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Apresentação

Nos últimos anos, aproximações entre a teoria social, a historiografia 
e os estudos culturais têm se tornado mais recorrentes. Estas inter-
locuções, cujo rendimento teórico se identifica na produção de pes-
quisas, apresentam algumas articulações mais nítidas quando se trata 
do uso de conceitos e ferramentas da teoria social, dos estudos cultu-
rais e da teoria da história.

No caso específico das relações entre a teoria social e a historio-
grafia, o debate se estabeleceu com mais força e regularidade a partir 
de desdobramentos da sociologia histórica e da história social, que 
se debruçaram sobre o papel do Estado e do mercado nas sociedades 
e passaram a exemplificar a multiplicidade dos caminhos de experi-
mentação no tempo. A abertura teórica ancorada no método histó-
rico-comparativo favoreceu a construção, por parte de historiadores 
e cientistas sociais, de diversas categorias e tipologias referentes às 
modernizações: modernidade-mundo, sistema-mundo, modernida-
de-colonialidade, modernidades alternativas, modernidades múltiplas, 
modernidade periférica, geografia dos modernismos, modernização 
desigual, entre outras perspectivas.

Em outro polo, sob a multiplicidade da modernidade e do método 
comparativo, relações com a teoria literária, especialmente as cone-
xões entre a história cultural e os estudos culturais, que abrangem a 
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literatura comparada e a historiografia literária, encaminharam um 
debate com considerações que levavam em conta: as formas pelas quais 
a cultura modernista fora criada, apropriada e criativamente traduzida; 
a criação de estratégias literárias em sintonia com as experiências e as 
subjetividades concernentes à posição às margens; a explicitação dos 
antagonismos advindos dos diferentes tipos de modernização; a flo-
ração de linguagens modernistas e suas implicações. Desta interme-
diação, diversas categorias foram alocadas: crioulização, hibridismo, 
poética do imaginário, fronteira, entrelugar, diferenças, fluidez identi-
tária, referencialidade, transcodificação, subalternidade, colonialismo 
do poder, sociologias conectadas, sociologia transnacional, sul glo-
bal, epistemologia do sul, geopolítica do conhecimento, entre outras.

Assim, por um lado, o debate privilegiou as relações entre teo-
ria social, sociologia histórica e história social, enquanto, por outro, 
abarcou a teoria literária, a história cultural e os estudos culturais. 
É justamente o contato entre essas duas esferas que levanta algu-
mas questões centrais para a teorização contemporânea das ciências 
sociais. A diversificação das experiências modernas tornou-se o ponto 
de partida para a análise de como os intelectuais lidaram com a escrita, 
as formas literárias e a vida pública ou como se posicionaram perante 
a formação de sensibilidades distintas e os aspectos políticos, técni-
cos, éticos e estéticos nas experimentações que definiriam as lingua-
gens moderna e modernista. Destaca-se ainda o desenvolvimento de 
espaços e espacialidades distintas em cada caso específico, em âmbito 
seja regional, seja nacional, seja transnacional, onde experimenta-
ções modernas e modernistas se realizaram e seguem se realizando.

Uma abertura teórica dessa ordem, advinda de reflexão e crítica 
a partir do diálogo entre áreas distintas, mas com certa afinidade ele-
tiva com as experiências moderna e modernista em diferentes tempos 
e espaços, aviva a análise das práticas, dos imaginários e das subjetivi-
dades de movimentos sociais e políticos, de indivíduos e instituições 
críticos ao movimento hegemônico de constituição de universalida-
des ou contrapostos ao capitalismo contemporâneo.
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É dessas questões que se depreendem os temas gerais que estão 
abarcados neste livro, frutos de construções teóricas que se originam 
da aproximação entre diferentes campos disciplinares e favorecem a 
multiplicidade analítica de um mesmo objeto de pesquisa. Ao mesmo 
tempo, a reflexão proposta perscruta as práticas institucionais por meio 
das quais se deram apropriações disciplinares e a divisão dos saberes 
ou especialização cada vez maior dos analistas. Além disso, o livro 
traz considerações críticas sobre as ciências sociais no que tange, sob 
o ponto de vista político, suas teorizações, aspectos éticos subjacen-
tes a suas interpretações e seus desafios no mundo contemporâneo.

