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Isto que
chamamos Revista
Porto Alegre
26 DE OUTUBRO DE 2018 · OS EDITORES
· · ·

Lançamos uma revista.
O significado próprio disto que chamamos
Revista Porto Alegre, naturalmente, só virá com o
tempo. Quando se lança uma revista, é de praxe
e de bom tom, pelo menos em um primeiro
número, que seus editores redijam um longo
texto, espécie de manifesto, que lhe justifique a
existência. Essa é, contudo, uma tarefa hercúlea
e ingrata, que provavelmente não seremos
capazes de cumprir. Como disse Ernst Gombrich,
historiador da arte inglês, não precisamos de
bons motivos para gostar de uma obra de arte –
podemos apenas gostar, sem pensar muito; por
outro lado, precisamos de bons motivos para não
gostar de uma obra de arte. Queremos crer que
coisa parecida esteja em jogo com uma revista de
crítica: o fechamento de uma exige mais
explicações que sua abertura.

7

Por ora, basta dizer que estamos interessados
em uma coisa: a crítica de ideias, nas formas e
com os objetos em que aparece – teoria, arte e
literatura; pensamento, sociedade e cultura.
Nosso compromisso é menos com a velocidade
jornalística da reportagem e mais para com a
atenção detida do longform. Os textos que
publicaremos serão editados, como gostamos de
chamar, de maneira “artesanal”, com contato
próximo aos autores e às autoras, e com zelo
especial pela experiência da leitura.
Revista Porto Alegre surge em diálogo com a
situação da esfera de produção e circulação de
ideias em que se insere e tem como um de seus
objetivos principais ajudar a suprir a lacuna
criada pelo declínio dos suplementos literários e
culturais

que

acompanhavam

os

jornais

impressos. Servem como referências periódicos
estrangeiros como o London, New York e Los
Angeles Review of Books e nacionais como as
revistas Quatro cinco um, Rascunho, Pernambuco,
Serrote e Piauí, sobretudo em seu compromisso
com a forma escrita e cuidado com o tratamento
de seus temas.
Lançada 150 anos após a fundação da Sociedade
Partenon

Literário,

instituição

cultural

portoalegrense entre as mais importantes na
história do Brasil, a marcação geográfica no
nome, Revista Porto Alegre, não é acidental – ao
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mesmo tempo que observa uma tradição
toponímica na nomenclatura de periódicos de
ensaios e resenhas, salienta, no âmbito da
produção cultural sul-riograndense, seu esforço
de descentralização para além do eixo Rio–São
Paulo.
Receberemos
contínuo,

e

publicaremos,

resenhas,

ensaios,

em

fluxo

traduções

e

entrevistas nas áreas de artes, humanidades e
ciências sociais. Ao final de cada semestre,
editaremos um novo número, com os artigos
publicados naquele período. Os textos serão
publicados em nosso site, e a discussão pode
sempre continuar pelas nossas páginas no
Facebook e no Twitter. A autoras e autores,
convidamos a conferir nossas diretrizes para
submissão.
Assim como a pedra lançada pela mão está em
poder do ambiente e do acaso (em poder do
diabo, alguém diria), a recepção que terá um
veículo de circulação crítica de ideias, num
cenário sociopolítico em que esse tipo de
atividade é desprivilegiado, é um mistério. A
empreitada é, portanto, uma aposta, que tem
numa esfera pública leitora e engajada seu
último fiador, e com quem deve compartilhar
fracassos e sucessos.
· · ·
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Eduardo Lara e Ítalo Alves são editores da
Revista Porto Alegre.
· · ·
Eduardo Lara e Ítalo Alves. Isto que chamamos Revista Porto
Alegre. Revista Porto Alegre. v. 1, n. 1, p. 7–10, jul./dez. 2018.
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Crise e desamparo
do sujeito político
13 DE OUTUBRO DE 2018 · NORMAN MADARASZ

Vladimir Safatle, O Circuito dos Afetos: corpos
políticos, desamparo e o fim do indivíduo (Cosac
Naify, 2015).
· · ·

Circuito dos afetos de Vladimir Safatle apresenta
uma brutal identificação e um meticuloso
desmonte de uma tendência naturalista na
filosofia política atual a fundamentar a moral
kantiana, contratualista em sua arquitetura, com
uma

psicanálise

antifreudiana

e

antiestruturalista focada na inscrição ética na
vida no nível dos afetos e das emoções, um nível
que isola o indivíduo como se fosse num estado
da natureza anterior às dinâmicas estruturantes
da consciência humana. A estratégia envolvida
com este psicocontratualismo é compreendida
como uma versão liberalista a fundamentar nas
bases pretensamente empiristas, sem atender à
diferença

sexual

nem

às

condições

socioeconômicas que formam as consciências.
Na visita livresca que o professor Safatle propôs,
ao que ele denominou “nosso universo dialético”
13

(p. 31), existe naturalmente uma tensão entre
necessidade e prudência. Há uma tensão entre a
necessidade de articular uma ontologia social
que seja também didática no sentido em que se
faz

um

apelo

a

contemplar

um

desafio

conceitual, o desafio de pensar o sujeito político
em novos termos. Essa tensão, entre essa
necessidade e a prudência para evitar que ocorra
uma despolitização dessa ontologia, apresentase como um risco decorrente do mero fato da
complexidade da articulação do sujeito político
no livro.
A ideia de sujeito político certamente circula em
nossas atividades cotidianas. Todo mundo a
conhece intuitivamente. Mas o discurso reflexivo,
teórico, que esclarece a sua estrutura, ainda
escapa, em muitas maneiras, ao discernimento
geral. Por isso, a ideia arrisca a permanecer
aquém da compreensão de uma população cuja
formação

filosófica

e

política

ainda

está

inadequada para receber a mensagem crítica e
ética que é a da filosofia. Trata-se simplesmente
de

constatar:

a

filosofia

luta

para

sua

sobrevivência social e institucional. Ela está
sendo submetida pelas agências de fomento a
uma

disciplinarização

interna

que

acaba

desvirtuando o que sempre era a sua vocação
multidisciplinar, pressionando-a a se afastar de
seu envolvimento com as ciências experimentais,
a não ser que ela abandone a vocação de criar
14

novas

perspectivas

sobre

historicidade

e

temporalidade no trabalho de conceitualizar.
Por outro lado, a filosofia passa a ser o pequeno
discurso sobre a sobrevivência cotidiana, em que
a noção de ética realiza o contrário daquilo que é
implicado pelo seu potencial. Nas mãos do novo
discurso

liberal-autoritário, a

ética vem a

consolidar não tanto o conteúdo do status quo
quanto as estruturas e os processos que o
proporcionam. Em vez de justificar por que a
crítica deve se tornar radical, assim visando à
configuração política econômica, a ética liberal
reduz esse conjunto de desafios ao contexto
interpessoal. Nesse sentido, a filosofia tem que
brigar para manter seu espaço no discurso
público, brigar contra o filtro forçado nela para se
adequar a um discurso do direito e estabelecer a
sua diferença com respeito a várias confissões
religiosas.
O livro O Circuito dos afetos se junta às tentativas
de responder a esses desafios. A obra trata do
afeto do medo, que seria inerente à psicologia
humana, e do desamparo, como “afeto que nos
abre sobre as relações sociais” (p. 54). O foco nos
afetos é o resultado de uma indagação sobre
aquilo, nos seres humanos, que limita a
ampliação da democracia nos Estados nacionais,
precisamente

naqueles

“democracias liberais”.
15

denominados

A questão é posta: até que ponto esses dois
afetos, o medo e o desamparo, são fatores que
impedem a ampliação do modo democrático de
governar?

Crise
Conforme a mídia, sabe-se que a democracia
está em “crise”. Na medida em que “crise”
descreve processos reais e algo que existe
realmente, o termo deve significar pelo menos
duas coisas.
Primeiro, desde o fim dos anos 1980, está
ocorrendo nas sociedades liberais, as sociedades
em que vigorava uma política econômica
ligeiramente keynesiana no estado de bem-estar
social, uma concentração exponencialmente
intensificada de riqueza nas mãos de muito
poucos, do 1 % ou menos da população. Entre
esses países, destacamos o Brasil, cujo PIB per
capita o colocava, ainda em 2017, entre as dez
maiores potências econômicas do mundo, mas
também no clube dos países que estabeleceram
as normas da democracia moderna, como os
Estados Unidos, a Inglaterra e a França.
Segundo, o público das democracias liberais está
sendo

traído

regularmente

pelo

processo

político, traição agravada no Brasil pela natureza
do

sistema

político

institucionalizado
16

pela

Constituição de 1988 e pela sombra da conduta
impune dos atores da ditadura militar que circula
nela. Safatle, no entanto, quando entra nessa
temática do “medo”, enfatiza que não se trata do
medo da catástrofe ou crime ambiental, como o
da região do Rio Doce em Minas e Espírito Santo,
nem dos medos de terrorismo ou de imigração
massiva, importados dos países do hemisfério
norte. Tampouco são medos concernentes à
violência social e à guerra civil particular, mas
aqueles medos menores que a mídia usa para
deslumbrar o público brasileiro para obscurecer
o que foi a dinâmica de 2013 e o que são as
implicações dela sobre o que o país exige para
que seja viável a instauração de um processo de
subjetivação, cujo ideal é a criação da justiça
econômica, além da social.
Se quisermos entender o argumento de Safatle,
devemos distinguir o afeto do medo em uma
lógica de guerra ou por decorrência de uma
catástrofe ambiental, de um lado, dos afetos do
medo e do desamparo de tempos de paz, de
outro.
A maneira como a noção de crise passou a
integrar a filosofia exige uma variação no modo
como se conta a história dos sistemas de
pensamento.

Foi

Edmund

Husserl

quem

cristalizou a noção na primeira parte dos anos
1930. No entanto, esse “fato” só se tornou
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manifesto com a publicação da obra tardia de
Husserl, em 1954, pela Felix Meiner Verlag. No
final dos anos 1960, uma conferência que
Husserl ministrou em Praga em 1934 é traduzida
ao francês por Paul Ricoeur. Nesse período, a
conferência recebe tradução para o inglês por
Quentin Lauer. É a partir desse momento que o
termo se retroprojeta sobre o que é conhecido
da obra husserliana, encaixando-se bem para
descrever

retrospectivamente

um

período

determinado pela deflagração da Segunda
Grande Guerra. Ao comparar a positividade do
termo “crise” com a conceitualização feita por
Kuhn na Estrutura das revoluções científicas, a
“crise” que afeta “paradigmas da ciência normal”
não manifesta nenhuma finalidade enquanto tal,
tampouco a sua permanência forçada, ao
contrário do significado que se deve acrescentar
a sua definição hoje.

Psicanálise
Na configuração deste tempo de crise extensa, a
metodologia de Safatle faz ampla referência à
psicanálise,

sobretudo

a

Freud,

Lacan

e

Winnicott, para tecer uma teoria do circuito dos
afetos. O que explica essa atenção à teoria da
psique humana, ou seja, à dimensão formadora
da psicologia individual humana no domínio da
política? Safatle propõe a seguinte explicação:
“Freud é movido, a sua maneira, por um
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questionamento sobre as condições psíquicas
para a emancipação social e por uma forte
teorização a respeito da natureza sensível de
seus bloqueios” (p. 50). Ou ainda: “O que temos
em Freud é uma maneira de pensar os caminhos
da

afirmação

do

desamparo,

com

sua

insegurança ontológica que pode nos levar à
consequente redução de demandas por figuras
de

autoridade

baseadas

na

constituição

fantasmática de uma força soberana ou mesmo
por

crenças

providenciais

a

orientar

a

compreensão teleológica de processos históricos
(p. 72–73).
A “psicologia” humana é foco de interesse ainda
na modelização teórica das condições do
desenvolvimento

da

pessoa

humana,

em

particular na relação entre mãe e bebê. Sem que
o bebê possa falar ainda, essa relação primeira
de cada ser humano ocorre numa dimensão dita
“antipredicativa”. Apesar dos carinhos e da
frequente felicidade despertada pela imagem
quase sagrada da mãe com o bebê, nela se
encontra, na verdade, algo mais sinistro: um
terreno de luta e de conflitos de interpretação,
menos no ato do que na imagem, cuja superfície
reflete a teoria que lhe é projetada como se fosse
uma tela. Nessa tela, ocultada pela naturalidade,
afirmamos a sacralidade do ato; cria-se em torno
do seu sentido a formação da pessoa humana, e
especificamente do conceito de indivíduo.
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Ao deslocar o olhar e o carinho da natural
espontaneidade desse abraço entre mãe e bebê,
entra-se num terreno minado de conceitos. Esse
deslocamento não determina o observador
como um ser frio, desprovido de amor, mas
como

ser

pensante

“psicocontratualista”

ciente

que

se

do

modelo

reproduz

pela

imagem do ato. Trata-se de uma luta para situar
propriedades culturais na dimensão da natureza,
estratégia que se conhece desde as teorias do
jusnaturalismo e do contrato social em Hobbes e
Locke, e depois em Rousseau, Kant e Hegel, em
que se busca situar um pretenso “estado da
natureza”, no qual são então inscritos os
princípios determinantes da moral e do direito,
pelos quais a sociedade civil e o Estado que a
enquadra devem se justificar. Situar a gênese do
indivíduo na dimensão antipredicativa da relação
entre mãe e bebê, ou seja, no desenvolvimento
da pessoa, é igual a situar a propriedade privada,
o mercado e o dinheiro no estado de natureza
pré-civil,

pré-contratual

e,

no

caso,

antipredicativo.
Que a verdadeira existência do estado natural
não seja comprovada pelas teorias políticas
denominadas contratualistas é secundário aqui.
Entretanto, é preciso focar nas estratégias detrás
das justificações teóricas que afirmem a sua
existência. Portanto, ao seguir o argumento de
Safatle,

trabalha-se

para
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desvincular

o

surgimento do indivíduo, o conceito de indivíduo,
dessa dimensão relacional entre mãe e bebê em
que se forma a pessoa humana. De acordo com
ele, o indivíduo teria uma outra história,
necessitando outro contexto; uma história da
interpretação dos seus afetos.
O que está em disputa no livro de Safatle é como
conhecer melhor o medo e o desamparo no dia
a dia, e isso para salientar a força inovadora das
relações sociais pelas quais possa surgir um novo
sujeito político. O medo e o desamparo em nosso
tempo, em nosso momento, argumenta Safatle,
são explorados pelo Estado para impedir que a
democracia saiba se ampliar. No uso do termo
Estado, deve-se entender também o seguinte: a
arquitetura de Montesquieu, que descreve as
instâncias e a divisão do poder no Estado liberal,
valia no passado, mas já não vale mais hoje. Não
são três instâncias de poder, mas pelo menos
cinco,

atravessadas

por

uma

sexta,

que

configuram o Estado: além do Executivo, do
Legislativo e do Judiciário, deve-se explicitar os
demais.
Primeiro, os dispositivos de segurança (em suas
variações), que obedecem a sua própria cadeia
de comando e que compõem o que se designa
pelo termo de “Estado profundo”; em seguida, a
mídia corporativa, que representa a agenda da
plutocracia, atuando pelos hedge funds e os
21

novos instrumentos de classificação psicográfica,
como a Cambridge Analytica; por fim, todas essas
instâncias são atravessadas, como se fosse por
uma

costura,

organizado

que

pelas

quadrilhas

dispõem

de

de

crime

entradas

no

aparelho securitário do Estado e, quando isso
não é possível, organizam suas próprias forças
paramilitares. Ao usar criticamente o termo
Estado, entende-se essa partilha do poder.
Seremos explícitos: tomando em consideração o
clima social neste momento no Brasil, o livro de
Safatle expõe a lógica da ordem social que
provoca e usa o medo como instrumento político
em tempos de paz. O que não exclui, é óbvio, que
o terrorismo ou o crime ambiental sejam usados
pelo Estado para justificar tanto a restrição dos
direitos fundamentais, assim que a cidadania
deseje se manifestar publicamente, quanto o
retrocesso do processo democrático de modo
amplo em nome de segurança nacional.
Acredito que o diagnóstico feito por Safatle, por
ser justo, permanece ainda focado numa
distribuição entre os afetos nobres e os mais
desprezíveis. Contudo, são os segundos que são
alvos dos produtores da agenda política, o que
deve manter também as tentativas de persuasão
no nível dos escrúpulos mais baixos que se
encontram

entre

especificamente

os
na
22

cidadãos.
produção

Penso
de

comportamentos

histérico-obsessivos

pela

televisão, rádio e mais ainda pelas redes sociais.
Por um lado, o circuito dos afetos de consumo é
a mais banal das lógicas do marketing: uma
empresa de telecomunicações ganha lucro ao
vender propaganda comercial. Ora, para que
empresas de marketing vendam seus produtos
propagandísticos aos conglomerados da mídia
privada, elas precisam de comprovação de um
parque

de

telespectadores

suficientemente

amplo, o que é consequência de apresentadores
cuja função é menos a de informar do que a de
levar o público a um alto nível de confusão
emotiva, de forma que provocá-lo a realizar atos
violentos no espaço público seria apenas o
próximo passo. O que opera como controle
dessa eventualidade são os termos da concessão
e diversos contratos firmados com o Estado. A
infração proveniente de subversão da ordem
pública poderia custar caro para empresas de
telecomunicação.

