nem partilha das mesmas caraterísticas 
da esfera pública política propriamente dita, localizada no nível 
dos sistemas e responsável pela institucionalização e positivação 
daquelas demandas que alcançam legitimidade social. Ainda 
assim, há, de acordo com Habermas (2020), um vínculo estreito 
entre a esfera pública informal, nãoinstitucionalizada, e as 
instituições políticas propriamente ditas: a esfera pública tanto 
reage às decisões das instituições quanto problematiza assuntos 
até então ignorados e/ou desconsiderados pelas instituições, 

25 Para um aprofundamento da crítica habermasiana à concepção liberal hegemô
nica de democracia, cf. Habermas (2020, p. 404419).
26 “Im prozeduralistischen Rechtsparadigma wird die politische Öffentlichkeit 
nicht nur als Vorhof des parlamentarischen Komplexes vorgestellt, sondern als die 
impulsgebende Peripherie, die das politische Zentrum einschließt sie wirkt über den 
Haushalt normativer Gründe ohne Eroberungsabsicht auf alle Teile des politischen 
Systems ein.“ (Habermas, 1994, p. 533)
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obrigandoas a uma reação ou à crítica reflexiva que pode 
conduzir à tomada de novas decisões, razão pela qual a esfera 
pública deve ser considerada o cerne da política deliberativa. 
Como explica Pinzani (2009),

A rede comunicativa da esfera pública representa assim 
um importante instrumento para contrastar a limitação 
do exercício do poder político ao círculo restrito dos 
“membros autorizados do sistema político” e para estendêlo 
a amplas camadas de cidadãos. Portanto, a verdadeira 
democratização do poder ocorre somente quando o 
fluxo comunicativo entre cidadãos e instâncias decisórias 
autorizadas se torna um fluxo de poder no qual o poder 
político informal e o institucionalizado entram em uma 
relação de feedback. A esfera pública em questão não é, 
portanto, de modo nenhum, um simples fórum de opiniões, 
mas um componente essencial da democracia, contra uma 
concepção meramente institucional da mesma […]. 
Na teoria de Habermas, […] a verdadeira democracia 
pressupõe uma esfera pública funcionante e uma cultura 
política de cunho democrático. (Pinzani, 2009, pp. 152153)

Assim, o procedimento característico de Estados democráticos 
de direito seria a política de tipo deliberativa, a qual, 
na teorização habermasiana assume, entre outros princípios de 
relevo, as ideias de que: (1) o único critério de justificação das 
respostas às questões práticas que se colocam para as socieda
des democráticas pluralistas reside no consentimento racional 
de indivíduos autônomos, livres e iguais; e (2) que as institui
ções sociais e políticas só estão justificadas quando refletem os 
interesses, direitos e concepções de boa vida dos indivíduos, 
razão pela qual as práticas de justificação moral e de legiti
mação política só podem adotar como critério de norteador 
aquelas razões que puderem obter o consentimento público 
e o apoio universal de todos os indivíduos (Habermas, 2020).
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Ou seja, a política de tipo deliberativa, que constituiria 
o cerne da vida democrática, como bem lembra 
Werle27 (2013), repousaria num modo particular de 
legitimação dos processos de formação da opinião e da 
vontade coletivas – fundado numa prática argumentativa vol
tada para o entendimento mútuo que incorpora diferentes 
usos da razão prática (pragmático, ético e moral) –  
capaz de gerar a aceitabilidade racional das escolhas oriun
das dos debates informados que ocorrem no espaço público 
entre razões deliberativas.28 Segundo esta visão, então, 
só podem ser tornadas regras aquelas normas que resul
tam do exercício do uso público da razão. Como resume 
Werle (2013, p. 153), em Habermas, a dimensão epistê-
mica da democracia repousa na “aceitabilidade racional 
gerada numa prática argumentativa voltada para o enten
dimento mútuo”, isto é, na aceitabilidade racional dos 
acordos políticos. Nesse sentido, a política deliberativa e seu 
procedimento desempenham também uma função educa
tiva não desimportante, que costuma passar desapercebida:

De um lado, a política deliberativa perde muito de sua 
aparência estranha e irreal, quando passamos a considerála 
como um processo reflexivo de aprendizagem, o qual 
alivia os processos de integração social latentes, ao mesmo 
tempo em que os continua no interior de um sistema de 
ação especializado nesse tipo de trabalho. De outro lado, 
parece que nas sociedades complexas abrese cada vez mais 
a fresta entre necessidade de coordenação, de um lado, 

27 D. Werle resume magistralmente, neste artigo, as ideias centrais acerca da polí
tica deliberativa e seus fundamentos na obra do frankfurtiano. Explica que “O que 
Habermas demonstra nessa reconstrução é que o vínculo interno, do ponto de vista 
normativo, entre Estado de direito e a democracia deliberativa está pressuposto 
na própria estrutura reflexiva e [nas] características formais do direito moderno 
(direitos subjetivos, direito coativo e direito positivo)” (Werle, 2013, p. 168).
28 Para um competente debate crítico acerca das posições habermasianas em torno 
do problema da legitimidade democrática, cf. Benhabib (2007).
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e realizações de integração, de outro – fresta que o direito 
e a política deveriam fechar – na medida em que o sistema 
administrativo tem que assumir tarefas de regulação, 
as quais sobrecarregam o modo deliberativo de decisão. 
Nessa sobrecarga tomase perceptível a resistência que as 
sociedades complexas oferecem à realidade, através da qual 
elas enfrentam as pretensões investidas nas instituições do 
Estado de direito. (Habermas,1997b, pp. 4849)

Nesse sentido, segundo o filósofo social, a política 
atua na direção de tapar buracos funcionais abertos pela 
sobrecarga vinda de outros mecanismos de integração social. 
Uma política deliberativa, que opere por meio da linguagem 
do direito, produzindo direito legítimo, configura 
“um processo destinado a solucionar problemas, o qual 
trabalha com [a produção de] saber, ao mesmo tempo em 
que o elabora, a fim de programar a regulação de conflitos 
e a persecução de fins coletivos” (Habermas, 1997b, p. 46) 
Dado que, nesse modelo, o direito constitui um medium que 
viabiliza a transporte das estruturas de reconhecimento 
recíproco para domínios de ação complexos e cada vez 
mais anônimos presentes em sociedades funcionalmente 
diferenciadas, a integração social tem de passar por um 
filtro discursivo, que é viabilizado pela política deliberativa. 
Deste modo, segundo Habermas (1997b, p. 47), “o pro
cesso democrático condiciona a criação do direito legítimo 
a um tratamento presuntivamente racional de problemas, 
cujo modo de interrogação corresponde aos problemas que 
sempre foram elaborados de forma quase inconsciente”.

Habermas reconhece que tal modo de operação impõe 
à política deliberativa certa sobrecarga cognitiva, já que 
somente a formação discursiva da opinião e da vontade não 
parece ser suficientemente complexa para captar e elaborar 
o saber exigido do ponto de vista operatório, na medida em 
que o saber regulatório “não consegue mais penetrar nas 
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capilares de um processo de comunicação entrelaçado hori
zontalmente, aberto osmoticamente e organizado de modo 
igualitário” (Habermas, 1997b, p. 48). De outro lado, o autor 
também admite que tanto a esfera pública quanto a socie
dade civil só possibilitam aos movimentos sociais e às formas 
de expressão nãoinstitucionalizadas da política uma limitada 
margem de ação, à medida em que seus atores não exercem 
diretamente o poder, podendo apenas gerar influência.

Sua resposta  a estas dificuldades – até certo ponto, 
otimista – é a de que, apesar de parecer pouco eficaz, 
a influência de uma opinião pública discursiva forte, 
constituída por meio das controvérsias públicas, é capaz 
de mover as sociedades na direção da mudança social. 
Para isso, no entanto, Habermas pressupõe uma condição: 
para que as estruturas comunicacionais da esfera pública 
possam manterse intactas, preservadas de deformações e/
ou patologias, é preciso existir uma sociedade de cidadãos 
(Bürgergesellschaft) viva e atuante, isto é, de uma sociedade 
civil vigorosa29, capaz de elaborar traduções próprias de ava
liações especializadas bem como contrassaberes, sob pena 
de vermos emergir movimentos de caráter populista “que 
defendem cegamente os segmentos enrijecidos da tradição 
de um mundo da vida ameaçado pela modernização capita
lista. Esses [movimentos] são tanto modernos nas formas de 
sua mobilização quanto antidemocráticos em seus objetivos” 
(Habermas, 1997b, p. 105). O coração da vida e de uma 

29 Noutro lugar, Habermas (2005, pp. 2627, tradução nossa) reafirma sua posição: 
“As estruturas da integração social se deixam decifrar [pela análise] nos espaços 
públicos. É na constituição dos espaços públicos que se revelam antes de tudo carac
terísticas anômicas de desintegração ou rachaduras de uma socialização repressiva. 
Sob as condições de sociedades modernas, particularmente a esfera pública política da 
comunidade democrática ganha um significado sintomático para a integração da socie
dade. Pois sociedades complexas só se mantêm coesas normativamente por meio da 
solidariedade abstrata e mediada pelo direito entre cidadãos do Estado [Staatsbürgern]. 
Entre cidadãos [da sociedade] que não podem mais conhecerse pessoalmente, 
somente por meio do processo de formação da vontade e da opinião é possível fabricar 
[herstellen] e reproduzir uma comunhão frágil. O estado de uma democracia se deixa 
auscultar no batimento cardíaco [Herzschlag] de sua esfera pública política”.
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cultura democrática, portanto, repousa, nessa visão, na garan
tia de um adequado processo de formação da vontade e da 
opinião coletivas, assegurado pela apropriada observação dos 
procedimentos característicos do regime democrático.