Os capítulos, escritos por diversos especialistas, examinam esse 
trio disciplinar de maneira criativa, por meio da reflexão sobre teo-
rias ou métodos de pesquisa já existentes, confrontando as práticas 
e os imaginários estabelecidos, e sobre diversas categorias alocadas 
pelos estudos mais recentes e eventuais desdobramentos dos proces-
sos históricos analisados.

No capítulo inaugural do livro, “A temporalidade do político: 
historiografia e teoria democrática na obra de Pierre Rosanvallon”, 
Wendel Antunes Cintra analisa a obra de Pierre Rosanvallon, ressal-
tando sua “história conceitual do político” e a reconstrução genealó-
gica de conceitos-chave da teoria política moderna, como soberania 
popular, legitimidade, igualdade e representação. Para Cintra, Rosan-
vallon fornece instrumentos para a compreensão global da experiên-
cia democrática moderna, que se daria a partir da elucidação de suas 
contradições e aporias fundadoras, conciliando mudança e descon-
tinuidade nas análises sobre os regimes políticos contemporâneos.

Em “Apontamentos sobre a história e o significado (meta)socio-
lógico do advento da cidade moderna”, Cassio Brancaleone assinala o 
espaço e os lugares de sociabilidade constituidores e constituintes da 
modernidade, em especial a cidade e o mundo urbano em suas dimen-
sões sociológica, política, ética e estética. Para o autor, a cidade apa-
rece como portadora de uma vida cultural dinâmica e criativa, em seu 
pressuposto papel de irradiadora civilizatória e cosmopolita, que se 
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expressa pela coexistência de diferentes crenças, costumes, ideias e 
tipos sociais em um mesmo espaço enquanto prática urbana.

Se o mundo público anima as duas primeiras análises, “‘Cette 
ville est noire’: o papel da cidade moderna para a construção da autor-
referência nos diários de Catherine Pozzi (1882-1934)” traz para o 
primeiro plano as relações entre o tropo da cidade moderna e a cons-
trução da autorreferência na escrita do diário da escritora e intelec-
tual francesa Catherine Pozzi. A partir deste diário, escrita íntima por 
excelência, Aline Magalhães Pinto revela como o lugar da enunciação 
toma a si como referente na questão da subjetividade, da subjetivação 
e da intencionalidade de uma consciência reflexiva, advinda do exer-
cício íntimo e permanente da escrita, em modulações que flutuam 
entre o registro e a ficção, abarcando os dilemas do mundo moderno.

O capítulo escrito por Mariana Albuquerque Gomes, “Moderni-
dade e experiências estéticas: as revistas literárias simbolistas no fin 

de siècle brasileiro”, também vai ao encontro deste mundo moderno, 
onde afloram experimentações intelectuais das mais diversas. A partir 
da exposição de seleto material de revistas que circularam no Brasil 
em finais do século XIX, Gomes aborda aspectos centrais da pecu-
liar experiência estética simbolista na literatura brasileira no con-
texto da modernidade.

A modernidade brasileira se entrecruza com outros andamen-
tos modernos em “Machado de Assis, as ideias e o lugar”. Alex Lara 
Martins, com maestria, retoma o clássico debate sobre ideias fora do 
lugar, promovido por Roberto Schwarz, e empreende uma interpre-
tação original sobre a obra de Machado de Assis, ao imputar implica-
ções filosóficas, enquanto exercício e prática reflexiva, à obra ficcional 
deste grande literato. Com Martins, estão em pauta as opções feitas 
por Machado de Assis em seus romances com o fim de empreendi-
mento filosófico de interpretação do mundo. Estratégia de uma filo-
sofia cética em detrimento da filosofia tradicional.