Por

ganhos

ideológicos,

haveria perdas de lucro. Por isso, o paroxismo da
histeria raramente é visado. Não se deve
extenuar o público, pois, no final das contas, o
que comprova também que são um público
possível de exploração é o gesto de ir em lojas e
comprar, ao invés de se reunir para quebrá-las.
Dessa forma, o medo é apenas um dos
complexos afetivos produzidos por empresas de
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telecomunicação.

Outro

tão

potente

é

o

complexo histérico-obsessivo.

Dupla tarefa, duplo desafio
Isso sendo salientado, O Circuito dos afetos
responde de maneira brilhante a uma dupla
tarefa que se traduz em um duplo desafio.
Primeiro, o livro visa a pensar e mapear a lógica
da transformação político-social e os obstáculos
para realizá-la. Safatle salienta como o medo, e
sobretudo o desamparo, são os “afetos políticos
centrais” (p. 22) que agem como obstáculos,
tanto

“psicossomático-emocionais”

epistemológicos,

contra

o

quanto
processo

transformacional pelo qual parece nítido que
mais pessoas terão a ganhar que perder. Assim,
o primeiro desafio é pensar o afeto de tal
maneira

que

contribua

a

desarticular

o

desamparo para que se torne possível a ação
política

emancipadora

e

radicalmente

democrática.
A segunda tarefa diz respeito aos conceitos
abordados de sistema e de estrutura, tanto como
operadores teóricos quanto como aspectos da
política. Por mais que a política seja seu próprio
sistema no tempo, suas variações denominam os
diferentes modos de governança. O segundo
desafio então é o de estabelecer e delimitar o
campo referencial em que a transformação
24

possa ocorrer com o menor grau de incidência
negativa, reativa e obscura. A circulação no livro
de conceitos como a “absoluta despossessão”, a
“des-identificação”,

a

“vida

do

gênero”

(Gattungsleben), “o ser genérico” (Gattungswesen),
o indiscernível, a “heteronomia sem servidão” (p.
40)e a universalidade genérica (p. 30), apontam
todos a uma firme convicção de que radicalizar a
democracia em nome de uma universalização
dos meios para alcançar a inclusão de todas as
classes sociais no processo político é o destino de
um pensamento que considera a política como
produtora de verdades, e não apenas a fábrica
do falso consenso econômico, da manipulação
descarada da opinião pública ou da restrição das
liberdades e das relações sociais que vivemos em
tempos de terrorismo e de paz.
Nesse respeito, a definição de política que Safatle
propõe é altamente significante: “a política é a
emergência do que não se estabiliza nos regimes
atuais de existência. Ela é uma aposta no que só
existe como traço. Essa é a política que Freud,
usando vozes que falam baixo, mas nunca se
calam, nos legou e que nunca foi tão atual” (p.
133).O autor acrescenta essa definição com a
genealogia da política: o “campo do político nasce
a partir de sua separação do campo da cultura e
da economia” (p. 354).Tal separação permite
retomar a questão da interação entre o
pensamento humano e as suas produções
25

políticas, pois “a política não opera em um
espaço vazio, mas em um espaço saturado de
representações,

construções,

fantasias,

significações postas, trajetos de afetos corporais.
É nesse espaço saturado que ela cria” (p. 135).
O que não implica, decerto, que a sua atividade
seja sempre visível ou discernível. As verdades
políticas, por serem radicalmente novas, são
também indiscerníveis, espectrais. No entanto,
numa aparente correção crítica de Derrida, com
a qual concordo, Safatle enfatiza que “o corpo
político só pode ser um peculiar corpo espectral
com suas temporalidades em mutação. Notemos, a
esse respeito, que um corpo espectral não é um
corpo fantasmático” (p. 180).

Teoria crítica como
pensamento hegemônico
Nesse sentido, comemoramos e fazemos nossa a
indignação expressa por Safatle diante da
marginalização da pesquisa filosófica francesa
no

contexto

daquilo

que

denomina

a

“peculiaridade da operação reinstauradora” da
teoria de reconhecimento, pela obra de Charles
Taylor e Axel Honneth, tema amplamente
disputado nos dois primeiros capítulos da
terceira parte do livro. De acordo com Safatle, o
movimento para constituir a hegemonia do
pensamento do reconhecimento “se passou
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como se a vertente propriamente francesa do
debate, presente desde os anos 1930, devesse
ser, em larga medida, ignorada para que o
conceito pudesse, enfim, encontrar a força
política que lhe era de direito” (p. 287). Essa
ignorância conduz o autor a se perguntar “se
essa recusa não teria consequências políticas
importantes” (p. 287). Na perspectiva da filosofia
francesa estruturalista, a teoria intersubjetiva da
segunda e terceira geração da Escola de
Frankfurt

marginaliza

sobremaneira

a

experiência do radicalmente novo, porque
apenas serve de base à articulação de uma
dialética (de reconhecimento) que pressupõe a
relação

socializadora

sobretudo

entre

“indivíduos autônomos e racionais”.
A eliminação da margem antipredicativa no bebê
humano em Honneth projeta uma curiosa
adequação entre psicologia do desenvolvimento
e

contratualismo,

psicocontratual.

Na

o

que

lógica

se
de

denominará
Honneth,

a

felicidade e o gozo surgem a partir de uma
autonomia crescente do sujeito individualizado,
motivo conceitual pelo qual se reconhece
também o discurso moral neokantiano. Contra
essa tendência, Safatle salienta um êxito:
“sujeitos podem sofrer por não alcançarem uma
individualidade desejada, mas eles também
sofrem por serem apenas um indivíduo e por não
saberem o que fazer com experiências que
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aparecem, para o Eu, como profundamente
indeterminadas” (p. 322, grifos nossos).
É nesse sentido que Safatle prossegue a
desarticular uma figura hegemônica que já se
conhece muito bem na história recente da
filosofia e da psicologia, inclusive na psicanálise,
a saber, a figura do Eu-socializado que se apoia
num Eu-individualizado e autônomo. Trata-se de
um Eu reduzido a sua consciência e vontade,
esvaziado da sua estrutura profunda por medo
(volta a questão do medo) de se entregar à
plausibilidade

teórica

de

que

forças

determinísticas estejam por trás da produção da
(sua) liberdade individual. Ora, a questão da
subjetividade não se resume à liberdade, mas à
estrutura da sua constituição e das condições da
sua geração criativa.

Estrutura psíquica da pessoa
Nesse arcabouço, Safatle formula a tese segundo
a qual a comunidade de pesquisa filosófica teria
optado por esquecer que “a personalidade
psicológica

e

os

atributos

da

pessoa

individualizada são estruturados como sintomas
defensivos” (p. 295—296). Outra expressão dessa
ideia-chave no livro é a seguinte: “Trata-se de
saber reconhecer o mal-estar relacionado à
pessoa

como

modo

de

organização

da

subjetividade” (p. 313). A nosso ver, essa tese é a
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resposta que se poderia dar a uma pergunta
capital, feita outrora: por que tantos pensadores
políticos

franceses,

após

a

dispersão

do

momento revolucionário de 1968, dedicaram-se
a estudar as teses e o processo clínico da
psicanálise, experimentar a criação da loucura
pela ciência médica e entender as experiências
limites desenvolvidas em contextos artísticos?
Afirma-se então uma segunda tese no que diz
respeito a uma crítica sobre a insuficiência do
conceito

de

indivíduo

para

configurar,

conceitualizar e modelizar a pessoa humana.
Recorrendo novamente à psicanálise – desta vez,
à psicanálise estruturalista de Lacan – ao invés da
força defensiva do sintoma, Safatle se aplica a
analisar uma certa força constitutiva oriunda da
pulsão. Em referência ao Seminário 11 de Lacan, a
pulsão designa uma estrutura da subjetividade
sem convergência para um centro de comando
que seria “o sujeito: quer seja pensado de forma
metafísica, como substância, quer seja pensado
de

forma

‘vontade’”

comum,
(p.

instrumento

133).
teórico

como
A

‘consciência’

psicanálise

para

é

configurar

ou
um
essa

concepção de sujeito que, a meu ver, permanece
ainda muito desconhecida na discussão filosófica
nacional. Saliento filosofia, pois o trabalho de
Christian Dunker, por sua parte, está atualizando
com fineza a teoria psicanalítica. De maneira
meticulosamente didática, a partir da discussão
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do livro O Homem Moisés e a religião monoteísta,
de

Freud,

Safatle

também

desperta

a

desarticulação da noção de povo como sujeito
político (p. 133). Consequentemente, “o povo não
deve aparecer como substância social, mas como
potência de emergência, capaz de se encarnar em
um corpo social des-idêntico e inquieto, em vez
do corpo unitário do imaginário social” (p. 297,
nota 19).
Na base desses argumentos, o livro de Safatle
representa uma conquista para a filosofia política
brasileira. Conquista, primeiro, pela escrita e pela
qualidade dissertativa, exemplo do que o Brasil
pode criar de melhor na filosofia e na pesquisa
interdisciplinar. Conquista, também, por forçar a
teoria crítica, a filosofia política liberal e o
pensamento do liberalismo a responderem à
pesquisa, à argumentação e à crítica formuladas
a partir de uma série de conceitos e de categorias
trabalhados há décadas na filosofia francesa
contemporânea, agora marginalizada na beira
do esquecimento pela oposição já destacada às
consequências

pós-humanistas

do

estruturalismo francês.
Conquista, finalmente, porque Safatle não teme
acusar quando precisa. Ele estabelece, de
maneira muito convincente, como a chamada
teoria crítica se tornou a figura hegemônica do
pensamento político da democracia liberal,
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especificamente ao “secundarizar [o conceito de]
a luta de classes” e a figura do trabalhador
industrial urbano (isto é, o proletariado) na ordem
da teoria (p. 326). A teoria crítica de Taylor e de
Honneth

elevou

reconhecimento

a

e

o

comunicação,

o

multiculturalismo

ao

“dispositivo político central”. Isso foi feito não
tanto como resposta ao eclipse das categorias do
modelo de pensamento oriundo de Marx, mas
para enterrá-las. A recepção universitária desses
autores salienta a importância estratégica vista
nas análises deles pelo centrismo hegemônico
dominante

que,

nas

suas

mais

nobres

articulações, tenta rearticular a política a partir
da ética, da responsabilidade e da transparência.
Sem desmerecer esses ideais, sem os quais o
sistema político apenas colonizaria mais e
melhor o Estado para desafiar as demandas
democráticas da sociedade, a ética por si só não
resolve os desafios teóricos de resistir à
produção de graus e de intensidades crescentes
de desigualdade e de insegurança na vida social,
resultados do modo de produção do capitalismo
tardio – inclusive sequer os trata.
Safatle

salienta

esse

processo

em

uma

genealogia extensa e meticulosa. Talvez poderia
ter também salientado como dois pensadores,
Chomsky

e

Badiou,

ao

se

recusarem

sistematicamente a pensar em termos de
pluralismo, multiculturalismo, e pela dispersão
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da luta política econômica em reivindicações
culturalistas de reconhecimento de minorias,
foram tratados no período entre 1980 e 2008
como párias intelectuais. Mas o resultado os
encontra. Nas suas palavras, “que a política desidentifica os sujeitos de suas diferenças culturais,
[implica que] ela os des-localiza de suas
nacionalidades e identidades geográficas, da
mesma forma que ela os des-individualiza de
seus atributos psicológicos” (p. 354).
Nesse sentido, o conceito de “proletariado”,
resgatado não apenas de Marx, mas do Direito
Romano, deixa de se identificar com o povo, mas
aponta para uma ordem do processo produtivo
da subjetividade política que desconhecemos,
pois o proletariado designa, dialeticamente e
antes de tudo, aquilo que é sem propriedades e
sem identidades. Devemos nos ater a configurar
um tal conceito com todos os instrumentos da
pesquisa teórica e histórica. Devemos também
nos tornar cientes das implicações de termos
permitido a sua exclusão da filosofia política de
nosso tempo. Pois, como indica bem Safatle, o
conceito de proletariado foi desenvolvido por
Marx em um objetivo ontológico, pelo qual
devemos entender o seguinte: “Proletário, em
Marx, designa, ao mesmo tempo, uma condição
própria a toda emergência de sujeitos políticos”
(p. 335; ver também na p. 357).
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Duas observações críticas
A filosofia falharia ao não produzir impressões
críticas. Dessa forma, queremos observar que,
apesar das saídas na argumentação para buscar
uma verificação histórica, experimental e social,
ainda

questionamos

a

que

ponto

elas

correspondem à representação do real que se
desenha em nosso tempo, especialmente frente
à consolidação do discurso politizado da religião
despertado em vários pontos do planeta desde o
fim dos anos 1970. Nesse sentido, teria gostado
de encontrar mais Michel Houellebecq e menos
Theodor Adorno no livro O Circuito dos afetos, no
sentido de que a preocupação não é tanto as
derivas autoritárias, mas principalmente como
manter uma visão emancipadora em “tempo
real” do sujeito político num período em que o
Estado investe fortemente numa “guerra contra
o terror”. Foucault entrou nesse marasmo
quando utilizou a filosofia do acontecimento
para tentar entender a revolução iraniana ainda
nos seus inícios, antes que se tornasse, mais
rapidamente

do

que

antecipava,

um

espiritualismo político teocratizado.
Safatle não aborda as figuras reativas, obscuras
e ressurrecionais do processo de subjetivação
política, que são manifestações tão naturais
como a própria figura do genérico universal. Em
que ponto seus argumentos atingem esse
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discurso protestante, integrista e repressivo, que
sonha com a concentração de poder? Em que
ponto estamos, na verdade, tratando no livro de
um contexto brasileiro, digamos geralmente
liberal, mas cujo discurso é canalizado quase
integralmente pela concentração da mídia, cujo
impacto é estruturante pelo Estado no que se
abafa na sociedade? E se o autor me permitir no
meu olhar de estrangeiro indagar: a que ponto a
sua problemática se amplia além do complexo de
São Paulo “entre rios”, para dar conta do país em
sua extensão continental?
A ausência da questão da linguagem nos
interpela também na sua conexão à vida,
conceito com o qual encerra o livro: em Badiou,
não há nada antipredicativo no sujeito genérico,
a não ser o acontecimento. Por meio de olhos
formados