Esfera pública pluralista agonística e a irredutibilidade 
d’o político na teoria de Chantal Mouffe

Chantal Mouffe (2006) afirmou que haveria sérias razões 
para um ceticismo em relação à ideia de que a democracia 
liberal tenha assumido a posição de única forma legítima de 
governo no século XX, no sentido de que ela restaria sem 
adversários. Hoje, não haveria como apontar precisamente 
a força e a duração de um consenso em torno daquela pro
posta; e, mesmo que apenas alguns poucos ousem aberta
mente desafiála, existiria crescentes sinais de desapreço pelas 
instituições desta forma de governo, o que se poderia notar 
por meio da percepção dos eleitores de uma perda de repre
sentatividade, das incursões de partidos de extremadireita 
em Europa e alhures, bem como pela persistência de um 
cinismo acentuado sobre a política e os políticos.

É a partir dessas observações, tomandoas como pano 
de fundo de seu diagnóstico mais geral, que Mouffe elabora 
suas considerações sobre a teoria deliberativa, principiando 
com os problemas contemporâneos que os deliberativistas 
buscaram superar. No cerne, tais problemas não foram abar
cados pelo modelo agregativo30 da democracia, tal como pro

30 J. Elster (2007, pp. 224225) resume de maneira apropriada o que se entende, 
grosso modo, na literatura da teoria democrática, sob a alcunha modelo agregativo de 
democracia: tratase de um modo de entender a democracia que a define como um 
procedimento para a tomada de decisão pela coletividade com base numa visão que 
parte da agregação das preferências de indivíduos autônomos e autointeressados, 
cujas decisões são expressas por meio do voto nas urnas. Ou seja, o voto é entendido 
como um mecanismo de agregação eficiente e justo para traduzir as preferências 
preexistentes em decisões públicas. Segundo esta visão, então, a democracia carac
terizase fundamentalmente como política eleitoral, que serve para selecionar ven
cedores e perdedores – um processo que, segundo ele, aponta para uma concepção 
de racionalidade típica da escolha de consumidores e das relações de mercado.
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posto inicialmente por Joseph Schumpeter (1984) e levado 
adiante por Anthony Downs (1999), como possibilidade 
de uma abordagem descritiva e não normativa da demo
cracia. Para os autores do modelo agregativo, em relação 
ao qual o modelo deliberativo buscou se conformar como 
alternativa, era cara a compreensão de que um pluralismo 
de interesses e valores pudesse ser entendido como parte 
da própria ideia de povo sob condições modernas, para o 
qual não caberia mais as afirmações normativas do jusnatu
ralismo. Assim, para o modelo agregativo, os partidos polí
ticos deveriam estar organizados em torno das preferências 
e interesses que marcam as sociedades plurais, formando 
um sistema que relaciona barganha e voto, pouco além. 
Para Mouffe (2006), foi assim que a teoria democrática se 
afastou de sua dimensão normativa para ser concebida em 
termos puramente instrumentais.

Mas o retorno desse debate, que é iniciado por 
John Rawls (1999) com a publicação de Uma Teoria da Justiça e 
levado adiante pela teoria deliberativa, terminava por denun
ciar a crise de legitimidade e o desapreço pelas instituições 
democráticas diante da predominante redução da democracia 
a procedimentos que pudessem lidar com o pluralismo de gru
pos de interesse promovida pelo modelo agregativo. O retorno 
de teses normativas ao debate democrático lastreavase na pos
sibilidade de ir além de meros procedimentos para organiza
ção do poder, propondo modelos de consenso moral.31

A abordagem dos democratas deliberativos, den
tre os quais Mouffe inclui Rawls, tem sua especificidade 
na promoção de alguma forma de racionalidade nor
mativa e distinguese pela tentativa de apresentar uma 
base de lealdade política para com a democracia que 
se dá por meio da reconciliação entre soberania popular e 

31 Para mais sobre o contexto e o papel de Rawls em restaurar a teoria política 
normativa como área específica do conhecimento, cf. Vita (2016).
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instituições liberais, como aspectos que não estão presentes 
no modelo agregativo ao qual a autora atribui uma visão 
empobrecedora do processo democrático. Neste sentido, 
a maior parte dos teóricos da democracia deliberativa não é 
antiliberal; ao contrário, buscam salientar a dimensão moral 
do liberalismo e conectar seus valores com a democracia.

Mouffe (2006) distingue duas correntes majoritárias, 
uma influenciada por Rawls e outra por Habermas, mas que 
compartilham a defesa da ligação entre liberalismo e demo
cracia. No caso de Rawls, verseia sua intenção de formular 
uma teoria que desse conta dos aspectos relacionados não 
apenas à liberdade, mas também à igualdade, como tenta
tiva de conciliar a tradição associada a Locke, que Benjamin 
Constant (1985) chamou de liberdade dos modernos, e a tradi
ção associada a Rousseau, que Constant chamou de liberdade 
dos antigos. Já Habermas buscaria demostrar, por meio de 
sua teoria procedimental da democracia, a cooriginariedade 
dos direitos fundamentais e da soberania popular: o auto
governo serviria para proteger direitos individuais que, por 
sua vez, forneceriam as devidas condições para o exercício 
da soberania do povo.

Além de Rawls e Habermas, Mouffe (2006) analisa também 
os trabalhos de Joshua Cohen (1998) e Seyla Benhabib (1996), 
como autores que seguiram as ideias conciliatórias propostas 
por aqueles primeiros, respectivamente. Cohen aponta que  
a liberdade dos modernos não seria exterior ao processo demo
crático, enquanto Benhabib entende que a deliberação pode 
ir além tanto da mera ênfase em direitos individuais como da 
ênfase apenas na formação coletiva da vontade.32

Outro aspecto que une tais escolas da teoria polí
tica é, segundo a pensadora belga, o conceito de razão 

32 Além das críticas aos modelos de Rawls e Habermas, que interessam aqui 
pela proposta deste artigo, Mouffe fez críticas parecidas também a Ulrich Beck 
e Anthony Giddens, em relação à forma de perceber a luta política. Tais críticas 
podem ser encontradas no capítulo II de Mouffe (2015, pp. 3362).
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pública, de importância fundamental para legitimidade 
do poder político. Nos dois casos, tratase de uma dimen
são normativa da racionalidade, como contraponto 
à racionalidade instrumental: para Rawls, é o razoável, 
enquanto, para Habermas, é a racionalidade comunicativa 
que diferencia o simples acordo daquilo que a autora 
chama de consenso racional. Mouffe (2006) entende que as 
teorias de Rawls e Habermas têm uma conexão, já que tanto  
o princípio de justificação geral como a ética do discurso 
resgatam uma noção normativa de legitimidade; assim, 
o construtivismo político de Rawls poderia ser reformulado 
na mesma linguagem da ética do discurso – um argumento 
que foi apresentado por Rainer Forst (1994) e levado 
adiante por Cohen (1998), autores que, para ela, fornecem 
um bom exemplo de compatibilidade entre as duas teorias.

Diante disso, com o sugestivo subtítulo “Fugindo do 
Pluralismo”, Mouffe (2006, p. 169) busca examinar alguns 
pontos do debate RawlsHabermas para apontar o que 
chama de “defeitos cruciais da perspectiva deliberativa”. 
Dois pontos ganham relevância em sua crítica. O primeiro diz 
respeito ao liberalismo de Rawls ser político nãometafísico e, 
assim, estabelecer uma diferença entre o domínio privado, 
em que a pluralidade coexiste, e o domínio público, em 
que um consenso sobreposto pode ser estabelecido por 
uma concepção compartilhada de justiça. Habermas con
testa esta ideia, lembra Mouffe (2006, p. 169), afirmando 
a impossibilidade do desenvolvimento de uma teoria tão 
independente como Rawls pretende: mesmo a ideia de 
“razoável” ou a concepção de “pessoa” levam a proposta  
de Rawls a recair em questões de racionalidade e de verdade 
que ele pretendia ultrapassar. Assim, Habermas entende 
que sua teoria é superior à de Rawls justamente por ter um 
caráter apenas procedimental e deixar mais questões aber
tas ao próprio processo de constituição da opinião e da 
vontade, não fazendo uma separação rígida entre o público e 
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o privado. Já Rawls replica que a proposta de Habermas não 
poderia ser tão estritamente procedimental, na medida em 
que inclui uma dimensão subjetiva, já que os resultados dos 
procedimentos não excluem as escolhas que levam a eles.

Mouffe (2006) concorda com as críticas de ambos, 
afirmando que, sim, a concepção de Rawls não pode ser tão 
independente33, e a de Habermas não pode ser tão procedi
mentalista. A pensadora belga afirma que considera revela
dor ambos não separarem o público do privado, ou o pro
cedimental do substancial, o que mostraria a impossibilidade 
de se alcançar o que eles estão perseguindo em suas teorias: 
um domínio não sujeito ao pluralismo, em que seja possível 
um consenso sem exclusão.34 Mouffe também chama a atenção 
para o fato de que Habermas aceite que devam permanecer 
alheias ao debate público racional as questões que não dizem 
respeito à justiça, mas à vida digna, a saber, aquelas do domí
nio da ética, bem como para o fato de que deveriam estar 
alheios os conflitos entre grupos de interesse que só pudessem 
ser resolvidos por meio de certos comprometimentos. As ques
tões que farão parte do debate público são as que requerem 
decisão política e a elas cabe o tratamento moral do debate 
racional como forma de comunicação política.

Para Mouffe (2006), Rawls não acredita ser possível um 
acordo racional entre doutrinas abrangentes e, por isso, 
defende a neutralidade em relação a visões abrangentes. 
Já Habermas tentaria escapar das implicações do pluralismo 
por meio da diferenciação entre ética (em que há 
pluralismo) e moral (em que há imparcialidade e univer
salidade). Para ela, Rawls e Habermas querem propor uma 
adesão à democracia liberal que feche as portas para sua 
contestação e, por isso, relegam o pluralismo a um domínio 
nãopúblico e isolam a política de suas consequências.