Além de Machado de Assis, outro grande escritor é alvo de refle-
xões neste livro. Em “Nostalgia do real: o jovem Jorge Luis Borges e a 
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história de Buenos Aires”, Pedro Demenech, com rara sensibilidade, 
analisa a trajetória intelectual do escritor argentino e sua íntima rela-
ção com a cidade de Buenos Aires. Segundo Demenech, Borges teria 
refeito o itinerário de fundação da capital portenha criando histórias 
paralelas, numa articulação entre passado e presente, que deram a esta 
Buenos Aires inventada por ele um sentido quase a-histórico e perene.

Sobre a sensibilidade modernista, Davidson Diniz, em “Teorias 
da imagem em Walter Benjamin e Lezama Lima” aponta duas con-
cepções de escrita historiográfica reveladoras das experimentações 
intelectuais da modernidade. De um lado, estaria uma concepção 
europeia, orientada por procedimentos de formalização do pensa-
mento marcados pela linearidade e pela disposição sucessiva de um 
plano sintático em que deve estar grafada a palavra que se pretende 
comunicante, e, de outro, com Benjamin e Lezama Lima, a imagem, 
à qual corresponderia outro plano, abarcando os impasses de forma-
lização e de transcrição da episteme modernista.

No capítulo “Modernismo brasileiro, intelectuais e experiência 
intelectual periférica”, Maro Lara Martins estabelece a diferenciação 
entre o modernismo e o movimento modernista, contrapondo uma 
visão que tradicionalmente se habituou a reiterar a captura do termo 
modernismo pelo movimento paulista na Semana de Arte Moderna 
em 1922. Martins amplia assim a noção de modernismo para além 
das vanguardas artísticas e estéticas da literatura, da arquitetura e das 
artes em geral, encarando-o como um fenômeno histórico que se ini-
cia em fins do século XIX e que se atrela a uma dimensão cultural 
mais ampla, ao mesmo tempo reivindicando a posicionalidade dos 
intelectuais e a experiência intelectual do modernismo latino-ame-
ricano para estabelecer uma reflexão sobre o movimento no Brasil, a 
partir da perspectiva da geografia dos modernismos, enquadrando-o 
a um processo expandido de emergência e desenvolvimento de dife-
rentes tipos de modernismos dentro da modernidade.

No capítulo “Intelectuais, estrutura de sentimentos e utopia 
no exílio latino-americano: nos passos de Darcy Ribeiro”, Adelia 
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Miglievich-Ribeiro persegue as pegadas de Darcy Ribeiro no exílio 
para apontar as vivências e afetos partilhados, o reconhecimento 
mútuo, os sonhos e as desilusões, os engajamentos e as utopias 
construídas pela geração de intelectuais dos anos 1960 e 1970. 
Como lembra Miglievich-Ribeiro, a utopia como diretriz da agên-
cia humana é também experiência a ser vivida e a formar memó-
rias para grupos, gerações e coletividades.

Ao lado de Darcy Ribeiro, um grande intelectual brasileiro das 
ciências sociais é Florestan Fernandes. Alvo de inquirição em dois 
capítulos deste livro, Florestan Fernandes é analisado por Fabrí-
cio A. Deffacci e Marcelo Fetz em “A revolução burguesa em duas 
sociologias: um possível diálogo entre Florestan Fernandes e Karl 
Mannheim” e por Pedro Luiz Lima em “Questões de ritmo: Flo-
restan Fernandes e a linhagem dualista de interpretação do Brasil”.

No primeiro destes capítulos, é analisada a estrutura teórico-me-
todológica do grande clássico A revolução burguesa no Brasil, identifi-
cando-se a influência de Karl Mannheim nas categorias empregadas 
para a reconstrução histórica na primeira parte do ensaio de Flo-
restan Fernandes. Já o segundo contrapõe-se à forma como a vasta 
obra do sociólogo paulista costuma ser analisada, pela perspectiva do 
cientificismo e da ruptura com a tradição ensaística do pensamento 
social brasileiro. Assim, a partir de textos escritos por Florestan Fer-
nandes em fins dos anos 1950 e início de 1960, Lima desenvolve a 
hipótese de que parte dessa obra se vincula a uma linhagem dualista 
de interpretação do Brasil.