pela

especialmente

fenomenologia
por

Maurice

clássica,

e

Merleau-Ponty,

poder-se-ia defender que o antipredicativo é
uma resposta possível para descrever o processo
de se afiliar ao sujeito genérico. Há muito a
responder e explicar nesse ponto, pois o
antipredicativo pode bem ser principalmente o
momento de denominação primeira na erupção
de uma figura genérica no sistema filosófico de
Badiou. Nesse sentido, tratar-se-ia do ato
mínimo suficiente para indicar acontecimento,
mesmo que o nome que sobrará desse
acontecimento seja determinado por histórias e
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contextos locais, relativos às condições, isto é, à
condição singular em que o sujeito genérico
surge por meio do acontecimento. No entanto, o
antipredicativo não deixa de circular em uma
formação discursiva de práticas. Estamos cientes
de que Safatle não afirma que afetos são
suscetíveis a se tornarem conscientes. Mas uma
das nossas exigências prescritivas seria trabalhar
para que eles não se tornassem mesmo
conscientes,

pois

seriam

passíveis

de

reflexividade como entidades teóricas antes de
terem recebido contexto suficiente para se
destacar em sua novidade radical. Em que
sentido poderemos contemplar o circuito de
afetos

como

formalmente

sendo
como

também
uma

estruturado

linguagem,

uma

sintaxe? E como seria uma aproximação com um
conceito atualizado da natureza (de acordo com
a sua própria indignação, com um conceito de
natureza ultrapassado, mas com o qual a filosofia
ainda trabalha) que passaria pela inclusão da
produção gerativa da linguagem, por exemplo,
uma biolinguística radical?
Em

conclusão,

e

num

tom

molto

vivace,

prestíssimo, queremos elogiar a curiosidade
intelectual e a seriedade conceitual do professor
Safatle, que, ao integrar psicanálise, teoria
política e filosofia do sujeito acontecimental,
também estabelece as razões pelas quais, ao
marginalizar a tradição estruturalista francesa, a
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filosofia política se arrisca menos a se livrar da
pós-modernidade do que a se perpetuar em uma
pré-atualidade. A tarefa hoje, na filosofia, é
aproximar

a

vulnerabilidade

da

condição

conceitual do refugiado político e ambiental para
estruturar a geração de um ecossistema político
universal. O que, nos termos de Safatle, equivale
a abrir o campo da política “para além do direito”
(p. 363). Se fosse ainda apenas na teoria, já seria
uma conquista.
D. C. al fine
· · ·
Norman Madarasz. Crise e desamparo do sujeito político.
Revista Porto Alegre. v. 1, n. 1, p. 13–36, jul./dez. 2018.
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O mestre dos
possíveis e o
mestre impossível
25 DE OUTUBRO DE 2018 · GEORGES DIDI-HUBERMAN
· · ·

Apresentação
Raphael D’Antona
“Os livreiros me enxergam como um indivíduo
insuportável,

pois

não

sabem

onde

me

classificar”. Acredito que esta frase, proferida por
Hubert Damisch em entrevista à Rádio France
Culture em 2012 seja a mais simbólica para se
introduzir o modo como sua obra se coloca
diante de nós. Filósofo ou historiador da arte,
filósofo e historiador da arte, o fato é, como
afirma Giovani Careri, que “Damisch foi sempre
pouco propenso a forjar um método, mas
produziu um pensamento complexo que avança
como um barco velejando contra o vento”.1
Lemos aqui ecos do que poderia também se
aplicar a Aby Warburg, Walter Benjamin, Carl
Einstein – intelectuais que não por acaso serão
citados no texto de Georges Didi-Huberman que
ora se apresenta traduzido.
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O artigo foi retirado da obra Hubert Damisch, l’art
au travail, lançada em 2016, que por sua vez, foi
baseada num colóquio realizado na cidade de
Paris

em

2013.

O

encontro,

organizado

conjuntamente pela École des Hautes Etudes e
pelo Institut national d’histoire de l’art, reuniu
pesquisadores no campo de diversos países,
entre os quais Emmanuel Alloa e Yve-Alain Bois,
com o objetivo de “cada um à sua maneira, cruzar
com este barco”.2 O resultado é uma abertura
para

possíveis

inflexões,

interpretações

e

aproveitamentos do que vem a ser esse
pensamento tão transdisciplinar e fecundo
quanto o de Hubert Damisch.
Ao contrário de seu (possível ou impossível)
mestre, Didi-Huberman teve, no nosso país,
diversas

obras

integralmente

traduzidas

e

lançadas por mais de uma editora. Sendo ele
também filósofo e historiador da arte, o
pensador faz parte de um grupo de estudiosos
dissidentes e insatisfeitos com uma história da
arte

“nacionalista”,

“tradicionalista”

e

“patrimonial”, nas palavras de Careri, e que na
década de 1980 se juntou em torno de Damisch
na École des Hautes Etudes. O grupo, composto
por Louis Marin, Daniel Arasse, Éric Michaud,
André Gunthert e o próprio Giovanni Careri, tinha
por denominador comum uma postura de
abertura temporal da história (anacronismos), e
um

interesse

pelo

cinema
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(sobretudo

de

Eisenstein), pela semiótica, pela psicanálise
(sobretudo de Jacques Lacan e Pierre Fédida, no
caso de Didi-Huberman), e pela antropologia
(notavelmente Claude Lévi-Strauss). Nos últimos
anos, sua obra tem se destacado pela relação
entre estética e política. Um dos exemplos mais
recentes é a curadoria, em 2017, da exposição
Levantes, que aconteceu no SESC Pinheiros, em
São Paulo.
Em português, dispomos ainda de alguns outros
textos de e sobre Hubert Damisch, a começar
pelo número 32 da revista Ars, publicado em
2018 pelo Departamento de Artes Plásticas da
Universidade de São Paulo, que traz uma série de
artigos consagrados à obra do pensador,
incluindo a tradução “Uma mulher, portanto: Le
déjeuner sur l’herbe”, texto dedicado à pintura de
Manet, publicado originalmente na obra Le
Jugement de Pâris de 1992; as entrevistas Hubert
Damisch e Stephen Bann, também pela revista Ars,
em 2014, e Entrevista com Hubert Damisch,
publicada em 2007 no número 3 Revista do
Instituto de História da Arte da Universidade
Nova de Lisboa; ademais, sem dúvida, é
excepcional a colaboração de Ernst van Alphen
para a revista Arte & Ensaios, da UFRJ, em cujo
número 13, publicado em 2006, o autor faz uma
introdução crítica às três principais obras de
Damisch: Théorie du /nuage/, de 1972, L’origine de
la perspective, de 1987, além de Le Jugement de
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Pâris, já citado acima; estes três livros, juntos,
marcam um contraste, na historiografia da arte,
entre estruturalismo e pós-estruturalismo – o
que se observa também no ensaio Oito teses a
favor (ou contra?) uma semiologia da pintura,
publicado primeiramente pela revista Gávea, em
1983, e reeditado pela Arte & Ensaios em 2012,
em seu número 24. Acredito que este pequeno
conjunto seja suficiente para servir como
apresentação e suporte ao leitor interessado.
Por fim, espera-se que o interesse crescente na
obra de Damisch possa, quiçá em breve, nos
oferecer traduções integrais de suas obras e
preencher, no nosso meio intelectual, a lacuna
ainda aberta do cruzamento da história da arte
com a psicanálise, a semiótica, a antropologia.

O mestre dos possíveis e o
mestre impossível
Georges Didi-Huberman
Este colóquio certamente não é o primeiro
consagrado à obra de Hubert Damisch. No
entanto, salvo engano, é o primeiro que surge
claramente como expressão da dívida que o
Centro de História e Teoria das Artes tem com o seu
fundador. E ainda que seja a menor das coisas, é
o mínimo de cortesia diante de uma obra que
tanto nos deu intelectual e institucionalmente
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(mesmo que seja minúscula a instituição em
causa, o CEHTA). Além disso, era razoável que o
Instituto Nacional de História da Arte se associasse
a tal homenagem, signo feliz do apaziguamento
de antigos conflitos intelectuais que marcaram,
por assim dizer, a época de André Chastel,
quando a situação do campo da história da arte
foi firmada – situação conflituosa, para dizer o
mínimo. Dela, Hubert Damisch conheceria todas
as fases, desde a época em que Pierre Francastel
foi convidado por Lucien Febvre a integrar a
sexta seção da Escola Prática de Estudos
Superiores.
Essa situação, ou esse “sintoma”, marca – e, sem
dúvida, continuará marcando – as relações entre
a disciplina “régia” da história e sua consorte
polimorfa,

sua

consorte

excêntrica

ou

“nômade”, a história da arte. “Se há história, é a
3

história do quê?”4 É isso que Hubert Damisch
sempre se indagou – e ainda, indagou aos outros,
sob o mais incisivo tom de rigor. A questão é
fundamental, e é por isso que ela pode ter um
caráter tão enervante na mente daqueles para os
quais ela era dada como resolvida.
A “história-teoria” da arte praticada por Hubert
Damisch nos solicita constantemente, porque ela
recoloca

constantemente

Constantemente. Questões

novas

questões.

sobre questões.

Escolha-se uma frase de Hubert Damisch em
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qualquer um dos seus livros: ela começará
eventualmente por uma afirmação, mas uma
afirmação que tem valor de questionamento; um
questionamento vertiginoso, porque ele é capaz
de tudo levar consigo, de tudo contestar: a frase
se posicionará com força e autoridade contra
outra autoridade; ela então decidirá; depois, irá
considerar soluções, ou ao menos hipóteses;
entretanto, logo modalizará a expressão – “a
menos que”, “para não dizer que”, “é uma coisa…
é outra”, etc.; e, finalmente, colocará uma nova
questão, mesmo se essa questão abre uma
fenda na posição enunciada no início da frase. A
autoridade está lá, com seu caráter incisivo, mas
também a inquietude, com seu caráter suspenso.
Essa frase – esse fraseado, esse pensamento –,
na realidade, nunca deixa de problematizar, de se
problematizar ela mesma. Portanto ela não se e
nem nos simplifica a vida.
Mas é oportuno dizer que é justamente assim
que ela abre perspectivas. Ela abre os possíveis.
No dia em que eu descobri, em 1972 ou 1973,
numa livraria em Lyon onde eu fazia meus
estudos, Teoria da / nuvem / [Théorie du / nuage /]–
e, ademais, não muito longe dali, um pouco mais
tarde, em 1976–1977, os primeiros números da
revista Macula –, eu compreendi de imediato que
ali se passava algo decisivo, na história da arte,
no cruzamento das disciplinas filosóficas e das
ciências

humanas.

Nesse
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sentido,

Hubert

Damisch foi, para mim e para outros, o que
nomearei um mestre dos possíveis.
“Se há história, é a história do quê?” E se há
história, a partir de qual montagem narrativa, de
qual posição do sujeito, a partir de qual
pressuposição semiótica, a partir de quais jogos
de linguagem constituir-se-ia vossa história?
Hubert Damisch mestre dos possíveis é aquele que
problematizou a construção de seus “objetos
históricos” a partir da inevidência – a reflexão, a
refração, o ângulo de incidência, a projeção – de
algo que ele nomeou “objetos teóricos”. Ora, os
objetos teóricos não saem todos prontos da coxa
de Júpiter, isto é, não emergem no espaço
intemporal das puras necessidades da razão:
eles nascem da urgência atual e, muitas vezes, de
uma situação de conflito. Hubert Damisch
engendrou seus objetos teóricos na urgência de
certos conflitos estéticos – por exemplo, os
conflitos entre uma certa ideia da “forma” e uma
certa ideia do “informal”, dos quais encontram-se
traços em Janela amarelo-cádmio [Fenêtre jaune
cadmium]5 – ele então nos deu a entender, como
docente na École des Hautes Etudes, que em cada
objeto da história (da arte) havia uma urgência
(atual) tanto quanto uma memória (do passado).
É nisso que o fato de revisitar as experiências de
Brunelleschi havia claramente, no fim dos anos
1970 e durante toda a década dos anos 1980 – A
origem da perspectiva [L’origine de la perspective]
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foi ensinado durante anos de seminários antes
de ser publicado em 1987 – algo de um gesto
literalmente vanguardista, de tal modo que não
escondia

suas

vivas

relações

com

coisas

totalmente contemporâneas, fosse a técnica de
trançados do então jovem pintor François Rouan
ou mesmo o pensamento geométrico de Pierre
Rosenstiehl considerado juntamente com os
exercícios de topologia lacaniana.
Eu me lembro que essa maneira resolutamente
contemporânea de enxergar a história e de
desenclausurar o campo estético era, nos anos
1970 e 1980, considerada uma particularidade,
se não uma anomalia ou, pior, uma heresia, ou,
pior ainda, um efeito da moda ligado às
transgressões disciplinares que se observavam
igualmente em Roland Barthes ou Jacques
Derrida, Jean-François Lyotard ou Gilles Deleuze,
Christian Metz ou Louis Marin. O signo tangível
dessa situação é tão simplesmente que o
discípulos de Damisch tiveram então uma
enorme dificuldade de encontrar trabalho no
campo da história da arte universitária. Hubert
Damisch foi um mestre dos possíveis, mas
certamente não um mestre criador de uma
“escola” ou de uma corrente mainstream, o que
testemunha o lado perpetuamente minoritário –
um

número

extremamente

reduzido

de

pesquisadores – desse Centro de História e
Teoria das Artes que ele criou.
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Eu não deixei de constatar, com o passar dos
anos, o quanto essa posição teórica, mais e mais,
longe de ser intelectualmente minoritária ou
“particular”, ao contrário, se inscrevia no rastro
de uma verdadeira mutação epistemológica que
as ciências humanas – e especialmente a história
da arte – experimentaram na Europa nas
primeiras décadas do século XX. Construir uma
ponte entre Brunelleschi e Mondrian – ou, como
fez Jean-Claude Bonne, construir uma ponte
entre o ornamento medieval e Matisse, ou ainda,
como o fez Giovanni Careri, construir uma ponte
entre Bernini e Eisenstein – não tem nada de
“anormal” se estivermos atentos aos fenômenos
de intempestividade pelos quais a história, desde
Nietzsche, se vê atravessada por todos os lados.
É isso que disseram Marc Bloch ou Marcel Mauss,
Aby Warburg ou Walter Benjamin. É assim que
Carl Einstein iniciava seu livro Negerplastik, de
1915, escrevendo: “Como sempre, […] um
processo

artístico

atual

(ein

aktuelles

Kunstgeschehen) criou sua história […]. O que
antes parecia desprovido de sentido encontrou
sua significação nos mais recentes esforços dos
artistas plásticos. [… Pois] o que assume
importância histórica (geschichtlich Wirkende) é
sempre função do presente imediato.”6 É
também por isso que Francastel construiu
pontes entre o Quattrocento e o cubismo; Meyer
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Schapiro, entre Moissac e a arte abstrata; ou Max
Imdahl, entre Giotto e Barnett Newman.
Esse movimento não é reduzível nem ao
“borboletear” de um período ou duma geografia
à outra – entre Correggio e o pintor chinês Zhang
Yanyuan em Teoria da / nuvem / –, nem ao
“anacronismo” que muitos historiadores, sem
dar o braço a torcer, continuam a tratar tão mal.
Ele