33 Para mais sobre as críticas de Mouffe ao modelo de Rawls, e especialmente sobre 
este ponto, cf. o terceiro capítulo de Mouffe (1993, pp. 4159).
34 Para mais sobre o conceito de exclusão no modelo de Mouffe, cf. Thomassen 
(2005, p. 103122).



Esfera pública e democracia no pensamento de J. Rawls, J. Habermas e C. Mouffe

Lua Nova, São Paulo, 116: 275-334, 2022

310

Contudo, o domínio da política não é um terreno neutro 
que possa ser isolado do pluralismo, ensina Mouffe (2015); 
existem razões e consequências para o declínio de um discurso 
político propriamente dito e sua substituição por um discurso 
moral ou, por vezes, até moralista – um fenômeno que Mouffe 
chamou de liberalismo moralizante (moralizing liberalism), 
cujo subtexto incluiria a erradicação dos antagonismos e  
a possibilidade de regulação da sociedade por meio de pro
cedimentos racionais morais. Na prática política, o que se viu 
foi uma rápida colonização, no terreno discursivo, levada a 
cabo pela teoria deliberativa, que legou os conflitos políti
cos à resolução de tribunais imparciais, privilegiando assim  
o aspecto judicial, mas não político, dos conflitos sociais.

O outro ponto do debate RawlsHabermas que 
Mouffe (2006, p. 170) salienta é a relação entre autonomia 
privada e autonomia pública. Para os dois autores, 
haveria uma relação de complementaridade entre as 
“liberdades dos antigos” e as “liberdade dos modernos”. 
Mas Habermas entende que apenas a sua teoria estabelece 
essa relação corretamente, já que Rawls subordina 
a soberania democrática aos direitos liberais. Já Habermas 
privilegiaria, como já constatara Charles Larmore (1996), 
o aspecto democrático ao vincular a importância dos direitos 
individuais à sua capacidade de possibilitar o autogoverno 
democrático. E, novamente, a autora conclui que nenhum 
dos dois alcança aquilo que pretende; ambos negam 
“o caráter paradoxal da democracia moderna e a ten
são fundamental entre a lógica da democracia e a lógica 
do liberalismo” (Mouffe, 2006, p. 170). Para a autora, 
aquelas teorias não reconhecem guardarem as gramáticas 
das duas tradições que compõem a democracia liberal – a dos 
direitos individuais e a do autogoverno democrático – uma 
tensão que jamais poderá ser eliminada. Isso não significa 
que a democracia liberal seja um regime fadado ao insu
cesso, como argumentou Carl Schmitt, mas que aquela 
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tensão permanente precisa ser constantemente negociada, 
sendo infrutífera a busca por uma solução racional final; 
além disso, como ela já apontara (Mouffe, 1999) antes, 
grande parte da política democrática dáse em torno justa
mente da negociação desse paradoxo.

Além de ser descabida, a busca por uma solução final 
também adiciona ao debate público constrangimentos inde
vidos. Para ela, essas pretensões são tentativas de insular 
a política dos efeitos do pluralismo de valores:

Quero analisar o discurso dominante, que anuncia o ‘fim 
do modelo adversarial da política’ e insiste na necessidade 
de ir além da esquerda e da direita rumo a uma política 
consensual do centro [...] esse tipo de discurso tem 
consequências muito negativas para a política democrática. 
Na verdade, contribuiu para o enfraquecimento da ‘esfera 
política democrática’ e levou à crescente prevalência de um 
discurso jurídico e moral, uma prevalência que tomo como 
inimiga da democracia. Compreendo que a moralização 
e a juridicização crescentes da política, longe de serem 
um passo progressivo no desenvolvimento da democracia, 
devem ser vistas como uma ameaça à sua existência futura. 
(Mouffe, 2005a, p. 123)

Para Mouffe (2006), a teoria democrática deveria 
livrarse dessas formas de escapismo e encarar de frente o 
pluralismo de valores; e, ainda que alguns limites precisem 
ser estabelecidos para a confrontação legítima na esfera 
pública, eles devem ter sua natureza política reconhecida. 
Como aponta Katya Kozicki (2015), Mouffe desenvolve, 
especialmente contra Carl Schmitt35, que postulava um demos 
homogêneo para a democracia, não apenas uma democracia 

35 Para um aprofundamento das críticas de Mouffe a Carl Schmitt, Cf. o 
segundo capítulo de Mouffe (2000, p. 3659), bem como o capítulo oito de 
Mouffe (1993, p. 117134).
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radical36, mas também uma democracia plural, diante da pos
sibilidade de compatibilizar a distinção amigoinimigo com 
o pluralismo democrático.37 

Diante disso, Mouffe (2006) – que afirma compartilhar 
com aqueles autores a preocupação com o atual estado 
das instituições democráticas, contra os modelos 
agregativos – considera que a resolução dos problemas 
contemporâneos não pode estar na mera substituição da 
racionalidade instrumental por outra forma de raciona
lidade, seja ela deliberativa ou comunicativa. Ainda que 
seja possível e importante ampliar a visão sobre a racio
nalidade instrumental a partir de entendimentos dife
rentes da razão, tal proposta não elucida o problema real 
exposto pela questão da lealdade política (allegiance). Assim, 
lançando mão da análise de Michael Oakeshott (1975), 
Mouffe sustenta que a autoridade das instituições políticas 
não está assentada no consentimento, mas em uma contínua 
adesão dos cidadãos ao reconhecimento de suas obrigações 
de obedecer às condições que a res publica enseja; isto é, 
a fidelidade dos cidadãos em relação às instituições democrá
ticas não é um questão de justificação racional, mas ligase à 
disponibilidade de formas democráticas de individualidade 
e subjetividade que geram um conjunto de práticas e faz das 
pessoas cidadãos verdadeiramente democráticos.

Para Mouffe, os modelos anteriores voltaram suas aten
ções à racionalidade e deixaram de lado o papel que têm 
os afetos e as paixões no estabelecimento da fidelidade 
a valores democráticos. O fracasso da teoria democrática 
contemporânea estaria em pensar a cidadania a partir 
de uma concepção de sujeito limitada, como indivíduos 

36 Democracia Radical é o termo mais utilizado para agrupar o modelo de Mouffe  
a seus correlatos, como sustenta, entre outra/os, Thomassen (2010, p. 11411145).
37 Para abarcar o modelo proposto por Mouffe e outros semelhantes, Frank 
Cunningham (2009), em consonância com outra/os intérpretes, utiliza o termo 
Pluralismo Radical.
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anteriores à sociedade, com direitos naturais, como agentes 
autointeressados e/ou como sujeitos racionais. Essas teorias 
não dão a ênfase necessária às relações sociais e de poder, 
à linguagem, à cultura e a todo o conjunto de práticas que 
tornamse a condição de existência do sujeito democrático.

Na prática política, afirma a cientista política belga (2005), 
quando os partidos privilegiam um consenso de cen
tro, os afetos não podem ser mobilizados pelos partidos 
democráticos, de modo que tenderão a encontrar outras 
vazões para as suas demandas particulares (questões 
morais inegociáveis, por exemplo, encontrarão espaço em 
diversos movimentos fundamentalistas). Assim, além da 
impossibilidade de encontrar soluções imparciais e racionais 
para problemas políticos, as teorias do consenso, que funda
mentam quadros centristas, desconsideram o papel integra
tivo que o conflito desempenha nas democracias modernas: 
sem isso, correse o risco de que o confronto democrático seja 
substituído por uma batalha entre valores morais inegociáveis 
e formas essencialistas de identificação.

É preciso, por isso, ir além dos modelos agregati
vos que desencorajam o envolvimento ativo dos cida
dãos na dinâmica política e encorajam a privatização da 
vida, pois quando não está disponível uma identificação 
com concepções de cidadania, a civilidade que deveria 
unir a associação política da democracia fica ameaçada.38 
Mas também é preciso desenvolver a compreensão de que 
a criação de cidadãos democráticos não está na elaboração 
de argumentos a respeito da racionalidade que as instituições 
liberaldemocráticas devem incorporar. Antes, é preciso que 
os indivíduos se identifiquem com valores democráticos 
a partir de instituições, discursos e formas de vida.

A autora aponta então a urgência de uma mudança 
de perspectiva, de modo que o ponto central deixe de 

38 Para Mouffe (2006), a expansão dos diversos fundamentalismos, religiosos, 
morais e étnicos constituem uma consequência direta desse déficit democrático.
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ser as formas de argumentação e passe a se concentrar 
nas próprias práticas. Em seu The Return of the Political 
(Mouffe, 1993), bem como no capítulo II de The Democratic 
Paradox (Mouffe, 2000), a pensadora belga tratou 
respectivamente de reflexões desenvolvidos por Michael 
Oakshott e por Ludwig Wittgenstein, para criticar aquelas 
concepções que se desenvolveram a partir da defesa do racio
nalismo. Mouffe toma deste último a compreensão de que 
os acordos de opinião só são possíveis diante do acordo 
sobre formas de vida, isto é, de que apenas a concordância 
sobre a definição de um termo seja insuficiente diante da 
necessidade de um acordo também sobre o meio utilizado.

Assim, os procedimentos são um conjunto de práti
cas, estão inseridos em formas de vida compartilhadas e 
não podem, portanto, ser entendidos como regras criadas 
a partir de princípios e aplicados a casos específicos. Por isso, 
a lealdade à democracia está além: não depende de um 
determinado fundamento intelectual e consiste num modo 
de viver, no dizer de Wittgenstein (1980, p. 85), em um 
“compromisso apaixonado com um sistema de referên
cia”, que, não obstante, reconhece os limites do consenso.39 
Levar o pluralismo a sério implica entender a impossibi
lidade de um consenso racional que essa forma de vida 
impõe. A deliberação livre é uma impossibilidade diante da 
própria argumentação ontológica de que as particularidades 
sejam seu impedimento; o que precisaria ser compreendido 
é o fato de serem essas formas particulares de vida sua pró
pria condição de possibilidade.