Sobre intérpretes e interpretações do país, modernismos e experi-
mentações, Fernando Perlatto, em “Uma trilha moderna para o Brasil: 
a ‘vertigem visionária’ de Caetano Veloso”, mostra o músico e com-
positor Caetano Veloso como figura intelectual, intérprete do país. A 
intepretação do cantor acerca da originalidade brasileira teria o mérito, 
segundo Perlatto, de lançar luz sobre elementos da tradição associados 
às ideias de alegria, diferença e solidariedade, que ofereceriam poten-
cialidades no sentido do reencantamento da modernidade ocidental.
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Ainda no campo da música, Juliano Nogueira de Almeida, no 
capítulo “Desenredo: memória e carnavalização em Gilberto Gil, Gon-
zaguinha e João Bosco”, aborda a carnavalização enquanto fenômeno 
que intervém na tradição mnemônica oficial, que insiste em lançar 
no esquecimento o repertório dissidente e subversivo. Em que pese 
o amplo leque de canções e artistas que carnavalizam o discurso e 
a memória ditatorial no Brasil, elegeram-se canções de autoria dos 
compositores mencionados no título do capítulo, sobretudo, segundo 
Almeida, por esses artistas tratarem dessas questões de modo perspi-
caz e recorrente em suas letras e melodias.

Por fim, cabe mencionar que a multiplicidade temática e de tra-
tamento metodológico faz parte do projeto coletivo que deu origem 
a este livro, sem, contudo, perder-se o rigor científico que as rela-
ções entre cultura e sociedade nas experimentações modernas exi-
gem dos analistas especializados. 
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A temporalidade do 

político: historiografia e 

teoria democrática na obra 

de Pierre Rosanvallon

Wendel Antunes Cintra

[…] a história deve ser considerada um material da filosofia 

política e um objeto sobre o qual ela reflete.
Pierre Rosanvallon (2010, p. 51)

Precisamos identificar os conceitos que podem dar sentido a este 

mundo em gestação e, mais ainda, tentar decifrar as novas for-

mas de democracia que podem emergir no futuro. Embora a des-

crição acerca do que foi dito e feito seja importante, assim como 

a atenção às incompletudes, equívocos e mesmo riscos inerentes 

daquilo que foi realizado, nosso objetivo é forjar os tipos-ideais 

que podem nos ajudar a pensar e modelar o novo sistema que 

está começando a emergir.

Pierre Rosanvallon (2011a, p. 5, tradução minha)
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Pierre Rosanvallon tem se destacado no campo da teoria democrá-
tica desde a publicação da trilogia Le sacre du citoyen (1992), Le peuple 

introuvable (1998) e La démocratie inachevée (2000). Nessas obras, o autor 
empreendeu uma inovadora genealogia histórica dos debates em torno 
do sufrágio universal, da representação política e da soberania popu-
lar na França, desde o período da revolução de 1789 aos dias atuais.

Em seus trabalhos mais recentes — La contre-démocratie (2006), 
La légitimité démocratique (2008), La société des égaux (2011) e Le bon 

gouvernement (2015) — o autor se dedicou a examinar a crise e as 
mutações em curso nas democracias contemporâneas, buscando ela-
borar um quadro conceitual das novas práticas e instituições que têm 
renovado a dinâmica de funcionamento desses regimes.

Um traço comum presente nessa produção acadêmica recente 
consiste na combinação entre história e teoria política. Em alguns de 
seus ensaios dedicados ao tratamento de questões de ordem meto-
dológica, Rosanvallon utilizou as expressões “história filosófica do 
político” e “história conceitual do político” para denominar essa abor-
dagem. Entre as principais diretrizes dessas proposições, destaca-se a 
ênfase nas representações intelectuais que possibilitam a vida comum:

a. o político definido precisamente como o domínio das repre-
sentações básicas que instituem o social;

b. uma abordagem multidisciplinar que pretende superar as 
divisões convencionais das ciências humanas, mobilizando 
conhecimentos de diversas áreas, como filosofia, história 
(econômica, das instituições, das mentalidades, da cultura), 
ciência política e sociologia;

c. a tentativa de compreender a partir de uma visada de longa 
duração os impasses na constituição da democracia moderna 
(LYNCH, 2010; ROSANVALLON, 2010).