é

um

questionamento

fecundo

da

especialidade territorial dos historiadores da arte
(e dos historiadores em geral) pela urgência
teórica do presente. E é isso que Walter Benjamin
designava justamente pelos termos de “imagem”
e “penetração dialética”:
A maneira pela qual o passado recebe a
impressão de uma atualidade posterior é
dada pela imagem na qual ele é
compreendido. E essa penetração dialética,
essa capacidade de tornar presentes as
correlações passadas, é a prova da verdade
da ação presente. Isso significa que ela
acende a mecha do explosivo que jaz naquilo
que um dia foi.7

Isso que diz Benjamin sobre a noção de tempo
vale também para aquela de campo. Hubert
Damisch

assumiu

então

plenamente

a

desterritorialização inerente ao reconhecimento
do caráter excêntrico da história da arte. Nisso, eu
repito, para muitos de nós ele interpretou o
papel de mestre dos possíveis. Dizendo isso, eu
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disse algo sem ter dito ainda coisa alguma.
Refletindo um pouco além, poderíamos de fato
perguntar: sob quais condições, ou até que
ponto, essa expressão faz mesmo sentido? Podese até o fim ser o “mestre dos possíveis”? Pode
alguém tornar-se mestre ou ter autoridade sob a
emergência dos possíveis? Se Hubert Damisch é
um mestre real, como eu acredito firmemente – e
se acreditarmos, dessa vez em Bataille ou Lacan
falando do real –, então será necessário admitir
o

seguinte:

por

outro

lado

(termino

abruptamente, já com a sensação de ter falado
muito mais do que me havia prometido,
parafraseando a famosa queda do texto de
André Malraux sobre o cinema), por outro lado
Hubert Damisch é um mestre impossível…
· · ·

Este texto é a tradução da conferência proferida por
Georges

Didi-Huberman

no

Colóquio

Hubert

Damisch, realizado no Instituto Nacional de História
da Arte em Paris, nos dias 8 e 9 de novembro de
2013, publicada em 2016 como Georges DidiHuberman, Le maître des possibles et le maître
impossible. In: Giovanni Careri e Georges DidiHuberman (Dirs.), Hubert Damisch, l’art au travail
(Éditions Mimésis, INHA, n. 4, 2016), p. 9–12.
Tradução: Raphael D’Antona
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Revisão técnica: Luís Edegar de Oliveira Costa
· · ·

Georges Didi-Huberman é filósofo, historiador da
arte e professor na École des Hautes Etudes en
Sciences Sociales, em Paris.
Raphael D’Antona é diplomado em Artes Visuais e
graduando em História da Arte na UFRGS. Publicou
recentemente O Sarpédon de Henri Lévy (1874), na
revista Arte ConTexto.
Luís Edegar de Oliveira Costa é professor de
Teoria e História da Arte no Instituto de Artes da
UFRGS.
· · ·

Notas
1

Giovanni Careri, Présentation. Giovanni Careri e
Georges Didi-Huberman, Hubert Damisch, l’art au
travail (Éditions Mimésis, INHA, n. 4, 2016), p. 8.

2

Giovanni Careri, Présentation, p. 8.

3

Com os conceitos de “régia” (isto é, relativo ao rei,
ou à realeza) e “nômade”, o autor faz referência a
Deleuze e Guattari em Mil Platôs (Editora 34, 1995–
1997, 5 volumes). O tradutor e os editores
agradecem à colaboração de Émerson Pirola em
consulta (N. do T. e dos E.).

50

4

Hubert Damisch, L’origine de la perspective,
(Flammarion, 1987; Edição revista e corrigida,
1993), p. 22.

5

Hubert Damisch, Fenêtre jaune cadmium ou les
dessous de la peinture, (Seuil, 1984), p. 131–141.

6

Carl Einstein, Negerplastik (escultura negra),
organização Liliane Meffre, tradução Fernando
Scheibe e Inês de Araújo (Editora da UFSC, 2011), p.
32–33.

7

Françoise Proust, L’Histoire à contretemps. Le temps
historique chez Walter Benjamin (Éditions du Cerf,
1999 [1994]), p. 45.
· · ·
Georges Didi-Huberman. O mestre dos possíveis e o
mestre impossível. Revista Porto Alegre. v. 1, n. 1,
p. 39–51, jul./dez. 2018.
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Blade Runner
2049: uma visão
do capitalismo
pós-humano
SLAVOJ ŽIŽEK · 8 DE NOVEMBRO DE 2018
· · ·

Slavoj Žižek, professor no Instituto de Sociologia da
Universidade de Liubliana e na European Graduate
School, discute Blade Runner 2049 a partir das
perspectivas da psicanálise e da teoria marxista,
identificando questões sobre o estágio atual do
capitalismo, a natureza da exploração do trabalho
e o apagamento da distinção entre humano e não
humano por novas formas de pós-humanidade
androide. O ensaio faz parte da nova edição de
Lacrimae rerum: ensaios sobre cinema moderno
(Boitempo, 2018), a ser lançada em novembro. A
coletânea também conta com ensaios sobre
Batman: o cavaleiro das trevas ressurge, Pantera
Negra e uma crítica leninista a La La Land:
cantando estações.
· · ·
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Qual é a relação entre o capitalismo e a
perspectiva de pós-humanidade? Costuma-se
postular que o capitalismo é (mais) histórico e
que a nossa humanidade, inclusive a diferença
sexual, mais básica, até mesmo a-histórica. No
entanto,

o

que

estamos

testemunhando

atualmente é nada menos que um ensaio para
integrar a passagem da pós-humanidade ao
capitalismo – é disso que se tratam os esforços
de novos gurus bilionários como Elon Musk. Sua
previsão

de

que

o

capitalismo

“como

o

conhecemos” está chegando ao fim refere-se ao
capitalismo “humano”, e a passagem de que
falam é a passagem do capitalismo “humano”
para o pós-humano. Blade Runner 2049 lida com
esse tópico. A história se passa em 2049, quando
replicantes (seres humanos gerados a partir de
bioengenharia) foram integrados à sociedade
como servos e escravos. K, um modelo replicante
mais novo criado para obedecer, funciona como
um blade-runner para o Departamento de Polícia
de Los Angeles (LAPD), caçando e “aposentando”
replicantes ladinos de modelos mais antigos. Sua
vida doméstica se passa ao lado da namorada
holográfica Joi, um produto de inteligência
artificial da Wallace Corporation. A investigação
de K sobre um crescente movimento replicante
por liberdade leva-o a uma fazenda, onde ele
encontra os restos de uma replicante morta por
complicações decorrentes de uma cesariana de
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emergência. K fica desconcertado, já que a
gravidez

em

replicantes

era

até

então

considerada impossível.
Então por que o fato de dois replicantes (Deckard
e Rachael, do primeiro Blade Runner) terem
formado um casal sexuado e gerado um ser
humano de forma humana é experimentado
como um evento tão traumático, celebrado por
alguns como milagre e castigado por outros
como ameaça? Trata-se de reprodução ou de
sexo, isto é, da sexualidade em sua forma
humana específica? A imagem da sexualidade no
filme continua a ser a padrão: o ato sexual é
mostrado a partir da perspectiva masculina, de
modo que a mulher androide de carne e osso é
reduzida a suporte material da mulher-fantasia
em holograma Joi, criada para servir ao homem.
O filme apenas extrapola a tendência, já em
crescimento, de bonecas de silicone cada vez
mais perfeitas – ou, como Bryan Appleyard disse,
“o amor em via de mão única pode ser o único
romance do futuro”. A razão para o poder dessa
tendência é que ela realmente não traz nada de
novo: apenas atualiza o típico procedimento
masculino de reduzir o parceiro real a um
suporte de sua fantasia. O filme também falha
em

explorar

a

diferença

(potencialmente

antagonista) entre os próprios androides, isto é,
entre os androides de “carne e osso” e os
androides cujos corpos não passam de uma
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projeção de holograma tridimensional: como é
possível que, na cena de sexo, a androide de
carne e osso aceite ser reduzida a suporte
material da fantasia masculina? Por que ela não
resiste e sabota o ato?
O filme oferece toda uma ampla variedade de
modos de exploração, inclusive um empresário
semi-ilegal que recorre a mão-de-obra infantil
(centenas de órfãos humanos) para buscar
máquinas digitais antigas. Do ponto de vista
marxista

tradicional,

estranhas

questões

emergem: se os androides fabricados trabalham,
a exploração ainda ocorre? O trabalho deles gera
valores que excedem seu próprio valor como
mercadorias para que possam ser apropriados
por seus proprietários na forma de mais-valor?
Deve-se notar que a ideia de melhorar as
capacidades humanas para criar trabalhadores
ou soldados pós-humanos perfeitos possui um
extenso histórico no decorrer do século XX. No
fim da década de 1920, ninguém menos que
Stálin sustentou financeiramente o projeto
“homem-macaco” proposto pelo biólogo Ilya
Ivanov (um seguidor de Bogdanov, alvo da crítica
de Lênin em materialismo e empirocriticismo). A
ideia era que, por meio do cruzamento entre
humanos

e

orangotangos,

fossem

criados

trabalhadores e soldados perfeitos, imunes à
dor, ao cansaço e à má alimentação.1 Quando
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seus experimentos fracassaram, Ivanov foi
liquidado. Além disso, os nazistas também
usaram drogas regularmente para melhorar a
adequação de seus soldados de elite, enquanto
o

Exército

dos

EUA

promove

atualmente

experiências genéticas e recorre a drogas
capazes de tornar os soldados super-resistentes
(eles já dispõem de pilotos prontos para voar e
lutar ininterruptamente por 72 horas etc.). No
domínio da ficção, zumbis devem ser incluídos
nessa lista. Filmes de terror registram a diferença
de classe sob o disfarce da diferenciação entre
vampiros e zumbis: os vampiros são bemcomportados, requintados, aristocráticos, vivem
entre pessoas normais, enquanto os zumbis são
desajeitados, inertes, sujos e atacam sem motivo,
como numa revolta primitiva dos excluídos. A
equação entre zumbis e a classe trabalhadora foi
feita diretamente em White Zombie (1932, Victor
Halperin), o primeiro filme de zumbis de corpo
inteiro pré-Código Hays. Não aparecem vampiros
neste filme, mas, significativamente, o principal
vilão a controlar os zumbis é interpretado por
Bela Lugosi, que ficara famoso um ano antes no
papel de Drácula. White Zombie transcorre em
uma plantação no Haiti, o local da mais famosa
revolta de escravos da história. Lugosi recebe
outro fazendeiro e mostra a ele seu engenho de
açúcar, onde os trabalhadores são zumbis e,
como Lugosi se apressa em explicar, não se
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queixam de longas jornadas de trabalho, não
exigem sindicalização, nem nunca entram em
greve; simplesmente trabalham… Um filme
assim só foi possível antes da imposição do
Código Hays.
Em uma inversão da fórmula-padrão em que o
herói, vivendo como (e pensando que é) mais um
cara

comum

descobre

ser

uma

figura

excepcional com uma missão especial, em Blade
Runner 2049 K pensa ser a figura especial que
todo mundo está procurando (o filho de Deckard
e Rachael), mas aos poucos percebe ser somente
um replicante comum obcecado com uma ilusão
de grandeza, então acaba se sacrificando por
Stelline, a verdadeira figura excepcional que todo
mundo está procurando. A enigmática Stelline é
crucial aqui: ela é a filha “real” (humana) de
Deckard e Rachael, o resultado da cópula entre
eles – ou uma filha humana de replicantes,
revirando o processo de replicantes feitos pelo
homem. Vivendo em seu mundo isolado (incapaz
de sobreviver em espaços abertos repletos de
fauna e flora verdadeiras), contida pela absoluta
esterilidade (vestido branco em uma sala vazia
com paredes brancas), seu contato com a vida
limitado ao universo virtual gerado por máquinas
digitais, ela está idealmente posicionada como
uma criadora de sonhos (trabalha de forma
independente, sendo contratada para programar
falsas memórias a serem implantadas em
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replicantes). Como tal, Stelline exemplifica a
ausência (ou melhor, a impossibilidade) da
relação sexual, que ela suplanta com a rica
tapeçaria fantasmática. Não é de admirar que o
casal formado no fim do filme não seja o casal
sexual padrão, mas o casal assexuado formado
por pai e filha. É por isso que as cenas finais do
filme são ao mesmo tempo tão familiares e tão
estranhas: K sacrifica a si mesmo em um gesto
como o de Cristo na neve para criar o casal… de
pai e filha.
Existe um poder de redenção nesse reencontro?
Ou deveríamos observar o fascínio que ele causa
contra o pano de fundo do silêncio sintomático
do filme sobre os antagonismos sociais entre os
seres humanos na sociedade ali retratada?
(Afinal, onde ficam as classes humanas “mais
baixas”?) No entanto, o filme apresenta muito
bem o antagonismo enfrentado pela própria elite
dominante em nosso capitalismo global: o
antagonismo entre o Estado e seus aparatos
(personificados
corporações

em

Joshi)

(personificadas

e

as
em

grandes
Wallace)

perseguindo o progresso até seu autodestrutivo
final. Embora Wallace seja um humano de
verdade, ele já age como inumano, como um
androide cegado pelo desejo em excesso,
enquanto Joshi defende o apartheid, a estrita
separação entre humanos e replicantes – seu
ponto de vista é que, se essa separação não for
59

mantida,

o

resultado

será

guerra

e

desintegração.
Assim, no que diz respeito a Blade Runner 49, não
devemos aplicar a famosa descrição do Manifesto
Comunista, acrescentando que, também em
termos sexuais, a “parcialidade e a mentalidade
estreita tornam-se cada vez mais impossíveis”,
que também no domínio das práticas sexuais
“tudo o que é sólido desmancha no ar, tudo o que
é sagrado é profanado”, de modo que o
capitalismo

tende

a

substituir

a

heterossexualidade normativa padrão por uma
proliferação de identidades e/ou orientações
instáveis e inconstantes? A atual celebração das
“minorias” e dos “marginais” é a posição
predominante da maioria – até mesmo a direita
alternativa [alt-right], com suas queixas contra o
terror do politicamente correto, apresenta-se
como a protetora de uma minoria ameaçada de
extinção. Ou pegue os críticos do patriarcado que
o atacam como se ainda se tratasse de uma
posição hegemônica, ignorando o que Marx e
Engels escreveram há mais de 150 anos, no
primeiro capítulo do Manifesto Comunista: “Onde
quer que tenha conquistado o poder, a burguesia
destruiu as relações feudais, patriarcais e
idílicas”2 Isto sem mencionar a perspectiva de
novas formas de pós-humanidade androide
(manipulada genética ou bioquimicamente) que
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despedaçarão

a

própria

separação

entre

humano e não humano.
Então por que a nova geração de replicantes não
se rebela? Os replicantes mais antigos se
rebelaram porque acreditavam na veracidade de
suas

memórias

e,

portanto,

puderam

experimentar a alienação de reconhecer que não
eram reais. Os novos replicantes sabem desde o
princípio que suas memórias são falsas, de modo
que nunca são enganados – e, deste modo,
tornam-se mais escravizados à ideologia do que
a simples ignorância de seu funcionamento. A
nova geração de replicantes é desprovida da
ilusão de memórias autênticas, de todo conteúdo
substancial de seu ser, tornando-se, portanto,
reduzida ao vazio da subjetividade, ou seja, ao
status

proletário

puro

de

substanzlose

Subjektivitaet. Então, o fato de eles não se
rebelarem significa que a rebelião tem que ser
sustentada por algum conteúdo substancial
mínimo colocado em risco pelo poder opressivo?
K encena um falso acidente para fazer Deckard
desaparecer não só da vista do Estado e do
capital (Wallace), mas também da dos rebeldes
replicantes (liderados por uma mulher, Freysa,
um nome que, é claro, ecoa liberdade, Freiheit em
alemão). Embora é possível justificar sua atitude
pelo fato de que Freysa também quer Deckard
morto – tanto o aparato estatal (personificado
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em