Além da perspectiva dos jogos de linguagem, 
Mouffe (2006) também acrescenta à defesa de seu modelo de 

39 “Onde dois princípios que não podem ser reconciliados realmente se 
encontram, cada homem declara o outro um tolo e um herético. Eu disse que 
‘combateria’ o outro homem – mas não lhe daria razões? Certamente; mas quão 
longe iriam? Ao fim das razões, vem a persuasão” (Wittgenstein, 1969, p. 81e; 
apud Mouffe (2006, p. 172).
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democracia a ideia de que o poder é constitutivo das relações 
sociais. Um problema da teoria deliberativa seria justamente 
desconsiderar essa presença na esfera pública, como se  
o poder tivesse sido eliminado dela, de modo que um consenso 
racional poderia vir a ser construído; falta ao deliberativismo a 
compreensão do antagonismo – permanente – do pluralismo. 
Esse rebaixamento do político deixa espaço para a considera
ção da moralidade; ignorando tal dimensão, os democratas 
deliberativos reduzem a política à ética. Para além da teoria, 
Mouffe (2005a) afirma que o afrouxamento das fronteiras 
entre direita e esquerda nos países ocidentais foi um dos 
maiores motivos da crescente irrelevância da esfera pública 
política democrática; e as convergências para o centrismo 
(fruto, em parte, daquela redução), junto com a ausência 
de alternativas democráticas efetivas, fortaleceram o apelo 
dos partidos populistas de direita.40 É preciso, portanto, 
um modelo democrático que apreenda a natureza do político, 
que marque as diferenças ao colocar o poder e o antagonismo 
como aspectos centrais da abordagem da política.

Em Hegemonia e estratégia socialista (Laclau e  
Mouffe, 2015), podese encontrar as primeiras linhas para 
esta base teórica advogada por Mouffe, qual seja: a com
preensão de que a objetividade social é constituída por 
meio de atos de poder. Tratase de entender que esta obje
tividade é política e que sua constituição é governada por 
certas exclusões. O conceito de “hegemonia” é empregado 
no texto no sentido da correlação entre poder e objetividade 
social. O poder, portanto, como ensina Foucault (1979), 
não é externo às identidades políticas em suas relações, 
mas as constitui, de maneira que a ordem política pressupõe 
uma hegemonia entendida como um padrão de relações de 
poder. Para Mouffe (2006, p. 173), “a prática política não 
pode ser entendida como simplesmente representando os 

40 Para mais sobre esse tema, cf. Mouffe (2005b).
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interesses de identidades préconstituídas, mas como consti
tuindo essas próprias identidades em um terreno precário e 
sempre vulnerável”.

Assim, seu modelo teórico permite pensar uma relação 
diferente entre poder e democracia, a partir do entendimento 
da natureza hegemônica de qualquer ordem social. Se no 
deliberativismo aquela relação era de uma proporção inversa 
(quanto mais democracia menos poder), na abordagem de 
Mouffe a impossibilidade de eliminar a relação entre poder 
e democracia é o pressuposto fundamental. A democracia, 
nesta visão, implica ser a construção das relações sociais per
meada por pretensões de legitimidade do poder (ainda que, 
obviamente, nenhum ator social possa atribuirse a repre
sentação da totalidade ou pretender ter controle absoluto). 
O poder não é automaticamente legítimo: quando é capaz 
de se impor, já foi reconhecido como legítimo por uma 
parte; e, se a legitimidade não é fundada na racionalidade 
pura, se não tem um fundamento a priori, ela está embasada 
em algum tipo de poder bemsucedido.

Diante dos problemas dos modelos agregativo e 
deliberativo, a proposta específica de Mouffe (2006, p. 174) 
recebe a designação pluralismo agonístico. Para esta abordagem, 
ressalta a autora, é necessário estabelecer uma distin
ção entre “política” (politics) – que representa o conjunto 
de práticas, discursos e instituições das organizações da 
coexistência humana – e “o político” (the political) – que diz 
respeito ao antagonismo inerente às relações humanas. 
As condições da política são sempre condições de conflito, 
justamente pelo fato de serem afetadas pelo político.41 
Para formular a questão central da política democrática é 
preciso, portanto, compreender essa relação entre o político 
e a política e, diante dela, abandonar a tentativa de alcan

41 Para mais sobre essa distinção e relação, cf. o primeiro capítulo de Mouffe 
(2015, pp. 732).
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çar um consenso sem exclusão, visto que buscálo significa 
ignorar o político. E se a política está sempre conectada 
com a ideia de um “nós” que faz oposição a um “eles”, 
a democracia não pode superar essa dinâmica: isto é uma 
impossibilidade; mas pode buscar formar certa unidade 
em contextos de conflito e diversidade de tal modo que 
a oposição “nóseles”, que permanece, seja compatível com 
a prática democrática.42

O pluralismo agonístico, como perspectiva para uma 
(re)descrição do regime liberaldemocrático, propõe 
uma política democrática que acolha, e não desconsidere, 
a oposição “nóseles”, mas que busque o propósito de 
construir o “eles” de tal modo que não sejam entendidos 
como inimigos a serem eliminados, e sim, antes, que sejam 
compreendidos como adversários com direito inquestionável 
de defender suas ideias, as quais podem, estas sim, ser com
batidas. Para Mouffe (2006), esse seria o verdadeiro sentido 
da tolerância liberaldemocrática: nem condescendência 
nem indiferença, mas oposição legítima a ideias e pontos 
de vista que estejam em conflito. Quando se pensa no “eles” 
a partir da categoria “adversário”, o antagonismo perma
nece marcado, não ocultado. Um adversário é um “inimigo” 
legítimo, com quem se experimenta uma base comum de 
compreensão, dada a adesão compartilhada aos princípios 
de liberdade e igualdade que marcam a democracia liberal, 
ainda que permaneça, diante do pluralismo não erradicável 
e da dimensão antagonística do conflito, a discordância 
sobre o sentido e a implementação de tais princípios.

Mesmo quando uma discordância acaba, o antagonismo 
não é erradicado; quando há adesão à visão do adversário, 
há também uma mudança radical de identidade política. 
Para Mouffe, o processo de aceitar a visão do adversário está 

42 Para um aprofundamento da complexa visão de Mouffe a esse respeito,  
cf. Mouffe (1992, pp. 377382).
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muito mais para uma espécie de conversão do que para um 
processo de persuasão racional. E quando há algum tipo de 
concessão (compromise), que é parte comum do cotidiano 
da política, ela deve ser percebida como uma interrupção 
temporária de confrontos contínuos.

A noção de antagonismo pode adquirir duas formas 
diferentes: o antagonismo propriamente dito, característico 
da luta entre inimigos, ou o agonismo, que nomeia a luta 
entre adversários. Assim, para Mouffe (2006) o propósito 
da política democrática é transformar o antagonismo em 
agonismo. Para tanto, é preciso oferecer canais para que 
as paixões coletivas possam ter meios para sua expressão, 
particularmente sobre assuntos em que haja oposição; 
meios que, contudo, não façam dos opositores inimigos, 
mas adversários. Para a autora, a noção de adversário 
necessita ser distinguida do entendimento que o mesmo 
termo tem no discurso liberal (que a subentende por 
“competidor”); no projeto mouffeano de democracia, 
a concepção de adversário reclama a presença de um 
antagonismo, não eliminado, mas domesticado/domado 
(tamed). Sem desmantelar a dimensão agonística, a luta entre 
projetos hegemônicos que se opõem deve ter um vencedor, 
mas tal confronto precisa acontecer em condições regula
das por uma gama de procedimentos democráticos aceitos 
pelos adversários. Para Mouffe (2005a), essa seria a condi
ção para se revitalizar as instituições democráticas atuais e 
criar um caminho para mobilizar as paixões – que têm um 
lugar de ênfase na esfera pública do pluralismo agonístico – 
na direção de projetos democráticos.

Essa democracia reclama, assim, certo grau de consenso e 
lealdade a valores éticopolíticos (liberdade e igualdade); mas, 
visto que tais valores só podem existir em interpretações dife
rentes, dado o pluralismo de valores, esse consenso passa a 
ser entendido como um “consenso conflituoso”. O confronto 
agonístico entre adversários deveria, de maneira ideal, 
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ser observado em torno das diversas concepções de cidadania, 
que correspondem, também, às diferentes interpretações dos 
princípios éticospolíticos, tais como a liberalconservadora,  
a socialdemocrata, a neoliberal, a radicaldemocrática 
etc. Cada proposta tem uma interpretação distinta do bem 
comum e busca garantir alguma forma específica de hegemo
nia. O sistema democrático alimenta a lealdade às suas insti
tuições exatamente pela abertura a formas de identificação 
com a cidadania em disputa, de modo que as paixões possam 
ser mobilizadas e canalizadas em torno de objetivos democrá
ticos, transformando assim o antagonismo em agonismo.