A proposta de uma teoria política historicamente informada 
sustenta-se na premissa de que as questões políticas fundamentais 
da contemporaneidade não podem ser respondidas satisfatoriamente 
sem um esclarecimento das aporias que compõem sua história. Esse 
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postulado teórico-metodológico indica uma via alternativa às pers-
pectivas mais normativas no âmbito tanto da teoria política con-
temporânea — tais como aquelas desenvolvidas por John Rawls, 
em Uma teoria da justiça, de 1971, ou Jürgen Habermas, em Direito 

e democracia, de 1992 — como da historiografia contextualista — 
cujos trabalhos mais emblemáticos foram produzidos pelos auto-
res da Escola de Cambridge1 (LYNCH, 2010).

Rosanvallon reconhece a renovação historiográfica levada a cabo 
por Skinner, que, segundo ele, foi responsável por romper tanto com 
a história das ideias tradicional — centrada na racionalidade interna 
dos textos e no comentário dos grandes autores — como também com 
certo esquematismo marxista — que interpreta as ideias como meros 
produtos ideológicos a falsear a realidade ou a promover os interes-
ses de seus proponentes. A obra de Skinner, contudo, não teria esta-
belecido um diálogo mais produtivo com a teoria política em razão 
da “falta de distinção adequada entre o problema dos temas perenes 
da filosofia e aquele resultante das questões contemporâneas rele-
vantes” (ROSANVALLON, 2010, p. 62). Nesse sentido, o limite das 
abordagens contextualistas teria a ver com sua recusa em estabelecer 
uma reflexão rigorosa acerca “do conceito filosófico modernidade”, o 
que demonstraria a pertinência contemporânea de temas e questões 
centrais no debate político pelo menos desde o final do século XVIII.

Porém parece haver uma tensão entre a centralidade conferida 
à história no esclarecimento das questões contemporâneas e a tese de 
um ineditismo do tempo presente nos últimos trabalhos do autor. Em 
outras palavras, a exigência de uma filosofia política historicamente 
informada se combina com um diagnóstico de que a experiência pre-
sente apresenta descontinuidade com o passado. O ineditismo de que 

1. Entre os quais, elencam-se As fundações do pensamento político moderno, Liberdade 

antes do liberalismo e Vision of politics, de Quentin Skinner, publicados, respec-
tivamente, em 1978, 1998 e 2002, e The Machiavellian moment, de John Pocock, 
em 1975.
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fala Rosanvallon, contudo, não deve ser confundido com a perspec-
tiva pós-modernista, no sentido lyotardiano, de radical ruptura com 
o projeto filosófico-emancipatório iluminista ou de crise das “gran-
des narrativas”. Trata-se antes de um diagnóstico de ordem sociopo-
lítica, que enfatiza rupturas no âmbito das formas de sociabilidade e 
das formas políticas contemporâneas em relação àquelas que predo-
minaram durante a modernidade clássica, ou na chamada “democra-
cia de equilíbrio”. É nesse sentido que Rosanvallon utiliza expressões 
como “nova era do político”, “grande transformação”, “vasto movi-
mento de mudança das democracias”, que postulam uma profunda 
alteração nas modalidades de organização social e dos regimes polí-
ticos nas últimas décadas2 (ROSANVALLON, 2006, 2008, 2011c).