Joshi)

quanto

os

revolucionários

(personificados em Freysa) querem Deckard
morto –, a fim de que Wallace não descubra o
segredo da reprodução replicante, a decisão de
K, no entanto, proporciona à história uma
reviravolta conservadora-humanista: ela tenta
isentar o domínio da família do principal conflito
social, apresentando ambos os lados como
igualmente brutais. Essa imparcialidade entrega
a falsidade do filme: é tudo muito humanista,
pois tudo circula em torno dos humanos e
daqueles

que

querem

ser

(considerados)

humanos ou aqueles que não sabem que não
são humanos. (O resultado da biogenética não é
que

nós,

seres

humanos

“comuns”

–

efetivamente somos isto, seres humanos que
não se sabem humanos, ou seja, máquinas
neuronais com autoconsciência?)
A mensagem humanista implícita do filme é a da
tolerância

liberal:

devemos

conceder

aos

androides com sentimentos humanos (amor etc.)
direitos

humanos,

tratá-los

como

seres

humanos, incorporá-los ao nosso universo –
mas, com a chegada deles, nosso universo ainda
será nosso? Continuará sendo o mesmo universo
humano? O que falta é qualquer consideração da
mudança que a chegada de androides com
consciência significará para o status dos seres
humanos: nós humanos não seremos mais seres
humanos no sentido usual, algo novo surgirá.
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Como definir isso? Além disso, no que diz
respeito à distinção entre androides com corpo
“real” e hologramas, até que ponto nosso
reconhecimento deve ir? Hologramas replicantes
com emoções e consciência (como Joi, criada
para servir e satisfazer K) também devem ser
reconhecidos como entidades que agem como
seres humanos? Devemos ter em mente que Joi,
ontologicamente um mero holograma replicante
sem corpo próprio, comete no filme o ato radical
de se sacrificar por K, um ato para o qual aquilo
(ou melhor, ela) não foi programado.
Evitar este Novo deixa somente a opção de um
sentimento nostálgico de ameaça (a ameaçada
esfera “privada” da reprodução sexual), e essa
falsidade está inscrita na própria forma (visual e
narrativa) do filme em que o reprimido de seu
conteúdo retorna: não no sentido de que a forma
é mais progressista, mas no sentido de que a
forma

serve

para

ofuscar

o

potencial

anticapitalista progressista da história. O ritmo
lento

com

imagens

estetizadas

expressa

diretamente a postura social de não tomar
partido, de condução passiva.
Quando a questão “deveriam os androides ser
tratados como humanos?” entra em debate, o
foco geralmente está na consciência ou na
sensibilidade: eles têm uma vida interior?
(Mesmo que suas memórias sejam programadas
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e

implantadas,

elas

ainda

podem

ser

experimentadas como autênticas.) Talvez, no
entanto, devamos mudar o foco da consciência
ou da sensibilidade para o inconsciente: teriam
os replicantes um inconsciente no sentido
freudiano preciso? O inconsciente não é uma
dimensão irracional mais profunda, mas o que
Lacan chamaria de “outra cena” virtual que
acompanha o conteúdo consciente do sujeito.
Vamos dar um exemplo talvez inesperado,
relembrando a velha piada do Ninotchka, de
Lubitsch: “Garçom! Uma xícara de café sem
creme, por favor!”; “Sinto muito, senhor, não
temos creme, só leite. Pode ser um café sem
leite?”.
No nível factual, o café continua sendo o mesmo
café, mas o que nós podemos mudar é
transformar o café sem creme em um café sem
leite – ou, mais simplesmente, adicionar a
negação implícita e fazer do café puro um café
sem leite. A diferença entre “café puro” e “café
sem leite” é puramente virtual. Não há diferença
na verdadeira xícara de café, e exatamente o
mesmo vale para o inconsciente freudiano: seu
status também é puramente virtual, e não uma
realidade psíquica “mais profunda”. Em suma, o
inconsciente é como o “leite” no “café sem leite”.
E aí está a pegadinha: pode o grande Outro
digital que nos conhece melhor do que nós
mesmos discernir a diferença entre “café puro” e
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“café sem leite”? Ou a esfera contrafactual está
fora do escopo do grande Outro digital que está
restrito a fatos em nosso cérebro e ambientes
sociais de que não temos conhecimento? A
diferença com a qual estamos lidando aqui é a
diferença

entre

os

fatos

“inconscientes”

(neuronais, sociais…) que nos determinam e o
“inconsciente” freudiano cujo status é puramente
contrafactual. Este domínio de contrafactuais só
pode ser operacional se a subjetividade estiver
presente: para registrar a diferença entre “café
puro” e “café sem leite”, um sujeito precisa estar
operando. E, de volta ao Blade Runner 49, seriam
os

replicantes

capazes

de

registrar

essa

diferença?
Tradução: Ricardo Gozzi
· · ·

Slavoj Žižek é filósofo e psicanalista.

Notas
1

Por puro racismo e sexismo, Ivanov, é claro, tentou
cruzar humanos machos e macacos fêmeas, além
do que os humanos que ele usou eram homens
negros do Congo – supostamente mais próximos
geneticamente dos macacos. Para tanto, o Estado
soviético financiou uma dispendiosa expedição
para o Congo.
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2

Karl Marx e Friedrich Engels, Manifesto Comunista
(Boitempo, 1998), p. 42. (N. do E.).
· · ·
Slavoj Žižek. Blade Runner 2049: uma visão do capitalismo
pós-humano. Revista Porto Alegre. v. 1, n. 1,
p. 53–66, jul./dez. 2018.
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Um elefante
na sala
OS EDITORES · 22 DE NOVEMBRO DE 2018
· · ·

Numa

manhã

de

agosto

de

2018,

nos

encontramos com Marcos Nobre em um café no
centro de Porto Alegre para falar sobre Hegel,
modernidade, teoria crítica e ação política.
Nobre, professor no departamento de Filosofia
da UNICAMP e autor de Imobilismo em movimento
(Cia. das Letras, 2013), Curso livre de Teoria Crítica
(Papirus, 2008), entre outros, estava na cidade
para lançamento de seu último livro, Como nasce
o novo (Todavia, 2018), onde apresenta, além de
análise e comentário, uma nova tradução da
Introdução à Fenomenologia do Espírito, de Georg
W. F. Hegel.
Contrapondo-se a uma interpretação ortodoxa
da obra hegeliana, Nobre busca entender a
Fenomenologia do Espírito não a partir das
possíveis intenções de seu autor, tampouco das
obras posteriores, mas de suas condições sociais
e históricas de produção. Publicada pela primeira
vez em 1807, a Fenomenologia foi escrita
enquanto Hegel testemunhava em primeira mão
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os avanços do processo de modernização trazido
por Napoleão sobre o velho mundo germânico,
especialmente a Prússia. Esse descompasso
entre uma temporalidade do Antigo Regime, do
realmente existente, e outra moderna, do
novoque poderia surgir com a modernidade,
informariam o próprio projeto da Fenomenologia:
entender o cerne do seu próprio tempo,
sistematizando-o e apresentando-o às formas de
consciência mais avançadas da época.
Entre os elementos centrais de Como nasce o
novo

está

a

distinção

entre

modelos

fenomenológicos e enciclopédicos de teoria crítica,
informados, respectivamente, pelos projetos da
Fenomenologia do Espírito e da Enciclopédia das
ciências filosóficas em compêndio, ambas escritas
por Hegel. O modelo fenomenológico estaria
mais próximo de um momento de revolução,
ruptura e mudança – mais atento ao diagnóstico
de surgimento de novas formas de organização
social –, enquanto o modelo enciclopédico
estaria preocupado com a sistematização de
formas sociais já estabelecidas, que já estão
dadas.

Obras

do

jovem

Marx

como

os

Manuscritos econômico-filosóficos, assim como
História e consciência de classe, de György Lukács,
e Luta por reconhecimento, de Axel Honneth,
seriam exemplos de modelos fenomenológicos;
por outro lado, O Capital de Marx, como Ontologia
do ser social, de Lukács, e Direito da liberdade, de
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Honneth,

seriam

exemplos

do

modelo

enciclopédico. Para Nobre, um retorno a um
modelo fenomenológico de teoria crítica é
necessário para identificar o novo na conjuntura
atual. Em vez de um Hegel enciclopédico da
Restauração, a teoria crítica deve recuperar o
Hegel fenomenológico da Revolução.
· · ·

Revista Porto Alegre – O que é o novo de
Hegel?
Marcos Nobre – O novo de Hegel é o novo da sua
época, da modernidade. Hegel insiste muito no
fato de que a modernidade é uma época muito
diferente na história da humanidade, que é uma
época que promete realizar plenamente a
liberdade, tornar a liberdade efetivamente
universal. Esse é o novo.
RPA – Em que medida esse novo com o qual
Hegel tenta lidar na Fenomenologia seria
propriamente uma novidade?
MN – O novo nasce de maneiras muitos
diferentes conforme o lugar onde você está. O
novo é a modernidade. Como a modernidade se
efetiva é uma questão diferente. O novo emerge
de maneira inelutável para Hegel. Nesse caso
específico, a modernidade vinha trazida pelos
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exércitos de Napoleão. Na Prússia do tempo de
Hegel, poderíamos ter o Idealismo Alemão, o
pensamento filosófico mais complexo de seu
tempo e, ao mesmo tempo, uma realidade
feudal. Isso [o descompasso entre realidade
social e pensamento] também tem muito a ver
com uma tradição de estudos do marxismo
brasileiro, que procura ler Marx como um teórico
pensando o capitalismo a partir de um país
periférico, como o nosso. Essa é uma tradição da
filosofia brasileira – que ficou gravada, por
exemplo, na obra do professor Paulo Arantes e
que foi seguida pelo meu orientador, a quem é
dedicado o livro, o professor Ricardo Terra –, de
pensar esse descompasso entre pensamento e
realidade.
RPA – Em que contexto a Fenomenologia do
Espírito foi redigida? A quem ela se dirigia?
MN – A Fenomenologia é um livro dirigido às
formas de consciência mais avançadas do tempo
de Hegel. A filosofia tem como objeto a
modernidade, deve entendê-la – e a filosofia a
entende de uma maneira muito especial porque
pretende tomar o cerne racional de todo
conhecimento disponível. Qual é o conhecimento
mais avançado da física? Qual é o conhecimento
mais avançado da biologia? Da história? À
filosofia cabe tirar o cerne racional de cada uma
dessas disciplinas – a ideia de enciclopédia tem a
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ver com isso – e organizá-lo de maneira
sistemática.

O

contexto

de

produção

da

Fenomenologia está ligado a essa tentativa de
sistematização do tempo presente, que se chama
diagnóstico.
Diagnóstico de tempo é uma expressão que não
é

de

Hegel.

É

uma

expressão

criada

posteriormente. Mas acredito que seja possível
pensar, não só a filosofia kantiana, hegeliana,
mas toda e qualquer filosofia, em termos
hegelianos,

ou

seja,

como

produzindo

diagnósticos de tempo, como tentativa de
entender o seu próprio tempo. Essa é uma
expressão muito cara à tradição à qual me filio,
da teoria crítica, embora diagnóstico de tempo
não seja uma coisa específica da teoria crítica. Eu
acho que a teoria tradicional também faz
diagnósticos de tempo. A ideia é que, na teoria
crítica,

o

diagnóstico

tem

uma

função

absolutamente prioritária porque, desde Marx –
e isso está em Lukács, História e consciência de
classe – o objetivo mais eminente da teoria é
entender seu tempo. Isso é um lado.
Outro aspecto é como Hegel entendeu seu
momento. O momento de Hegel é muito difícil, é
um tempo muito fraturado. É no tempo moderno
que Hegel encontra a possibilidade de efetivação
da liberdade – ela, ao mesmo tempo, é algo dado,
presente, mas algo que não está efetivado. Ou
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seja, há um desbalanço entre a realidade social
alemã e os potenciais da modernidade, que
nasceram

com

as

revoluções

Francesa

e

Americana.
Hegel está, então, em uma situação muito difícil,
porque é alguém que sempre esteve preocupado
com a criação da Alemanha – que ainda não
estava constituída como Estado – mas que vê no
exército invasor de Napoleão o representante da
modernidade, que, para ele, é a realização da
liberdade. É uma situação ambígua: Hegel apoia
a invasão napoleônica, porque essa vai no
sentido da efetivação da liberdade, da expansão
da modernidade; ao mesmo tempo, está em um
país invadido. É uma posição muito difícil de
sustentar, mas que Hegel sustenta. Depois que
Hegel

saiu

de

Jena,

onde

escreveu

a

Fenomenologia do Espírito, ele foi para Bamberg,
para ser editor de um jornal abertamente
napoleônico.
RPA – Hegel seria, para autores como Jürgen
Habermas, aquele que inicia filosoficamente
a modernidade. Que especificidades tem
Hegel, em relação aos seus predecessores,
que o caracterizam como o filósofo a
inaugurar a modernidade?
MN – O que eu acho notável na caracterização
que Habermas dá é quando ele diz que Hegel foi
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o primeiro filósofo a transformar modernidade
no objeto da sua filosofia. Uma coisa é você ser
um filósofo moderno que fala sobre a época
moderna e fazer diagnóstico de tempo, como
Kant fez; outra coisa é dizer que o objeto da
filosofia é o seu tempo e que isso é possível
porque esse tempo é um tempo moderno. Hegel
é o primeiro filósofo a fazer isso. Quando ele faz
isso ele quer dizer também que o objetivo da
filosofia é entender da maneira mais complexa
possível seu próprio tempo. Hegel diz que o
pensamento está sempre preso a seu tempo.
Está limitado por ele.

Dois modelos:
fenomenológico e
enciclopédico
RPA – É algo bastante presente em seu livro
essa distinção entre os dois momentos de
Hegel, o de Jena e aquele posterior, que se
consolida na Enciclopédia. Você fala em um
primeiro

“Hegel

fenomenológico”,

da

Fenomenologia do Espírito, e de um posterior
“Hegel enciclopédico”, da Enciclopédia das
ciências filosóficas. O que essa mudança
significa na obra de Hegel?
MN – Essa é uma questão que precisa do livro
inteiro para responder. Tanto o Hegel da

75

Fenomenologia quanto o Hegel da Enciclopédia
são sistemáticos. São duas pessoas que queriam
construir sistemas. A diferença, na maneira como
eu leio, é que existem duas maneiras diferentes
de

entender,

de

pensar,

o

sistema.

Na

Fenomenologia, o sistema é um horizonte, algo
ainda a se alcançar, algo de que o Hegel não
dispunha. Enquanto que, dez anos depois, na
Enciclopédia, o sistema já está de pé, montado.
Essa é a diferença entre 1807 [publicação da
Fenomenologia do Espírito] e 1817 [publicação da
Enciclopédia das ciências filosóficas]. A intenção
sistemática existe nos dois, mas em 1807 Hegel
não tinha o sistema pronto, não tinha sequer um
esboço bem delineado do que fosse um sistema.
Mesmo assim, começou a escrever a introdução
do que ele chamava de “Introdução à primeira
parte do sistema”. Esse é um procedimento
estranho. Desde que a gente começa a querer
escrever um trabalho científico, a primeira coisa
que as pessoas dizem é: a introdução é a última
coisa que você escreve. E Hegel escreveu a
Introdução primeiro. Isso sempre me deixou
muito curioso, mas é o princípio de construção
sistemática: você vai construindo o sistema
deixando-o no horizonte, sem fechá-lo. Ele está
lá, te guiando.
Essa

introdução

da

primeira

parte,

da

Fenomenologia, é uma obra que tem muito claro
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o caráter de diagnóstico de tempo, dirigida à
forma de consciência mais avançada da época do
Hegel. Em 1817, o sistema está dado, tanto que
Hegel diz que não precisa mais de introdução,
muito menos de primeira parte. Para mim é claro
que é outro modelo filosófico, outra maneira de
fazer filosofia. Interessou, então, fazer essa
distinção entre dois modelos filosóficos. Eu digo
que existe o modelo filosófico da Fenomenologia
e existe o modelo filosófico da Enciclopédia; um é
o modelo fenomenológico e o outro é o modelo
enciclopédico.