É necessário um consenso sobre as instituições que são 
constitutivas da democracia e sobre os valores éticopolíticos 
que devem informar a associação política, mas sempre 
haverá desacordo quanto ao significado e aos métodos de 
implementação desses valores. Numa democracia pluralista, 
tais desacordos deveriam ser considerados legítimos e 
realmente bemvindos. Eles proporcionam diferentes formas 
de identificação com a cidadania e são o estofo da política 
democrática. (Mouffe, 2005a, p. 125)

O debate de uma democracia em bom funcionamento 
deve girar em torno de posições políticas: a intensa 
confrontação democrática não pode ser substituída pela 
confrontação entre outras formas de identificação coletiva, 
como é o caso da política de identidade.43 A recusa do 
confronto, que pode ser causada pela ênfase no consenso, 
pode levar à apatia política e ao desapreço pela participa
ção; e, num cenário mais pessimista, a falta da confrontação 

43 “When a society lacks a dynamic democratic life with genuine confrontation 
among a diversity of democratic political identities, the groundwork is laid for other 
forms of identification to take their place, identifications of an ethnic, religious or 
nationalist nature that generate antagonisms which cannot be managed by the 
democratic process.” (Mouffe, 2005a, p. 124)
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pode cristalizar paixões coletivas em torno de questões que 
não poderão ser administradas pelo processo democrático. 
Por isso mesmo, o ideal da democracia pluralista não 
é um consenso racional alcançado na esfera pública, 
mas a compreensão de que cada consenso existe como 
uma espécie de desenredo temporário – não permanente – 
de uma determinada hegemonia e causa uma exclusão – 
também ela provisória.

Mouffe (2005a) defende uma abordagem que ajude 
a revitalizar a esfera pública democrática por meio de um 
despertar para a necessidade de formas de identificação 
política em torno de posições democráticas claramente 
distintas e da possibilidade de escolher entre alternativas reais. 
Para tanto, é preciso sair do discurso moral que substituiu 
o modelo do confronto na política. Para Mouffe (2005a), 
a compreensão de que existiria um consenso em torno 
da democracia não condiz com a realidade: a política não 
foi suplantada por um estágio superior da moral; antes, 
com seus antagonismos, permanece muito viva e acontece 
fora do registro do consenso moral. As fronteiras entre o 
“nós” e “eles” não desapareceram, mas são continuamente 
reinscritas de outro modo: sem a possiblidade de definir 
o “eles” em termos políticos, as fronteiras se deslocam para 
categorias morais entre “nós, o bem” (us the good) e “eles, 
os maus” (them the evil ones).

Ou seja, o consenso no centro não pode existir sem o 
estabelecimento de uma fronteira: a identidade do “nós” só 
é construída como oposição; mas se o “eles” não pode ser 
definido como adversário político, só poderá ser definido 
como inimigo moral, como “eles, os maus”. Este tipo de 
política operada no registro moral impede a criação de 
uma esfera pública apropriada a uma democracia vibrante, 
posto que os oponentes não serão vistos como adversários, 
mas como inimigos. Manter a compreensão do “eles, os 
maus”, e a consequente ideia da eliminação do oponente, 



Raquel Kritsch   e André Luiz da Silva

Lua Nova, São Paulo, 116: 275-334, 2022

321

que é visto como uma espécie de praga moral (moral plague) 
cujas razões de existência não precisam ser compreendidas, 
impossibilita o debate democrático, pois a condenação 
moral substitui a devida análise política.

O alerta da autora segue no sentido de que anunciar 
o fim do antagonismo e o alvorecer do consenso pode 
comprometer de tal forma a democracia que permitirá 
a emergência de antagonismos que não mais poderão 
ser contidos pelas instituições democráticas atuais. 
Compreender a inviabilidade de uma democracia de 
funcionamento consensual perfeito é passo importante para 
manter em vigor a atividade fundamental da contestação 
democrática. Tratase de abandonar a ideia de uma 
sociedade, por excelência, bemordenada e de abrir cami
nhos institucionais para a manifestação desse dissenso, 
vital ao regime liberaldemocrático.

Crise da democracia e mutações da esfera pública? 
Considerações finais sobre alguns desafios 
contemporâneos ao pluralismo e à vida democrática

Embora se esforce em distinguir de modo substan
tivo sua abordagem da política democrática em relação 
àquelas propostas tanto por Rawls quanto por Habermas, 
Mouffe ainda compartilha com esse vocabulário certa 
linguagem comum, o que é particularmente perceptível 
quando voltamos nossa atenção a ideias como as de 
esfera pública, espaço público ou ainda o valor da deliberação 
coletivamente alcançada por meio do debate público, seja ele 
concebido a partir do fato irredutível do conflito ou tendente 
à busca da conciliação. Podemos afirmar sem grandes res
salvas que, nos(as) três autores(as), é possível detectar um 
núcleo comum de práticas e ideias, tais como as citadas 
acima, que configurariam o cerne da vida democrática, entre 
as quais encontramos a noção de que a vida democrática 
exigiria a disposição de cidadãos e cidadãs de se engajarem 
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num debate e/ou numa confrontação a ocorrer em um 
espaço que é público e acessível a todos(as) os(as) partícipes 
da comunidade política e/ou da sociedade em questão.

Nada mais estrangeiro aos processos decisórios políticos 
e/ou eleitorais que Estados democráticos de direito, 
seja do norte ou do sul global, têm experimentado e às 
práticas e comportamento políticos que temos testemunhado 
aqui e alhures em nossos dias. Eleições recentes estão 
levando ao poder políticos carismáticos e/ou populistas 
fortemente compromissados com valores conservadores e 
com políticas econômicas de viés neoliberal e até mesmo 
de extrema direita, frequentemente com perfis e discursos 
abertamente autoritários e que ascenderam ao poder por 
meio de métodos muito similares, como o recurso a redes 
e mídias sociais em grande escala, uso e abuso de “verdades 
alternativas”, manipulação e controle de meios de comunica
ção e tantas outras estratégias perversas e antidemocráticas, 
pouco dialógicas e nada deliberativas.

Parte importante dos problemas que se tem 
detectado no funcionamento das democracias e de 
suas respectivas esferas públicas, bem como em rela
ção à ascensão de extremismos e ideologias autoritárias 
encontra, a nosso juízo, terreno fértil para sua difusão 
acelerada nos ambientes digitais algoritmicamente arqui
tetados44, que fomentam fenômenos antidemocráticos 
(direcionamento de preferências, câmaras de eco, filtros bolha 
etc.), os quais têm transformado as práticas políticas e 
eleitorais tradicionais. As inesperadas vitórias eleitorais de 
Donald Trump e Jair Bolsonaro, por exemplo, nos permi
tem detectar com razoável grau de clareza a relevância da 
operação de tais mecanismos, que tem sido viabilizada e 
impulsionada pelas novas técnicas automatizadas de pro
dução de conhecimento e de tomada de decisão.

44 Para uma visão mais detalhada de como tais mecanismo operam sobre a socie
dade e a vida democrática, Cf., entre outro/as, Hindman (2018) e Ruvroy (2013).
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Em uma reflexão recente a respeito da crise enfrentada pelas 
democracias liberais, o sociólogo espanhol Manuel Castells (2018) 
sustenta que, embora o mundo atual esteja enfrentando múltiplas 
crises, estaria em curso uma crise mais profunda – de natureza 
tanto emocional quanto cognitiva, que impacta sobre as demais – 
que se manifesta no que ele chama de ruptura entre governantes e 
governados, cuja palavra de ordem é “Vocês não nos representam!”. 
Tal crise estaria se materializando não só no colapso do modelo 
político da representação mas numa crise da própria da governança 
da democracia liberal, na medida em que assistimos em várias par
tes a um movimento que ultrapassa certos limites constitucionais 
estabelecidos, quando evoca e apoia a emergência de lideranças 
políticas que negam as formas particulares e plurais de existência e 
alteram a ordem política nacional e mundial, fundando uma ordem  
pós-liberal (Castells, 2018).

Esse novo panorama político teria suas raízes na 
crescente distância entre a classe política e o conjunto 
dos cidadãos. Burocratização excessiva do Estado, globa
lização da economia e da comunicação, incremento da 
desigualdade social – que gera polarização –, corrupção sis
têmica da política, crise financeira, crise de confiança seriam 
apenas alguns dos elementos que alimentam tal conjuntura 
e contribuem para a ruptura do vínculo subjetivo entre os 
desejos dos cidadãos e as ações daqueles a quem elegem, 
abalando a força e a estabilidade das instituições, que “depen
dem de sua vigência na mente das pessoas” (Castells, 2018, 
p. 10), produzindo assim uma crise de legitimidade política45, 

45 “Mas a recorrente frustração dessas esperanças vai erodindo a legitimidade, 
ao mesmo tempo que a resignação vai sendo substituída pela indignação quando 
surge o insuportável. […] E o rompimento fora das instituições tem um alto custo 
social e pessoal, demonizado por meios de comunicação que, em última análise, 
são controlados pelo dinheiro ou pelo Estado […]. Em situação de crise econô
mica, social, institucional, moral, aquilo que era aceito porque não havia outra 
possibilidade deixa de sêlo. E aquilo que era um modelo de representação desmo
rona na subjetividade das pessoas. Só resta o poder descarnado de que as coisas são 
assim, e aqueles que não as aceitarem que saiam às ruas, onde a polícia os espera. 
Essa é a crise de legitimidade.” (Castells, 2018, p. 11)
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que se traduz no sentimento majoritário de que os atores 
do sistema político não nos representam. O descrédito e 
desencantamento com a democracia, então, estariam ges
tando comportamentos sociais e políticos transformadores 
das instituições e das práticas de governança em todo mundo.

Particularmente central para o que Castells (2018, p. 20) 
entende como “a autodestruição da legitimidade institucio
nal [das democracias liberais] pelo próprio processo polí
tico”, no entanto, seria a sua dependência da mídia e dos 
recursos da internet. Nas sociedades democráticas atuais, 
explica o sociólogo espanhol, a luta pelo poder passa pela 
política midiática, pela política do escândalo e pela digita
lização, que proporciona, entre outras coisas, autonomia 
comunicativa aos cidadãos, os quais não dependem mais 
de grandes jornais para obterem informação qualificada. 
Por outro lado, a submersão dos cidadãos comuns no uni
verso das redes digitais não só mudou o comportamento 
cotidiano das pessoas como também fez com que a política 
migrasse para um mundo midiático multimodal, no qual 
a mensagem mais impactante é uma imagem.