Eles

correspondem

a

dois

momentos diferentes da modernidade.
No

modelo

fenomenológico,

você

tem

a

modernidade em expansão bélica, trazida pelos
exércitos de Napoleão. Já na Enciclopédia, você
tem a derrota de Napoleão e aquilo que é
conhecido como período da Restauração. A
Restauração não é exatamente uma volta ao
Antigo Regime, alguma coisa que retorna no
tempo ao período pré-1789. É uma espécie de
composição em que você mantém certas
instituições modernas trazidas pela Revolução
Francesa com elementos do Antigo Regime.
Esse tipo de mudança do tempo histórico
corresponde a uma mudança na maneira como
Hegel faz filosofia – o que, para mim, é coerente;
afinal, ele disse que a filosofia deve entender seu
tempo. Mas, ao mesmo tempo, enterrou,
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durante duzentos anos, um modelo filosófico
diferente desse normalmente reconhecido como
o modelo hegeliano. A Fenomenologia não surge
como um modelo filosófico independente. Ela é
sempre uma obra de juventude genial, mas que
não cabe no sistema posterior. É sempre o
sistema da Enciclopédia que “manda”, é ele que
dá o tom na interpretação sobre Hegel. Eu não
quero fazer isso. Quero fazer o contrário.

O papel da experiência
RPA – O conceito da “experiência”, em muitos
momentos, norteia o esforço de Hegel. Qual a
importância

desse

conceito

na

Fenomenologia?
MN – O conceito de experiência tem uma longa
tradição

filosófica,

muito

específica.

O

interessante é que Hegel alarga essa noção,
quando você o compara com qualquer outro
filósofo anterior, especialmente quando se
compara com Kant, a referência mais direta. A
experiência é algo que totaliza, algo que dá uma
ideia do todo, permite acesso ao todo, não como
sistema,

mas

como

horizonte,

intenção

sistemática.
A experiência é a realização do novo. Então, as
duas coisas estão muito ligadas. Hegel diz que,
muitas vezes, a gente faz a experiência, mas não
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entende que fez. A gente precisa tentar unir
essas

duas

coisas,

mas

elas

não

estão

necessariamente dadas. O nascimento do novo é
também

uma

experiência.

O

novo

é

experienciado, experimentado. O conceito de
experiência é fundamental para poder dar
concretude a esse novo. Ele não nasce sozinho,
automaticamente. Esse novo nasce com a
experiência do novo. Sem ela, não existe o novo.
RPA

–

Você

propõe

que

leiamos

a

Fenomenologia sem a pretensão de descobrir
a intenção do autor. Em vez disso, você fala na
intenção da obra – compreendê-la a partir das
condições

sociais

exatamente

de

produção.

ganhamos

O

que

quando

desenvolvemos essa abordagem, que lembra
um pouco o próprio argumento da “morte do
autor” da geração de 1968?
MN – Eu não queria entrar na discussão sobre
autoria porque é uma discussão longa, muito
interessante, mas não exatamente o que eu
estou tentando fazer. Minha questão é como se
constrói a filosofia hegeliana nesse modelo. O
que vi muito nos estudos hegelianos é tentar
reconstruir a verdadeira intenção de Hegel. Você
pode fazer isso de maneira muito eficaz, legítima,
quando olha o sistema, porque a intenção do
autor é a intenção do sistema. Você consegue
juntar as duas coisas de uma maneira eficaz. Essa
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também é uma tradição da leitura brasileira,
estruturalista, que vem da França. No caso da
Fenomenologia, isso é difícil porque você não tem
um sistema. Como, então, estabelecer a intenção
do autor sem a intenção do sistema? Diante do
fato de que o sistema não está dado, não está
escrito e não foi publicado, como estabelecer a
intenção do auto nesse caso?
Nos estudos hegelianos, o que se faz é substituir
essa intenção pelo sistema posterior. Mas, se
você for fazer isso, você destrói a Fenomenologia.
Ela foi construída sem o sistema. Para tentar
resolver esse problema, eu me afastei, na
verdade, da esmagadora maioria dos estudos
hegelianos, porque não queria substituir o que
não existia na Fenomenologia pelo que existia
posteriormente. O que propus, então, foi fazer
uma leitura de Hegel que não precisasse seguir a
intenção que ele supostamente teve quando
escreveu. Em vez disso, digo que vou fazer uma
leitura a partir da obra. Em que condições Hegel
produziu e com que material? Na intenção da
obra, o que eu me coloco como problema é: qual
era o material de que Hegel dispunha? Como ele
efetivamente procedeu para escrever esse livro?
O que ele conseguiu quando escreveu esse livro?
Claro que isso inclui as intenções do autor, mas
informadas

por

esse

material,

por

essas

condições intelectuais de produção. Essa foi
minha solução para o problema sem solução de
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o que fazer com a Fenomenologia – um colosso,
um livro maravilhoso, mas que ninguém sabe
bem onde pôr, um elefante na sala.
RPA

–

Sua

intenção

de

atualizar

a

Fenomenologia aparece, sobretudo, na seção
em que o você se dedica a relacioná-la com a
teoria crítica. Você destaca que essa leitura
não precisa carregar o fardo da Filosofia do
Direito, como o faz Axel Honneth; por outro
lado,

que

também

prescinde

comprometer

com

metafísicos

sistema

do

os

de

se

pressupostos
em

sua

forma

acabada. Qual é, para você, a relevância de
Hegel para a teoria social? O que significa
dizer que a interpretação da teoria crítica é
uma interpretação não metafísica de Hegel?
MN – No caso da teoria crítica, toda interpretação
de Hegel é não metafísica. Este é um ponto de
partida que já foi dado por Marx quando disse
que precisamos encontrar o cerne racional da
dialética hegeliana. Ou seja, que precisamos
retirar da filosofia hegeliana seu véu de
misticismo, o que equivale ao seu véu metafísico.
Isso é algo natural para a teoria crítica. O que não
é natural para a teoria crítica é recorrer à
Fenomenologia

do

Espírito

para

isso.

Normalmente, o que a teoria crítica faz é olhar
para a filosofia madura de Hegel e continuar, na
tradição do Marx, a traduzir a filosofia hegeliana
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em termos materialistas. Dessa maneira, aquilo
que, em Hegel, é Espírito torna-se trabalho em
Marx.

Outras

tentativas

foram

feitas

por

Habermas e Honneth, recorrendo aos textos
anteriores à Fenomenologia, que Hegel produziu
enquanto lecionava em Jena.
Mas isso é algo que não sei se foi mantido por
Habermas. Honneth com certeza abandonou.
Esse era o projeto de Honneth em Luta por
reconhecimento. Depois, Honneth deixou de lado
esse super-jovem Hegel para se dedicar a uma
atualização direta da Filosofia do direito, uma
obra da maturidade. O que estou dizendo é: nem
uma

coisa

nem

outra.

Não

quero

nem

simplesmente usar a obra madura de Hegel para
fazer uma tradução materialista nem recorrer
aos escritos anteriores à Fenomenologiapara
evitar essa metafísica. Eu faço isso com a
Fenomenologia. Esse é o elemento distintivo da
proposta que fiz.
Isso

dito, tenho

procedimento

a

que

impressão de
eu

acho

que

que
é

o
o

procedimento hegeliano na Fenomenologia se
assemelha muito ao procedimento realizado na
filosofia contemporânea. Não só na teoria crítica.
Eu me refiro muito a filósofos analíticos que se
dedicam a estudar Hegel e que têm um enorme
apreço pela Fenomenologia. Às vezes tenho
companheiros de viagem, como se costumava
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dizer, na filosofia analítica e não os tenho na
teoria crítica. A ideia de produzir um Hegel não
metafísico é mais fácil quando você não tem o
sistema dado. A Fenomenologia permite isso –
projetar um sistema não metafísico. Desde que
você, claro, faça uma atualização desse sistema,
entenda a fonte, o projeto etc.
O que proponho é o seguinte: existem muitas
afinidades

entre

o

proceder

filosófico

da

Fenomenologia e contribuições atuais da teoria
crítica e existe também muita coincidência entre
essa

maneira

específica

de

ver

Hegel

e

realizações da própria teoria crítica. Eu entendo
que Luta por reconhecimento é um livro que eu
chamaria de “extração fenomenológica” no
sentido hegeliano que estou dando à expressão.
Assim como História e consciência de classe [de
György Lukács] e as obras do jovem Marx.
RPA – Você relaciona esses diagnósticos do
tempo presente em Hegel com momentos
posteriores – em Marx, em Adorno, no próprio
Honneth.

Como

fenomenológico

esses
e

dois
o

modelos,

o

enciclopédico,

determinam os contornos dos diagnósticos do
tempo e as várias formulações que esses
diagnósticos tiveram na teoria crítica desde a
década de 1920? Por que todos eles acabaram
cedendo ao modelo enciclopédico?
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MN – Eu não sei se isso é inevitável. Só aconteceu.
Eu

acho

que

procedimento

você
–

recorre

filosófico

a

um

ou

certo

teórico

–

fenomenológico ou enciclopédico conforme faz
seu diagnóstico de tempo. A impressão que
tenho é que, em momentos abertamente
revolucionários, o momento fenomenológico
tem certa prevalência. Com certeza, você não
pode dizer isso do Marx. Se seguirmos a
caracterização que ele mesmo faz, tanto o jovem
Marx quanto o Marx da maturidade são
pensadores

que

vivem

momentos

revolucionários.
No caso da interpretação que propus, quero
dizer que nós estamos em um momento que é
mais próximo do momento revolucionário. Não
existe nenhum Napoleão, nenhuma revolução
no sentido clássico em marcha, mas são tempos
de

transformação

muito

rápida.

Nesses

momentos, o procedimento fenomenológico
parece mais adequado para entender o tempo
presente

porque

primariamente
emergem

a

sujeitos

ele

também

é

tentar

entender

–

o

qual

dirigido
como

processo

de

subjetivação e, no caso de teoria crítica, de
subjetivação da dominação. Eu acho que essa
perspectiva é mais rica para entender o que,
nesses momentos, está acontecendo.
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Eu acho que o próprio fato de eu ter conseguido
produzir essa interpretação da Fenomenologia diz
muito sobre o tempo. Acho que o tempo mexe
com a gente nesse sentido. Na década de 1980 –
alguns falam na década de 1970 – produziram-se
interpretações de Hegel inteiramente novas, o
que se costuma chamar de “renascimento
hegeliano”.

Há,

então,

um

acúmulo

de

conhecimento sobre Hegel que me ajudou
profundamente a escrever esse livro. Eu não
teria sido capaz de escrever o livro se não fossem
os tempos e todas as pessoas que produziram
interpretações tão interessantes de Hegel antes
de mim.

Teoria crítica e os novos
movimentos sociais
RPA

–

Você

aponta

uma

série

de

transformações com as quais a teoria crítica
contemporânea deve aprender a lidar: os
movimentos de protesto na década de 1960, a
formação dos novos movimentos sociais até
meados de 1980 e as políticas da identidade,
que mostraram força até os anos 2000. Você
assinala que, nesses momentos, teríamos
processos que não têm mais referência à
classe como elemento constitutivo. O que
significa dizer que a teoria crítica deve tomar,
como você diz, a igualdade como motor
incontornável das lutas sociais?
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MN – A questão da igualdade está ligada ao
debate entre Axel Honneth e Nancy Fraser – uma
especificidade é ofato de eu tomar posição a esse
respeito para dizer que acredito que Nancy
Fraser tenha razão. Não é possível reduzir toda a
gramática das lutas sociais ao reconhecimento,
não

dá

para

fazer

essa

redução

sem

necessariamente concordar com ela sobre todo
o resto que se segue. Essa é uma coisa muito
específica.

Eu

acredito

que

esse

modelo,

fenomenológico, tem uma versão importante no
livro de Axel Honneth, Luta por reconhecimento,
mas que precisa ser combinado com História e
consciência de classe, onde a igualdade é tão
central quanto a constituição dos sujeitos.
Agora, o essencial aqui é a gente ter claro que,
para tentar compreender o momento presente,
temos que compreender a dominação como um
processo multidimensional de subjetivação, de
formação dos sujeitos, de assujeitamento e de
criação

subjetiva.

Há

um

elemento

multidimensional na dominação; e não é que a
classe desapareceu, mas a classe se tornou uma
das dimensões. É impossível entender as lutas
sociais simplesmente reduzindo-as à classe,
assim como não é possível reduzindo-se tudo ao
reconhecimento. A maneira de proceder da
Fenomenologia é mais adequada para a teoria
crítica tentar entender as lutas sociais – é o que
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eu acho que a teoria crítica está tentando fazer
em toda sua produção.
RPA –

No livro, você

comenta

que

o

nascimento do novo se daria pela tensão, pelo
descompasso,entre uma consciência que não
está à altura de seu tempo e uma consciência
que já apreendeu seu tempo em todo seu
potencial, uma consciência filosófica. Uma
figura que poderia surgir é a do desespero,
uma figura da Fenomenologia. Qual o papel do
desespero

e

da

indeterminação

no

nascimento do novo?
MN – O desespero é fundamental porque está
ligado à dúvida. Hegel faz um jogo de palavras
em alemão que infelizmente não temos como
traduzir.

Dúvida

[Zweifel]

e

desespero

[Verzweiflung] têm a mesma raiz. O desespero é o
índice de uma inquietude que nos habita. E essa
inquietude é a inquietude do nosso tempo. A
inquietude de a gente não estar à altura do nosso
tempo. Essa inquietude nos move, é o motor que
nos faz tentar nos encontrar a nós mesmos.
Veja, se não estamos à altura do nosso tempo,
não estamos à altura de nós mesmos. O desejo,
esse impulso de estar à altura de seu tempo, de
si mesmo, é um impulso que não nos abandona
nunca. Essa inquietude é o que nos faz querer
produzir essa coincidência. Entender o nosso
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tempo na melhor maneira possível – mas ao
entender, realizar os potenciais desse tempo
novo, a modernidade. Alguém pode dizer que
não

quer

mais

seguir

o

caminho

da

Fenomenologia porque ele é muito angustiante –
para usar outra palavra, que não desespero.
Você pode parar de entender a si mesmo e ao
seu tempo, mas a inquietude não vai te
abandonar. Ela vai continuar. Isso é uma coisa
muito

poderosa

da

reflexão

hegeliana,

a

inquietude constitutiva. Uma coisa da qual a
gente não consegue escapar.
RPA

–

Esse

descompasso

entre

duas

consciências que vemos na relação de Hegel
com

a

Revolução

Francesa

encontraria

paralelo com a crise do capitalismo de 2008 e
as consequências que ela gerou, por exemplo,
em 2011, 2013? Como ele pode ser explicitado?
MN – Essa é uma questão difícil. Se fôssemos
tentar fazer um paralelo, a Revolução Francesa é
um acontecimento histórico de tal porte que é
difícil compará-la com qualquer outra coisa. O
que seria comparável em termos históricos seria
a Revolução Russa. Só que a Revolução Russa,
que agora tem cem anos, não nos trouxe o
mesmo resultado que a Revolução Francesa. Ela
trouxe muita frustração para o campo das lutas
emancipatórias. Mas o que também tento
argumentar é que as revoluções mudaram de
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caráter. O modelo [de hoje] é muito mais “maio
de 1968” que “julho de 1789”. É outro modelo de
revolução, um modelo que não apresenta
resultados institucionais imediatos – como se
pode dizer da Revolução Francesa. Apesar de
toda turbulência, o período napoleônico é a
tentativa de sedimentar de maneira institucional
aquela revolução, com todos os problemas que
isso tem. Quer dizer, ainda bem que não temos
um modelo como o modelo napoleônico, um
modelo altamente repressivo.
Eu penso que o ciclo de revoltas democráticas
que tivemos entre 2011 e 2013 no mundo inteiro,
incluindo o Brasil, foi algo que atualizou esse
modelo de maio de 1968 e que aponta para
transformações

muito

rápidas,

estruturais,

dentro do capitalismo – transformações para as
quais devemos ficar atentos. Devemos estar
atentos, especialmente, para os processos de
subjetivação da dominação. Esse foco é muito
importante para entendermos o que está
acontecendo. E eu acho que a teoria crítica tem
como colaborar com isso. Nós tivemos um longo
período de transição entre o fim do bloco
soviético e a crise de 2008 e esse período acabou.
A questão é que não sabemos para onde essa
transição irá. A gente tem que ter um bom foco
para entender para onde vamos. São tempos de
transformação muito veloz.
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RPA – Você fala sobre uma desatenção da
teoria crítica, sobretudo de Habermas, para
com os trabalhos de autores como Foucault, a
quem Habermas recusa mesmo o estatuto de
teoria tradicional. Por que isso acontece e
quais os efeitos desse banimento para a
teoria crítica?
MN – É difícil responder a essa pergunta porque
é difícil saber o que levou Habermas à decisão de
colocar um cercadinho, um quadradinho, entre
teoria crítica e dizer “quem quiser entrar aqui
tem que ter tais e tais características”. Eu acho
que está ligado a um certo diagnóstico que ele
fez naquele momento que a teoria crítica poderia
se diluir num campo mais amplo e perder suas
especificidades. Ao mesmo tempo, acho que foi
uma atitude política e teoricamente sectária,
filosoficamente míope, porque afastou a teoria
crítica de alianças importantes. Há muitas
alianças possíveis entre teoria tradicional e teoria
crítica, mesmo em ramos da crítica social que não
colocam a emancipação como aquilo que move a
teoria, como é o caso da teoria crítica. Os dois
campos são muito complexos, variados. Eu acho
que foi um gesto extremo, desnecessário, que
prejudicou muito o desenvolvimento da teoria
crítica, dadas a importância e a qualidade da
produção de Jürgen Habermas. É uma pena. Mas
dá tempo de corrigir.
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RPA – Dá tempo de corrigir?
MN – Sempre dá.
RPA

–

Professor

Marcos

Nobre,

muito

obrigado.
MN – Foi um prazer.
· · ·

Marcos Nobre é filósofo e professor na UNICAMP.
Agradecemos a Felipe Gonçalves Silva e Ricardo
Crissiuma pela colaboração.
· · ·
Marcos Nobre. Um elefante na sala. Entrevista concedida
aos editores. Porto Alegre: 2018. Revista Porto Alegre.
v. 1, n. 1, p. 69–91, jul./dez. 2018.
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A estrutura
6 DE DEZEMBRO DE 2018 · GUILHERME LAZARO MENDES
· · ·

John McPhee,
Oranges (Farrar, Straus & Giroux, 1968)
Silk Parachute (Farrar, Straus & Giroux, 2010)
Draft No.4: On the Writing Process (Farrar, Straus
& Giroux, 2017).
· · ·

Escrever, fato já provado por alguns nomes
desde a epopeia de Gilgamesh, é um parto de
gêmeos: as palavras, concatenadas e ligadas
umas às outras como um vagão de trem de várias
e várias páginas, precisam cumprir o duplo
desafio de expressar a real vontade da pessoa
por trás de sua concepção, e, ainda sim, manter
o futuro leitor preso e amarrado à própria
curiosidade. Tem gente que fez isso mal – e os
séculos trataram de enterrá-los ou então deramlhes montanhas de dinheiros e sequências de
filmes e parques temáticos. Teve gente que fez
isso muito bem, e tem gente que fez isso tão bem
a ponto de citarmos seu sobrenome em algum
café ou encontro, de usarmos como mantra caso
algum déspota seja eleito, por exemplo (é do
Hemingway aquela agora clássica passagem do
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“e importa quem está ao nosso lado nas
trincheiras?”).
E tem os jornalistas.
É preciso segregar a categoria da qual faço parte
porque, independente da imagem atual sobre
jornalistas (spoiler: nunca esteve pior), aqueles
que se importam com o bom texto têm
reservados para si um parto de trigêmeos: além
das duas primeiras missões, é deles esperada
uma terceira – a de que tudo ali relatado seja
verdade. Ou, então, a fila dos ficcionistas seria
ainda maior e mais extensa.
Alguns nomes se destacaram desde que o
carinho com o texto jornalístico se tornou algo
apreciado, no final dos anos 1960: no Brasil,
tivemos nomes imponentes como José Hamilton
Ribeiro e Audálio Dantas. Mas foi nos Estados
Unidos que as coisas realmente ganharam
destaque: jornalistas natos como Gay Talese,
Tom Wolfe e George Plimpton se uniram a
escritores de carreira, como Norman Mailer e
Truman Capote, para uma pequena competição
interna sobre quem teria o texto mais redondo,
a história mais fantástica, contada em detalhes
ainda mais fantásticos, sem jamais perder a
perícia.
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Com o envelhecimento dessa geração, que
buscou sua carreira na produção de livrosreportagem e de ficção, uma segunda leva de
ensaístas e jornalistas fez seu nome: nos Estados
Unidos,

David

Remnick

promoveu

o

renascimento da New Yorker como um marco
zero do jornalismo trabalhado e trabalhoso,
enquanto outras revistas e jornais continuaram
com um pesado investimento em reportagem.
Dentro da categoria dos jornalistas literários, há
uma parcela ainda menor, composta apenas por
John McPhee. Sua obra, de tão complexa e
impressionante, não permite que o misturemos
com essa gentalha toda.
· · ·

Diz a lenda que John McPhee, em 1963, foi parar
na New Yorker como repórter. O fato é que, 55
anos e 30 livros depois, ainda continua lá – sua
peça mais recente foi publicada em março de
2018. Um dos mais longevos de sua área (e sem
dúvida o mais discreto de sua geração), McPhee
sempre seguiu à sombra de todos os grandes
nomes contemporâneos.
A começar pela sua obra: muito provavelmente
nenhum autor cobriu uma pletora de temas tão
variados e dispensáveis como ele. Uma pequena
lista exemplificativa: Coming into the Country
narra uma jornada pelo interior do Alasca; The
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Survival of the Bark Canoe fala da construção de
uma antiga canoa tradicional no nordeste
americano, e The Pine Barrens é sobre uma área
isolada no meio do estado de Nova Jersey, sem
nada a não ser árvores. Eu tenho aqui à minha
esquerda, na estante, um exemplar de um
desses livros, onde ele passa um bom tempo
esquadrinhando o potente exército suíço, que
não

entra

em

uma

guerra

desde

1815.

Normalmente longas reportagens publicadas
por ele na revista virariam livros logo depois, a
maioria ainda impressos.
Um dos mais famosos entre eles, Oranges, é
extremamente autoexplicativo. São 149 páginas
única e exclusivamente sobre a história da
laranja, seu cultivo no estado americano da
Flórida e alguns dos seres humanos por trás
disso. Abrir as páginas ao acaso é encontrar
informações cada vez mais essenciais – mesmo
que seu interesse em frutas cítricas jamais tenha
passado de um Globo Rural.
Lembro de ter iniciado a leitura de Oranges num
sábado, em setembro de 2013, debaixo de um
sol escaldante na fila do Rock in Rio. Como ficaria
ali por horas, tostando sob o sol infernal da Barra
da Tijuca, me precavi e levei aquele livro, que
achei num sebo e que me havia sido indicado,
meses antes, por Edvaldo Pereira Lima, um dos
grandes estudiosos do jornalismo literário no
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país e talvez um dos poucos habilitados no Brasil
para falar da prosa do americano. Como não há
versões em português, traduzo aqui um trecho
do que li naquela fila:
Não havia laranjas no hemisfério ocidental
antes de Colombo introduzi-las. Foi Pizarro
quem as levou para o Peru. As sementes que
os espanhóis levavam vieram de árvores que
entraram na Espanha com o levante do Islã.
O desenvolvimento da botânica da laranja
deve algo a Vasco da Gama e ainda mais a
Alexandre, o Grande; laranjas tinham
importância simbólica nas pinturas de
mestres renascentistas; noutras épocas, ao
menos duas esmagadoras invasões à
Península Itálica foram inspiradas pelas
visões do paraíso que as laranjas
engendraram nas mentes dos povos do
norte. Laranjas foram, certa vez, a fruta dos
deuses, para quem eram maçãs douradas
das Hespérides, roubadas por Hércules.
Então, em sucessivas declinações, laranjas se
tornaram as frutas dos imperadores e dos
reis, do alto clero, da aristocracia e, lá pelo
século XVIII, da burguesia rica. Outros cem
anos se foram até que elas entrassem ao
alcance da classe média, e não antes do
começo deste século [o XX] que finalmente
viraram uma fruta da comunidade.

O

relato

feito

por

John

McPhee

é

tradicionalmente denso, técnico e atento a
detalhes no tempo presente e no plano histórico.
Tente imaginar a quantidade de minúcias
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presentes em Coal Train, uma matéria da New
Yorker em duas partes sobre o CTSBT, um trem
de carvão de exatos 7.485 pés (2.281 metros) de
comprimento, e sua jornada entre o Kansas e o
Nebraska. Ou mesmo todos os nomes de rochas
presentes na série de livros que culminou em
Annals of the Former World, com a qual McPhee
venceu o Pulitzer em 1999.
Para nós, isso pode se revelar um fardo: uma
versão surrada e de bolso de Coming into the
Country está na minha estante há anos,
esperando que eu ultrapasse a marca dos 25% –
o que se torna impensável com tantos nomes de
peixes, pedras, árvores e coisas próprias que não
são facilmente convertidas para o português.
· · ·

É na estrutura, porém, que a obra se torna
monstruosa,

e

monumental

para

padrões

jornalísticos. Aqui, avanço ao Silk Parachute, uma
coletânea de matérias e ensaios menores
publicada em 2010.
Outro livro garimpado em sebo (dessa vez, já por
motivação própria), o compêndio de textos
escritos é como um fractal – único por sua
essência, mas que reflete a salada de frutas na
qual McPhee se especializou. Há textos sobre
suas férias nos penhascos do litoral inglês
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(Seasons on the Chalk), sobre o lacrosse (Spin Right
and Shoot Left) e golfe (RIP Van Golfer). Talvez o
mais chocante destes ensaios seja Checkpoints,
que mergulha na cultura de checagem do
jornalismo americano, quase que como uma
reportagem às avessas, sobre tudo o que é feito
para que uma matéria saia factualmente correta.
Para você que tomou a acertada decisão de ser
qualquer

coisa

na

vida

menos

jornalista,

apresentamos a principal característica da New
Yorker, a quase sexagenária casa de McPhee: a
magazine, que roda semanalmente há 93 anos,
tem uma equipe de checagem de fatos que
praticamente reconstrói o caminho feito pelo
repórter, por outras fontes, para garantir sua
veracidade. Em The curve of Binding Energy,
reportagem que viraria livro em 1973, McPhee se
debruçou sobre o perfil de Theodore B. Taylor,
um físico nuclear que temia que num futuro
próximo as pessoas e corporações pudessem
construir

bombas

atômicas

sem

maiores

problemas. Entregue a primeira versão aos
editores por McPhee, caberia a equipe de
“checadores” da revista analisar as minúcias –
este átomo tem mesmo x elétrons? Tal usina
nuclear fica mesmo neste endereço? – e afins.
Em Checkpoints, McPhee conta, porém, que
outras informações mais complexas precisavam
de um comprometimento maior dos checadores,
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esforço esse maior do que tinha o próprio
repórter ao apurar os fatos de sua história. Um
exemplo seria o caso dos fūsen bakudan, ou
balões de fogo, lançados pelo império japonês
contra os Estados Unidos na Segunda Guerra.
Um desses balões incendiários, segundo apurou
o repórter, teria sido carregado pelo vento e
caído dentro de um centro de desenvolvimento
do que viriam a ser as bombas atômicas, e que
poderia causar uma hecatombe jamais vista. A
informação, contada em tom de anedota,
precisaria ser confirmada se quisesse estar ali.
Com poucas horas para a deadline de entrega da
matéria,

os

checadores

alcançaram

John

Wheeler, o único capaz de, quase 30 anos depois
do ocorrido, confirmar se tal evento ocorreu ou
não. John Wheeler era um aposentado, no sul da
Flórida, e não estava em casa. Com o auxílio de
algumas listas telefônicas (It’s the 70’s, baby) e da
equipe de polícia local, Wheeler foi encontrado
em um shopping da região, e se mostrou
surpreso que tal fato tivesse vindo à tona.
Estupefato, o entrevistado pergunta à checadora,
“como você sabe disso?”, e a corrige: realmente
um balão de procedência japonesa chegou
próximo de explodir no Hanford Engineer Works,
o primeiro reator nuclear de larga escala do
mundo, e que concentrava plutônio usado nos
testes durante o inverno de 1944 e 1945. O balão,
porém, acabou caindo sobre os fios elétricos,
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pegando fogo logo em seguida. Com a breve
alteração, o texto pode seguir para a publicação.
Essa coisa toda com os checadores fica ainda
mais meta: a história da confirmação destes fatos
ocorreu, já que a própria Checkpoints acabou
publicada pela New Yorker.
· · ·

É esse tipo de atenção e detalhamento no
próprio texto que torna o caso de McPhee, além
de

único,

uma

experiência

prazerosa.