E a imagem mais sintética é um rosto humano, no qual nos 
projetamos a partir de uma relação de identificação que gera 
confiança. Porque, como sabemos […] da neurociência mais 
avançada, a política é fundamentalmente emocional, por mais 
que isso pese aos racionalistas ancorados em um Iluminismo 
que há tempos perdeu seu brilho. A partir desse primeiro 
reflexo emocional que marca nosso universo visual emocional, 
procedemos ao processo cognitivo de elaboração e decisão. 
A impressão vai se tornando opinião. E se confirma ou se 
desmente na elaboração do debate contínuo que acontece 
nas redes sociais em interação com a mídia. A comunicação 
de massa se modela mediante a autocomunicação de massa 
através da internet e das plataformas wi-fi onipresentes em 
nossa prática. (Castells, 2018, p. 20)
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Essa dinâmica de construção de uma mensagem simples 
e facilmente debatível em um universo multiforme conduz 
à personalização da política. Nesse universo, a forma de luta 
política mais eficaz é o aniquilamento da confiança gerada 
por meio da destruição moral e da imagem de quem se 
apresenta como líder:

As mensagens negativas são cinco vezes mais eficazes em 
sua influência do que as positivas. Portanto, tratase de 
inserir negatividade de conteúdos na imagem da pessoa que 
se quer destruir, a fim de eliminar o vínculo de confiança 
com os cidadãos. Daí a prática de operadores políticos 
profissionais no sentido de buscar materiais prejudiciais 
para determinados líderes políticos, manipulandoos e até 
fabricandoos para aumentar o efeito destrutivo. Tal é a 
origem da política do escândalo […] que aparece no 
primeiro plano dos processos políticos de nosso tempo em 
todos os países. (Castells, 2018, p. 21)

O efeito secundário dessa política do escândalo é 
inspirar um sentimento de desconfiança e de reprovação 
moral sobre o conjunto dos políticos e da política, o que 
contribui para crise de legitimidade. Como nesse mundo 
de redes digitais, no qual todas as pessoas podem se expres
sar, só existe a regra da autonomia e da liberdade de 
expressão, explica o autor (Castells, 2018), os controles e as 
censuras tradicionais se desativam; mensagens de todo tipo 
navegam em ondas, os bots se multiplicam e difundem ima
gens e frases lapidares aos milhares. Nesse cenário caótico, 
o mundo da pósverdade, do qual até a mídia tradicional 
participa, transforma a incerteza na única verdade confiá
vel, que ao final é a verdade de cada um – movimento que 
faz com que o vínculo entre o pessoal e o institucional 
se rompa, fazendo o círculo se fechar, sem escapatória, 
sobre si mesmo. O resultado é que deixamos de ter 
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instrumentos confiáveis para decidir e atuar e ficamos  
à mercê do aprisionamento de nossas vidas em burocracias 
e da sua programação por algoritmos.

Essa percepção de que o universo das mídias digitais 
e das redes sociais tem consequências nefastas para a vida 
política e para a esfera pública democrática, tal como foi 
concebida e advogada pela teoria política desde, pelo menos, 
o Iluminismo, começa aos poucos ser tematizada por 
pensadoras e pensadores importantes da teoria política e 
democrática (Gerbaudo, 2016; O’Neil, 2016; Pasquale, 2017; 
Zuboff, 2021). O encapsulamento dos usuários em redes 
sociais e grupos privados de comunicação (Facebook, 
Instagram, Whatsapp etc.) – os quais (re)produzem e 
consomem de forma não pública “notícias”, imagens, vídeos, 
etc. que são (re)passadas como as “verdades do dia”, 
bem conformes ao gosto do(a) usuário(a)consumidor(a), 
e que, em anos eleitorais, alimentam a competição e os 
ódios que conduzem à vitória pessoas muitas vezes pouco 
preparadas para lidar com a política nos termos de uma vida 
pública democrática – parece apontar mais para um apro
fundamento da crise da democracia, tal como a entendíamos 
até a aurora do século XXI, do que para a solução de seus 
dilemas e tensões, teorizados pelas abordagens mais tradi
cionais da política e da democracia discutidas antes.

Embora nos anos 1990 uma visão bastante romântica 
do potencial emancipatório e democrático dos meios de 
comunicação digital tenha sido cultivada por muitos(as) 
e sobreviva ainda hoje em propostas como a da monitory 
democracy (Keane, 2013), parece contudo evidente a crescente 
periculosidade dos efeitos dessa arquitetura comunicacional 
para os Estados democráticos de direito. Sobretudo seus impac
tos sobre a esfera pública e o espaço público e, em especial, 
sobre a formação da opinião e da vontade coletivas em esferas públi
cas outrora caracterizadas pelo debate público aberto e pelo 
confronto de opiniões e/ou razões públicas sobre a formação 
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do “público” e da “opinião pública” parecem operar na dire
ção da desconsolidação da democracia e do fortalecimento 
de valores e modos de vida baseados no ideário neoliberal 
(Koerner, 2019) – e, não menos relevante, sua utilização para 
fins de propaganda e publicidade em democracias eleitorais.

Captar com maior precisão os possíveis efeitos perversos 
de lógicas privatistas da sociabilidade e da vida política pode 
ser de grande valia para retomarmos o controle sobre o fluxo 
e a produção das tecnologias digitais e alcançarmos uma 
adequada reforma e/ou regulação de empresas e tecnologias 
que vêm causando impactos indesejados sobre a reprodução 
dos Estados democráticos de direito. Contudo, ainda que 
consigamos “domar a bestafera” em algum grau aceitável, 
já não há mais como negar que estamos adentrando uma 
nova era, na qual o vocabulário clássico da teoria política e 
democrática mostrase insuficiente, exigindo renovação.

Também, temos de admitir que podemos estar teste
munhando uma mutação significativa não só no conteúdo 
semântico do que até pouco tempo entendíamos por 
democracia, como também podemos estar assistindo ao ocaso, 
e quiçá à despedida, daquela senhora forjada no auge do 
Iluminismo europeu e consolidada a duras penas nas práticas 
sociais de inúmeras democracias mundo afora ao longo do 
século XX, tão cortejada por todas e todos que até hoje se 
autocompreendiam como “verdadeiros(as) democratas”, 
a esfera pública democrática. Como nos recorda o saudável 
ceticismo de um estudioso dos movimentos sociais,

qual é [então] a alternativa? […] Auscultei muitas sociedades 
nas duas últimas décadas e não detecto sinais de nova vida 
democrática por trás das aparências. Há projetos embrionários 
pelos quais tenho respeito e simpatia, sobretudo porque me 
emocionam a sinceridade e a generosidade de tanta gente. 
Mas não são instituições estáveis […]. São humanos agindo 
como humanos, utilizando a capacidade de autocomunicação, 
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deliberação e codecisão de que agora dispomos na Galáxia 
Internet, […] reconstruindo de baixo para cima o tecido de 
nossas vidas, no pessoal e no social. Utópico? Utópico é pensar 
que o poder destrutivo das atuais instituições pode deixar de 
se reproduzir em novas instituições criadas a partir da mesma 
matriz. (Castells, 2018, p. 110)

Qual a natureza dessa reconstrução do tecido social “de 
baixo para cima”, no entanto, se ela será uma forma de vida 
mais democrática do que aquela que hoje conhecemos ou se, 
para lembrar um clássico do pensamento democrático, tomará 
a forma do mais temível despotismo (Tocqueville, 2004), 
apenas o tempo e a nossa capacidade de conjugar esforços em 
busca de um diálogo aberto, desarmado e inclusivo poderá 
nos indicar.
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HOMENAGEM AO EMBAIXADOR JOSÉ AUGUSTO LINDGREN 
ALVES E AO JUIZ ANTONIO AUGUSTO CANÇADO TRINDADE

GILBERTO VERGNE SABOIA
Resumo: Este artigo é uma homenagem ao embaixador 
José Augusto Lindgren Alves e ao jurista Antônio 
Augusto Cançado Trindade, proferida no evento 
A Importância da Reconstrução das Políticas de Direitos 
Humanos no Brasil, realizado no Instituto de Estudos 
Avançados da Universidade de São Paulo (IEAUSP), 
em 30 de junho de 2022. O evento ocorreu na ocasião 
do lançamento dos Cadernos Cedec – editados em parceria 
com o Grupo de Pesquisa Direitos Humanos, Democracia, 
Política e Memória (GPDHIEA) –, e abordou outros dois 
eventos do Ciclo de Memórias da Política Institucional 
de Direitos Humanos, realizados um ano antes, nos quais 
se debateu o passado, o presente e o futuro das políticas 
públicas nacionais de direitos humanos, a fim de construir 
coletivamente a memória institucional delas.

Palavras-chave: Direitos Humanos; Políticas Públicas; 
Conferência de Viena; PNDH.

TRIBUTE TO AMBASSADOR JOSÉ AUGUSTO LINDGREN ALVES 
AND JUDGE ANTONIO AUGUSTO CANÇADO TRINDADE
Abstract: This paper is a tribute to Ambassador José Augusto 
Lindgren Alves and jurist Antônio Augusto Cançado Trindade, 
delivered at the event “The Importance of Reconstructing 
Human Rights Policies in Brazil,” held at USP’s Institute of 
Advanced Studies on June 30, 2022. The event took place 
on the launching of Cadernos Cedec—edited in partnership 
with the Research Group on Human Rights, Democracy, 
Politics and Memory (GPDH-IEA)—and addressed two other 
events of the Cycle of Memories of Human Rights Institutional 
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Policy, held in 2021, which debated the past, present and future 
of national human rights public policies to collectively build their 
institutional memory.