O

Jornalismo Literário americano, que moldou
também a visão brasileira sobre o tema, tem
duas fases bem distintas: a primeira é a clássica,
nos anos 1960, com aqueles nomes citados no
começo do texto. Se tomarmos Capote, Mailer e
Talese

como

paradigmas

desta

vertente,

veremos uma fidelidade muito grande aos
cânones da literatura moderna, um apego fiel às
construções de cenas tais como tentadas por
Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald ou Leon
Tolstói, se jornalistas fossem. O esprit de corps
daquela década se refletiria melhor em Tom
Wolfe, com seu estilo extremamente despojado
e iconoclasta, beirando mesmo a irreverência
hostil a alguns de seus “objetos de estudo”.
Desses, Tom Wolfe foi quem mais fincou raízes: a
segunda geração, surgida a partir dos anos 1990,
teria mais semelhança com ele do que com seus
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contemporâneos,

talvez

menos

por

sua

influência do que por coincidência: John Jeremiah
Sullivan,

David

Foster

Wallace

e

Chuck

Klosterman, alguns dos mais brilhantes ensaístas
de que minha cabeça lembrou nos últimos dez
segundos, têm um papel mais reconhecível na
literatura pós-moderna, onde o cinismo e a
desconfiança irônica são algumas das armas
narrativas mais usadas.
Nenhum desses três autores trabalha como
McPhee, que busca os mesmos resultados, mas
por caminhos diferentes. No que parece ser o
único perfil escrito sobre ele, publicado em 2017
pela New York Times Magazine, fica explícita a
obsessão que o escritor tem pela estrutura do
texto, a colocação de palavras certas nas orações
certas, e as orações certas nas frases certas,
como um grande trem de carvão onde, mesmo
que toda carruagem pareça ser um vagão de
carvão como outros, está naquele exato lugar
por algum motivo. O autor do perfil, Sam
Anderson, chama a organização de “quase superhumana”, por processar todo o montante
apurado (entrevistas, rascunhos, anotações,
fragmentos de jornais e revistas sobre o tema) e
dividi-lo em temas e subtemas.
“Não

havia

discussões

profundas

sobre

inspiração”, conta David Remnick, hoje chefe de
McPhee, sobre as aulas que tinha com o autor.
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“Você estava na sala com um artesão, e não com
um acadêmico ou crítico […]. A questão é a
técnica. Do mesmo jeito que um estudante de
medicina, na mais bruta anatomia, aprende o
que é um baço e o que ele faz, nós aprendemos
como as coisas funcionam numa peça escrita”.
· · ·

Sim, eu disse aula. Filho de professores de
Princeton, McPhee acabou como um catedrático
na mesma faculdade, e está lá até hoje. Em 1999,
soube no intervalo de uma aula que seu livro
havia ganhado o Pulitzer. Seus alunos, que
voltaram à aula sem saber, só entenderiam o que
se passava quando uma leva de fotógrafos,
jornalistas e outros professores interpelou o
repórter, já na saída da sala.
E é sobre o processo de escrita que trata este que
é, até o momento em que escrevo, um de seus
livros mais recentes (o mais recente é uma nova
coletânea chamada The Patch, lançada em
novembro de 2018 no mercado americano).
Talvez porque o ímpeto de se manter como um
jornalista

ávido

encontre

cada

vez

mais

obstáculos em um corpo de 87 anos, McPhee se
dedica hoje a repassar seu conhecimento à
frente, com livros que falam mais sobre o
processo de escrita criativa. Draft No. 4 é uma
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destas coletâneas de ensaios, focada apenas na
arte que é colocar tudo no seu devido vagão,
colocar os vagões na ordem correta e… bem,
colocar o ferrorama para rodar.
O que não impede o nascimento de peças fiéis à
carreira de McPhee. Para isso, voltemos à mais
recente obra publicada por ele na New Yorker: na
edição de 5 de março de 2018 – portanto aos 86
anos e 362 dias de vida – John McPhee resolve
falar sobre os ursos negros de Nova Jersey e sua
(de John McPhee) “aparente quixotesca” vontade
de vê-los (os ursos) andando a partir de dentro
de casa.
A narrativa começa com a construção de sua
residência, em 1966, a poucos quilômetros da
Universidade de Princeton, passando pelos
bosques e, por fim, chegando a uma análise
bastante suave dos cerca de 2.500 ursos que
habitam o estado. Os dados que permeiam o
texto de uma ponta a outra, passando por
recortes de jornais e nomes de condados, são
fidedignos, pois é isso que se espera de uma
grande equipe de checadores como a que existe
na revista. E termina com uma decepção: meio
século depois, sem ter visto um único mamífero
desses, ele recebe a notícia que sua mulher,
Yolanda, avistou um, no quintal dos fundos da
casa. E McPhee?
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Eu estava em um estúdio no subsolo de um
novo prédio no campus de Princeton fazendo
um podcast sobre o técnico de basquete de
Princeton,
Mitch
Henderson.
Meu currículo permanece vazio. Olhando
para baixo de nossas janelas, jamais vi um
urso. Mitch Henderson vai ter de ver. E
enquanto isso, enquanto Yolanda observa, o
urso alcançou o meio do pasto e se sentou.
Isso não aconteceu antes do nascer ou pôr
do sol. Foi no fim da manhã. O urso não
estava com medo ou algo do tipo. Mexendo
seus ombros, flexionando, curvando-os,
banhando-se do sol, se penteava sozinho.
Sentava-se ali e se penteava sozinho (!!!)
enquanto eu, conversando com Mitch, estava
em um porão desenhado por Frank Gehry, e
Yolanda, cuja alma é cheia de presença,
tirava fotos do urso.
· · ·

Guilherme Lazaro Mendes é repórter no portal
JOTA, em Brasília, e ensaísta nas horas vagas.
· · ·
Guilherme Lazaro Mendes. A estrutura.
Revista Porto Alegre. v. 1, n. 1, p. 93–105, jul./dez. 2018.
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A cara nova da
velha política de
segurança
20 DE DEZEMBRO DE 2018 · BETINA VIER
· · ·

Marielle Franco, UPP A redução da favela a três
letras: uma análise da política de segurança
pública do estado do Rio de Janeiro (n-1 edições,
2018).
· · ·

Marielle Franco – vereadora socialista, negra,
LGBT e favelada – foi assassinada em 14 de
março de 2018, juntamente com o motorista
Anderson Gomes. Até agora – dezembro de 2018
– o homicídio ainda não está esclarecido
oficialmente. Sobram evidências de que foi uma
morte política – Marielle teria sido morta por ser
quem era, ter conquistado voz e falar pelos seus.
Nove meses após a morte, a editora n-1 publicou
sua dissertação de mestrado, defendida e
aprovada com louvor em 2014, na Universidade
Federal Fluminense (UFF), em livro intitulado UPP
A redução da favela a três letras: uma análise da
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política de segurança pública do Rio de Janeiro. A
publicação contribui para propagar e perpetuar
a voz da vereadora e cumprir com aquilo que
Marielle proclamara em pronunciamento na
Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro: “Não
serei interrompida”.
O texto tem como pano de fundo uma das
questões hoje mais caras à sociedade brasileira:
segurança pública. A partir da análise da
implantação das Unidades de Polícia Pacificadora
(UPP) no Rio de Janeiro, a dissertação propõe-se
a demonstrar que a modificação de estratégia de
policiamento de incursões pela de ocupação do
território por forças policiais não representa
uma alteração profunda da política anterior, mas
mera continuidade de um modo de operação
que, como afirma a autora e fica evidente diante
das estatísticas e da vivência cotidiana, tem
criado muito mais danos do que os evitado.
A

pesquisa

aponta

que

a

criação

e

implementação das UPPs foi apresentada pelos
gestores públicos como uma nova forma de
tratar a questão da segurança pública, uma
ruptura com aquilo que vinha sendo praticado
até então. No próprio site oficial das UPPs há
menção ao objetivo de construir “a pacificação”
sem que haja necessidade de “reproduzir a
gestão tradicionalmente militar”. Marielle observa
que esse objetivo não foi concretizado: ainda que
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sob

roupagem

diferente,

a

gestão

tradicionalmente militar foi mantida, e teve seu
campo de abrangência ainda alargado em alguns
aspectos.
No trabalho de Marielle, chama a atenção o que
ela denomina “processo de militarização da
favela”, ou, sinteticamente, “militarização do
social”: o processo por meio do qual políticas e
projetos sociais costumam chegar à comunidade
– efetivamente ou apenas na legislação – por
meio da política de segurança pública.
A partir desse conceito, a autora analisa a
implementação da “UPP Social”, um modelo que
o Instituto Pereira Passos, um dos executores do
programa, considera integrar “as favelas ao
restante da cidade, com investimentos em
Educação,

Saúde,

Habitação,

Obras

e

Conservação” (p. 44). No âmbito do programa,
realizaram-se, por exemplo, os “Fóruns da UPP
Social”, iniciativa que buscava fortalecer os
espaços de participação já existentes e atuar
como intermediário entre a população, as
lideranças locais e o Estado. Embora a autora
reconheça que a iniciativa demonstra “alguma
disposição” para o diálogo com a população,
aponta

também

o

problema

dessa

nova

possibilidade ter se apresentado ainda com a
marca da segurança pública, mesmo não
existindo qualquer necessidade de vinculação
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direta com os setores policiais. Marielle afirma
que tal prática, “para além do caráter simbólico,
indica a hierarquização das prioridades nas
políticas públicas aplicadas às favelas” (p. 42), o
que se evidencia também pelo fato de a
representação do Estado nesses espaços de
escuta dar-se maciçamente por forças de
segurança.
Apesar do discurso oficial de que as UPPs
representam uma grande inovação, com a
chegada do Estado no local e sua “retomada do
território”, Marielle apresenta a contradição: o
Estado continua a se fazer presente na favela
com a mesma face de sempre, a policial.
Para além do problema da concepção da UPP
Social,

há

também

complicações

na

sua

implementação. A autora chama a atenção para
o fato de o programa chegar a algumas
comunidades dois ou até três anos após a
chegada

da

polícia.

A

primeira

UPP

foi

implantada na Favela Santa Marta, em 2008; em
2014, ano de apresentação da pesquisa, o serviço
dos Correios, por exemplo, ainda não funcionava
plenamente, e a correspondência devia ser
retirada na associação de moradores.
As UPPs foram, em grande parte, inspiradas no
projeto colombiano Seguridad Democrática; sua
execução no Brasil, porém, deixou de seguir o
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modelo em pontos cruciais. No projeto original,
por exemplo, deu-se prioridade à reformulação
de políticas de investimento na área social
concomitantemente

à

chegada

das

forças

policiais e observou-se a entrega de obras sociais
que indicavam a permanência do Estado em
forma de serviços públicos (escolas, postos de
saúde, parque-bibliotecas e transporte local
urbano). Além disso, a versão colombiana foi
acompanhada de medidas anticorrupção na
corporação policial, como a exclusão de dois mil
agentes

envolvidos

em

assassinatos

e

favorecimento ao tráfico. Marielle aponta que,
embora essas medidas tivessem sido centrais no
êxito do projeto colombiano, a experiência
carioca não observou nada disso.
A pesquisa ressalta ainda os desdobramentos
econômicos da implementação das UPPs e
chama a atenção para o fato de que, enquanto as
ações que trariam benefícios e oportunidades
para os moradores foram raras, quando não
inexistentes, as práticas de regularização, que
trouxeram encargos à população, aconteceram
rapidamente.

Nesse

imposição

regularização

da

sentido,

destaca

a

imobiliária,

do

fornecimento de energia elétrica e das atividades
empresariais. A imposição dessas formalizações,
que alteram a dinâmica local consolidada há
anos, se deu sem análise prévia ou consulta à
população residente sobre a possibilidade de
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arcar com os novos custos. Para Marielle, esse
tipo de prática faz transparecer o interesse
estatal de usar as UPPs como vitrine para ampliar
mercados

e

fornecer

uma

sensação

de

segurança, propícia aos megaeventos ocorridos
à época, em detrimento de buscar melhorar a
vida dos moradores dos territórios ocupados.
· · ·

Outro problema importante é a gestão das
favelas como se fossem o único local em que é
possível combater o tráfico de drogas e de
armas. A autora afirma que “não há qualquer
garantia ou indício de que o enfrentamento do
varejo

do

tráfico

represente

uma

efetiva

desmobilização do comércio de drogas” (p. 68).
Apesar disso, na perspectiva de oferecer uma
resposta à violência, o Estado continua a
comportar-se segundo a velha lógica de “guerra
e enfrentamento ao tráfico”, que ocorre, se não
exclusivamente, majoritariamente nas favelas.
Nesse contexto, a palavra “guerra” deve ser
compreendida no seu significado exato, uma vez
que sua lógica de funcionamento provoca uma
corrida armamentista entre as forças do Estado
e do tráfico, o que desencadeia reações cada vez
mais acentuadas por parte destas. Esse discurso,
além de ineficaz, acarreta um clima de suspeição
e medo entre os moradores dessas localidades,
bem como uma tolerância geral a consequências
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negativas para seus moradores. Ações violentas
são justificadas porque se está operando no
território do “inimigo”, designação que, às lentes
do senso comum, aplica-se potencialmente a
todo morador da favela.
A população dos territórios sofre uma série de
intervenções em seus cotidianos, como mostra a
pesquisadora:

“São

privados

de

suas

manifestações culturais como também do direito
de ir e vir. O toque de recolher, as revistas
constantes sob a mira dos canos dos fuzis, os
maus-tratos

recorrentes

pelas

abordagens

policiais e os abusos de autoridade são marcas
do projeto” (p. 76). A pesquisa detém-se ainda a
analisar as chamadas ações “pré-UPP”, que
consistiram

em

incursões

do

BOPE,

da

Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e
das Forças Armadas marcadas pelo uso forte de
violência e por relatos de execuções sumárias,
invasões a casas e destruição de pertences.
O caso emblemático do ajudante de pedreiro
Amarildo de Souza Dias, levado para averiguação
em uma base da UPP e nunca mais visto, é
abordado por Marielle para evidenciar as ações
de estado de exceção adotadas pela polícia
contra os moradores de comunidade. Fora o fato
de não competir à Polícia Militar encaminhar um
suspeito para averiguação sem flagrante delito,
não há registros da condução pelas câmeras da
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unidade nem pelo sistema de GPS da viatura que
o conduziu. Para Marielle, é possível afirmar que
as

UPPs,

consolidação

em

vez

da

de

representarem

democracia

na

a

favela,

simbolizaram a perpetuação de um regime de
exceção.
A autora termina concluindo que “o que ocorre é
uma propaganda geral pela paz, na qual a polícia,
e não a política, ocupa lugar central” (p. 139),
verificando o predomínio de uma política de
segurança pública alicerçada na militarização, de
modo que a distinção da estratégia das UPPs
mostra-se meramente retórica. A dissertação
apresenta possibilidades e desafios para a
alteração dessa realidade — da desmilitarização
e unificação das polícias a uma nova concepção
de cidade focada nos direitos e nas pessoas,
passando por políticas públicas voltadas ao
diálogo com a população e pela superação da
concepção

positiva

ideia

da

“guerra”

–

substituindo-se a repressão pela proteção.
As UPPs encaminham-se para um fim – o
Ministro Extraordinário da Segurança Pública do
Rio de Janeiro, Raul Jungmann, anunciou a
intenção de extinguir metade das unidades e a
Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro votou o
Projeto de Lei 4.395/2018, que previa o fim
definitivo das UPPs. Ainda assim, o trabalho da
vereadora e pesquisadora permanece atual e de
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extrema importância, apresentando-se como
suporte para a avaliação de longo prazo da
política implementada. Dez anos depois do início
da implementação das UPPs, não se verifica
melhora nas estatísticas da segurança pública do
Rio de Janeiro. Ou seja, a política adotada não
teve a eficácia planejada. Diante disso, é
fundamental atentar a trabalhos como o de
Marielle visando a identificar erros e alternativas
para futuras estratégias na área.
· · ·

A celeridade do lançamento é proporcional à
urgência de fazer ecoar a voz de Marielle Franco:
como advertem os editores em nota, não se trata
de desrespeitar o tempo de luto, mas de afirmálo, “porque o luto e a luta vão juntos” (p. 6 e 7).
Marielle Franco teve de atravessar diversos
muros: contudo, chegou onde sua voz se fez
ouvir e dissolveu a concretude dos muros no seu
caminho. Tornou sonoro que a vida “dos de
baixo” importa. “Marielle, presente” ecoa e faz
ressoar

a

luta

da

população

negra,

da

comunidade LGBT, das mulheres, pelos direitos
humanos. O silêncio é um luxo que só aqueles
que têm tempo podem se dar. Para que sua
morte não seja diminuída e a importância das
suas palavras não se perca, resta fazer coro a sua
voz.
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· · ·

Betina Vier é advogada na área de assistência
social.
· · ·
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