Keywords: Human Rights; Public Policies; Vienna Conference; PNDH.
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FASCISMO: ONTEM E HOJE

BERNARDO RICUPERO
Resumo: Por volta do final do século XX, o fascismo tinha 
praticamente deixado de ser um tema de apelo; o que se 
relaciona com o aparente triunfo do liberalismo, cuja queda 
do Muro de Berlim, em 1989, seria um marco. No entanto, 
a eleição recente de uma série de governos de extrema 
direita, entre eles o de Jair Bolsonaro no Brasil, fez com que 
a questão recobrasse força. Apresentamos aqui os artigos 
que tratam do assunto, presentes no dossiê da Lua Nova: 
A variedade de temas, abrangências e perspectivas é notável, 
mas, em comum, eles não tratam “fascismo” como uma cate
goria rígida, e, sim, como um recurso para apreender a com
plexidade da realidade que o Brasil e o mundo enfrentam.

Palavras-chaves: Fascismo; Extremadireita; Bolsonaro.

FASCISM: PAST AND PRESENT
Abstract: By the end of the 20th century, fascism was no longer 
a topic of great interest; what was due, in great part, to the supposed 
triumph of liberalism, which culminated in the fall of the Berlin 
Wall in 1989. However, the recent election of far-right governments, 
including that of Jair Bolsonaro in Brazil, contributed to the 
resurgence of fascism. This paper examines the articles discussing 
this topic that were published in Lua Nova’s dossier. They present 
a variety of themes, scope, and perspectives, but share a common 
understanding of “fascism” not as a rigid category, but rather as 
a resource to grasp the complexity of the reality that Brazil and the 
world are facing.

Keywords: Fascism; Far-right; Bolsonaro.
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O FASCISMO LATENTE

GABRIEL COHN
Resumo: O artigo destaca a dificuldade de se definir “fascismo”. 
Mesmo assim, nota como foram elaboradas concepções 
genéricas de fascismo, a partir das quais, variados casos 
podem ser confrontados. Chama igualmente a atenção para 
a existência de uma dimensão institucional e uma dimensão 
ideológica no fascismo; a primeira tendo sido enfrentada, 
a segunda negligenciada.  Ao se confrontar o Brasil com 
“fascismo clássico”, indica que aqui não teríamos a criação 
de algo novo, mas a explicitação de traços profundamente 
arraigados de nossa sociedade. Nesse sentido, é sugerido 
que entre nós, mais do que falar propriamente em fascismo, 
se poderia apontar para a existência de algo como um 
“fascismo latente”, sempre capaz de vir à tona e, portanto, 
especialmente preocupante. 

Palavras-chave: Fascismo; Brasil; Fascismo Clássico; Fascismo 
Latente.

THE LATENT FASCISM
Abstract: The article points out to the difficulty of defining “fascism”. 
Nevertheless, generic views about fascism were elaborated, what makes 
possible the comparison between different cases. It also shows that 
there is both an institutional as well as an ideological dimension 
to fascism; the first having been confronted, the second neglected. 
Confronting the Brazil of Bolsonaro with “classic fascism”, it shows 
that something new was not created, but deep traits of Brazilian 
society were revealed. Thus, it is suggested that more than fascism 
it would be adequate to speak of a “latent fascism”, which could 
always come up and is, consequently, specially worrying.

Keywords: Fascism; Brazil; Classica Fascism; Latent Fascism.
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REGIME AUTOCRÁTICO E VIÉS FASCISTA: 
UM ROTEIRO EXPLORATÓRIO

ANDRÉ SINGER
Resumo: O artigo explora dois aspectos do triênio 2019
2021 na política brasileira. Investigase em qual rumo Jair 
Bolsonaro, desde a chefia do Poder Executivo, buscou 
modificar as instituições e, ao mesmo tempo, que tipo de 
mobilização social suscitou. Argumentase que, enquanto as 
transformações institucionais apontaram para um regime 
autocrático, o movimento bolsonariano utilizou metodolo
gia fascista. Foram tomados como casos exemplares a luta 
em torno do controle da Polícia Federal e as técnicas de 
agitação e propaganda que culminaram nas manifestações 
de 7 de setembro de 2021.

Palavras-chave: Jair Bolsonaro; Autocracia; Fascismo; Política 
no Brasil. 

AUTOCRATIC REGIME AND FASCIST BIAS: AN 
EXPLORATORY ROADMAP
Abstract: This essay explores two aspects of the 2019-2021 triennium 
in Brazilian politics: the direction in which Jair Bolsonaro, as head 
of the Executive Power, sought to shift the institutions and what kind 
of social mobilization he inspired. It argues that, while institutional 
changes pointed to an autocratic regime, the Bolsonarismo 
movement used fascist methodology. The struggle for control over the 
Federal Police and the agitation and propaganda techniques that 
culminated in the demonstrations of September 7, 2021, were taken 
as exemplary cases.

Keywords: Jair Bolsonaro; Autocracy; Fascism; Politics in Brazil.
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RECONSTRUINDO ALGUNS TEMAS DA TEORIA CRÍTICA: 
CONTRIBUIÇÃO PARA O DEBATE SOBRE O FASCISMO

VLADIMIR PUZONE
Resumo: O artigo discute alguns aspectos abordados pela teoria 
crítica sobre o desenvolvimento do fascismo, em contraposição 
a interpretações marxistas tradicionais a respeito dos autores 
frankfurtianos. Por um lado, o artigo mostra como o exame 
da teoria crítica sobre o fascismo não se reduz a considera
ções psicológicas nem desconsidera as relações de classe para 
a evolução do fenômeno. Em contrapartida, o texto indica 
que a maneira como as relações entre indivíduo e sociedade 
e as transformações nas classes são peçaschave das análises da 
teoria crítica sobre o fascismo. Por fim, são discutidas algumas 
possibilidades de análise da atual situação brasileira a partir da 
reconstrução de aspectos da teoria crítica.

Palavras-chave: Teoria crítica; Fascismo; Marxismo.

RECONSTRUCTING SOME TOPICS IN CRITICAL THEORY: 
CONTRIBUTION TO THE DEBATE ON FASCISM
Abstract: This article discusses some aspects developed by Critical 
Theory on the evolution of fascism in opposition to traditional Marxist 
interpretations of Frankfurtian authors. It shows how Critical Theory’s 
examination of fascism is not reduced to psychological considerations 
on the subject, nor does it disregard class relations for the development 
of the phenomenon. Conversely, the paper indicates how the relations 
between the individual and society and transformations within class 
relations are essential elements of Critical Theory’s analyses of fascism. 
Finally, the article proposes an analysis of the current Brazilian 
scenario based on the reexamination of these aspects.

Keywords: Critical Theory; Fascism; Marxism.
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CAPITALISM AND DEMOCRACY

DYLAN RILEY
Abstract: There are many accounts of “right wing populism”. 
Some emphasize income inequality, some culture, some 
the specifics of particular political systems. This paper 
takes a step back, and provides a longer term structural 
view. Its central contention is that what is happening in 
the world today is a structural crisis of capitalist democracy. 
The specific political styles and causal pathways that brought 
men like, Trump, Bolsonaro, Duterte, and Modi to power are 
hard to specify. What is blindingly obvious is the increasing 
detachment of large parts of the population from liberal 
democratic forms. The underlying cause of this detachment 
is the unravelling of the “material basis of consent” that 
had marked capitalist democracies in the postwar period. 
Unsurprisingly this unravelling has progressed the most in 
precisely the periphery of the core, and the semiperiphery. 
It is these countries that have become the political 
pathbreakers for the more consolidated capitalism’s 
of the core. I sustain these claims in what follows through 
a brief comparative analysis of the rise of Berlusconi in 
Italy who was the “canary in the coal mine” of the current 
wave of Bonapartist figures, and Bolsonaro who is the most 
important current exemplar of the type.

Keywords: Capitalismo; Democracy; Neobonapartism.

CAPITALISMO E DEMOCRACIA
Resumo: Dentre os muitos relatos de “populismo de direita”, 
uns enfatizam a desigualdade de renda, outros a cultura, e outros 
ainda as especificidades de um dado sistema político. Este artigo 
dá um passo atrás para desenvolver uma visão estrutural de 
longo prazo. A tese principal propõe interpretar o cenário mundial 
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enquanto crise da democracia capitalista. Os estilos políticos 
específicos e trajetos casuais que levaram homens como Trump, 
Bolsonaro, Duterte e Modi ao poder são difíceis de pontuar. O que 
nos parece óbvio é o crescente desprendimento de grande parte da 
população das formas democráticas liberais, cuja causa subjacente 
é o deslindamento da “base material de consentimento” que 
marcou as democracias capitalistas no pós-guerra. Não por acaso, 
este deslindamento tem mostrado maior progresso precisamente na 
periferia e semiperiferia. Esses países têm se mostrado inovadores 
políticos frente ao capitalismo mais consolidado do centro. 
Sustento essa argumentação por meio de uma breve análise da 
ascensão de Berlusconi na Itália, considerado o “canário na 
mina” da atual onda de figuras bonapartistas, e Bolsonaro, o mais 
importante exemplar do tipo atualmente.  

Palavras-chave: Capitalismo; Democracia; Neobonapartismo.
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A RADICALIZAÇÃO POLÍTICA DE ANTONIO CANDIDO NOS ANOS 1970

MAX LUIZ GIMENES

GABRIEL CORDEIRO DOS SANTOS LIMA
Resumo: O objetivo do artigo é situar e examinar a suposta inflexão 
de maior radicalização política na trajetória intelectual de Antonio 
Candido ocorrida na passagem da década de 1960 para 1970. 
Buscase explicar a gênese e compreender o significado dessa 
radicalização, que teria se manifestado na produção intelectual do 
crítico no período, como, por exemplo, nos ensaios “Dialética da 
malandragem” (1970), “Literatura e subdesenvolvimento” (1970) 
e “De cortiço a cortiço” (1973). Nesse sentido, o artigo reconstrói 
brevemente a trajetória global de Candido, discute os principais 
condicionantes das suas ideias na época e sugere uma interpreta
ção sobre o significado “radical” dessas ideias, tal como aparecem 
nos ensaios acima mencionados.

Palavras-chave: Antonio Candido; Intelectuais; Política; 
Radicalismo; Socialismo.

ANTONIO CANDIDO’S POLITICAL RADICAL SHIFT IN THE 1970S
Abstract: This essay contextualizes and examines a supposed more politically 
radical shift in Antonio Candido’s intellectual trajectory in the transition 
from the 1960s to the 1970s. It seeks to explain the origins and understand 
the meaning of this radicalization that manifested itself in the critic’s 
intellectual production of the period, such as the essays “Dialética da 
malandragem” (1970), “Literatura e subdesenvolvimento” (1970) and 
“De cortiço a cortiço” (1973). In this regard, the article briefly reconstructs 
Antonio Candido’s global trajectory, discussing the main conditioning 
factors of his ideas in the period and suggesting an interpretation of their 
‘radical’ meaning, as they appear in the aforementioned essays.

Keywords: Antonio Candido; Intellectuals; Politics; Radicalism; 
Socialism.
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CONTINUIDADES E MODERNIZAÇÃO ENTRE OLIVEIRA VIANNA 
E GILBERTO FREYRE

ULISSES RUBIO

GUSTAVO ZULLO
Resumo: O artigo se propõe a apresentar dois eixos comuns 
a dois autores paradigmáticos da interpretação da formação 
social brasileira: Oliveira Vianna e Gilberto Freyre. De um 
lado, evidenciase os caminhos que buscaram para velar e 
diluir o antagonismo entre dominados e dominadores, 
o que passou pela modernização do discurso conservador 
que acompanhou a amplitude e a intensidade das tensões 
sociais. De outro lado, destacase as saídas que estes autores 
sugeriram para acomodar as crescentes tensões entre as 
oligarquias regionais. Para tanto, mostramos que ambos 
idealizaram o passado colonial com o intuito de forjar 
uma narrativa sobre a cultura nacional que legitimasse um 
equilíbrio mais estável das estruturas de poder no Brasil, 
coincidindo com suas defesas da segregação social.

Palavras-chave: Conservadorismo; Segregação Social; Oliveira 
Vianna; Gilberto Freyre.

CONTINUITIES AND MODERNIZATION BETWEEN OLIVEIRA 
VIANNA AND GILBERTO FREYRE
Abstract: This paper presents two axes common to two paradigmatic 
authors of the Brazilian social formation: Oliveira Vianna and 
Gilberto Freyre. On the one hand, it highlights the paths taken 
to obscure and dilute the antagonism between the ruling elite 
and the oppressed, which involved modernizing the conservative 
discourse inherent to the breadth and intensity of social tensions. 
On the other, it points to the solutions proposed by these authors 
to accommodate the growing tensions between regional oligarchies. 
In this regard, the text demonstrates how both idealized the colonial 
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past to forge a “national culture” discourse that could legitimize 
a more stable balance of power structures in Brazil, coinciding with 
their defense of social segregation.

Keywords: Conservatism; Social Segregation; Oliveira Vianna; 
Gilberto Freyre.
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DIFERENCIAÇÃO DA SOCIEDADE, DESIGUALDADE SOCIAL E 
INDIVIDUALIZAÇÃO: UMA REINTERPRETAÇÃO DA TESE DE 
ULRICH BECK

ROBERTO DUTRA
Resumo: O artigo busca dar uma contribuição ao rico debate 
entre a tese da individualização de Ulrich Beck e o para
digma da desigualdade social estruturada. Enquanto os 
defensores da tese da individualização postulam um desa
coplamento entre ação social e origem de classe, os adeptos 
do paradigma da desigualdade estruturada o negam. A tese 
principal do artigo é que não se trata de um desacoplamento 
entre origem de classe e ação social, mas sim de um afrouxa
mento nas relações de interdependência entre as formas de 
desigualdade e ação dos diferentes sistemas sociais, de modo 
que o seu significado para a ação social no interior de outro 
sistema tornase contingente.

Palavras-Chave: Individualização; Desigualdade social; 
Diferenciação funcional; Ambiente social; Sistemas sociais.

DIFFERENTIATION OF SOCIETY, SOCIAL INEQUALITY, 
AND INDIVIDUALIZATION: RE-INTERPRETATION OF THE 
THESIS OF ULRICH BECK
Abstract: The article seeks to contribute to the rich debate between the 
thesis of the individualization of Ulrich Beck and the paradigm 
of structured social inequality. Whereas the proponents of the 
individualization thesis postulate a decoupling between social 
action and class origins, the adherents of the structured inequality 
paradigm deny it. The main thesis of the article is that it is not 
about decoupling class origin and social action, but rather loosening 
in the interdependence relations between the forms of inequality and 
action of the different social systems, so that its meaning for social 
action within another system becomes contingent.
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Keywords: Individualization; Social inequality; Functional 
differentiation; Social environment; Social systems.
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UM CAPÍTULO DA SOCIOLOGIA CRÍTICA PAULISTA: 
A TRAJETÓRIA DO CENEDIC (1995-2015)

FABIO QUERIDO
Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar e problemati
zar o itinerário intelectual do Centro de Estudos dos Direitos da 
Cidadania (Cenedic), fundado em 1995 por Francisco de 
Oliveira, Maria Célia Paoli e Vera Telles, então professores 
de Sociologia da Universidade de São Paulo (USP). O texto 
analisa – à luz das mudanças históricopolíticas da sociedade 
brasileira da época – as transformações pelas quais passaram 
os intelectuais do Centro de 1995 a 2015, momento em que 
se inicia uma nova etapa de sua história. A hipótese central 
é a de que a inflexão teórica e normativa identificada no 
Cenedic a partir do final dos anos 1990 – simultaneamente 
ao rebaixamento do horizonte de expectativas gestado na 
década anterior – pode ser compreendida como uma res
posta intelectual ao que entendiam como avanço do neoli
beralismo no país, cuja carga “negativa” foi se acentuando 
ao longo dos anos 2000.

Palavras-chave: Intelectuais; Sociologia; Universidade de 
São Paulo; Democracia; Neoliberalismo.

A CHAPTER OF CRITICAL SOCIOLOGY IN SÃO PAULO: 
THE TRAJECTORY OF CENEDIC (1995-2015)
Abstract: This article aims to present and problematize the intellectual 
itinerary of the Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania 
(CENEDIC), founded in 1995 by Francisco de Oliveira, Maria Célia 
Paoli and Vera Telles, then professors of Sociology at University of 
São Paulo. The text analyzes – considering the historical-political 
changes in Brazilian society at the time – the transformations 
that the Center’s intellectuals went through from 1995 to 2015, 
a moment in which a new stage in its history is beginning. 



The central hypothesis is that the theoretical and normative inflection 
identified in CENEDIC at the end of the 1990s – simultaneously 
with the lowering of the horizon of expectations generated in the 
previous decade – can be understood as an intellectual response to 
what they understood as the advance of neoliberalism in the country, 
whose “negative” charge was accentuated throughout the 2000s.

Keywords: Intellectuals; Sociology; University of São Paulo; 
Democracy; Neoliberalism.
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ESFERA PÚBLICA E DEMOCRACIA NO PENSAMENTO DE  
J. RAWLS, J. HABERMAS E C. MOUFFE: TEORIAS POLÍTICAS  
E DEMOCRÁTICAS EM DEBATE

RAQUEL KRITSCH

ANDRÉ LUIZ DA SILVA
Resumo: Esfera pública e democracia são temas que se 
entrelaçam de vários modos em grande parte dos estudos 
normativos e democráticos dos últimos quarenta anos. 
Neste artigo, procuramos mostrar como essa relação tem 
sido pensada, a partir da teorização de pensadoras(es) de três 
importantes vertentes das teorias políticas e democráticas 
contemporâneas: (1) o liberalismo político de J. Rawls, 
cuja ideia de democracia vincula as noções de sociedade 
democrática, cultura política e amizade cívica; (2) a teoria 
crítica de J. Habermas, que propõe um modelo procedimen
tal de democracia articulado às concepções de publicidade 
e solidariedade; e (3) o pluralismo agonístico radical de 
matriz pósestruturalista de C. Mouffe, que postula um elo 
estreito entre democracia e uma compreensão agonística 
da sociedade. Por fim, (4) apontamos como diagnósticos 
atuais em torno da crise da democracia põem sob suspeita 
a disponibilidade e a permanência da esfera pública em suas 
diversas proposituras contemporâneas.

Palavras-chave: Esfera pública; Democracia; Teoria política 
contemporânea; Razão pública; Agonismo.

PUBLIC SPHERE AND DEMOCRACY IN J. RAWLS,  
J. HABERMAS, AND C. MOUFFE’S THOUGHTS: DEBATING 
POLITICAL AND DEMOCRATIC THEORIES
Abstract: Public sphere and democracy are themes that intertwine in 
many forms in great part of the normative and democratic theories 
of the last forty years. In this article, we aim to show how this link 
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has been conceived, based on the theorizing of thinkers from three 
important strands of contemporary political and democratic theories: 
(1) J. Rawls’s political liberalism, whose idea of democracy bonds the 
notions of democratic society, political culture, and civic friendship; 
(2) J. Habermas’s critical theory, which proposes a procedural 
model of democracy articulated to the conceptions of publicity and 
solidarity; and (3) C. Mouffe’s poststructuralist radical agonistic 
pluralism, which postulates a close link between democracy and an 
agonistic understanding of society. Finally, (4) We point out how 
current diagnostics around the democracy crisis put under suspicion 
the availability and permanence of the public sphere in its various 
contemporary propositions.

Keywords: Public sphere; Democracy; Contemporary political theory; 
Public reason; Agonism.
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