Para Rosanvallon, esse conjunto de práticas e instituições que 
vêm se desenvolvendo no interior das democracias, contudo, não tem 
sido acompanhado de um quadro conceitual e teórico rigoroso para 
compreendê-lo. É como se, para utilizar uma expressão de Ulrich 
Beck (2010), as ciências humanas estivessem aprisionadas a “con-
ceitos-zumbis”, isto é, a conceitos cuja estrutura semântica remete 
a realidades mortas ou em vias de desaparecimento. A dinâmica da 

2. Signos desse ineditismo evidenciam-se em processos como: a) o advento de 
uma “era da singularidade”, observável pela sensibilidade cada vez mais aguçada 
para as identidades sociais das minorias, que contrasta com a modernidade clás-
sica e suas identidades construídas sob critérios classistas e/ou nacionais; b) o 
estabelecimento de um “capitalismo de inovação”, que dá origem a um processo 
acumulativo e a trocas mais fluidas, estruturalmente mais desigual que o “capi-
talismo de organização”, que o precedeu; c) a crise das políticas distributivas do 
Estado de bem-estar social; d) a crise das identidades partidárias; e e) o recrudes-
cimento da desconfiança dos cidadãos em relação aos governantes. Não vem ao 
caso, nos limites deste trabalho, discutir em pormenores essas teses, que transi-
tam entre as dimensões sociológica, econômica e política. Para o tema que nos 
interessa aqui, importa ressaltar como elas informam uma narrativa de descon-
tinuidade histórica e de singularidade do tempo presente, causando impactos 
sobre a dinâmica da democracia.
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sociedade se acelera e se coloca à frente das categorias do pensamento, 
da capacidade de refletir sobre novos fenômenos. Assim, o grande 
desafio para as ciências humanas consistiria precisamente na atuali-
zação do pensamento e na reelaboração de seus conceitos-chave de 
modo a torná-los operacionalizáveis diante da realidade atual.

Um dos propósitos reiterados na teoria democrática de Rosan-
vallon é exatamente renovar e ampliar o quadro conceitual da ciên-
cia política, de modo a contribuir para a construção de ferramentas 
compreensivas acerca das mutações em curso. Em suas palavras,

precisamos identificar os conceitos que podem dar sentido a 
este mundo em gestação e, mais ainda, tentar decifrar as novas 
formas de democracia que podem emergir no futuro. Embora 
a descrição acerca do que foi dito e feito seja importante, assim 
como a atenção às incompletudes, equívocos e mesmo riscos 
inerentes àquilo que foi realizado, nosso objetivo é forjar os 
tipos-ideais que podem nos ajudar a pensar e modelar o novo 
sistema que está começando a emergir (ROSANVALLON, 
2011a, p. 5, tradução minha).

Ora, se a contemporaneidade é apreendida sob o signo do inedi-
tismo, da “mutação”, da descontinuidade histórica, qual seria a fun-
ção da história na elaboração de uma teoria renovada da democracia? 
Qual a função da genealogia histórica na construção de conceitos 
que confiram legibilidade a um presente concebido em termos de 
ineditismo? Não estaríamos em uma situação na qual — para reto-
mar uma célebre frase de Tocqueville — “o passado deixa de proje-
tar sua luz sobre o futuro e o espírito vagueia nas trevas”, isto é, em 
que a ação não pode mais se guiar com base em modelos do passado? 
Ou, ainda, a atualização conceitual exigida para dar conta da rea-
lidade contemporânea não demandaria justamente uma dimensão 
inventiva, um afastamento da história, dada a imensa fenda tem-
poral aberta entre o passado e o presente?
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Para resolver o dilema, Rosanvallon trabalha com a noção de 

temporalidade plural, que, não obstante a tese do ineditismo da con-
temporaneidade, possibilita à genealogia histórica dialogar com a 
experiência presente. A recusa de uma narrativa baseada em uma 
temporalidade linear e evolucionista cria condições para o estabele-
cimento de quadros comparativos entre constelações históricas cro-
nologicamente distantes. Em outras palavras, na medida em que o 
tempo não é representado como uma linha evolutiva espacial na qual 
o presente “se distancia” progressivamente do passado, a história pode 
ser apreendida como um “laboratório em atividade”, como um con-
junto de experiências, de respostas intelectuais e de formas de pen-
sar que dialoga com as indagações do presente. Metaforicamente, 
mobiliza-se a imagem de um tempo composto por estradas princi-
pais — as autoestradas da modernidade — e por vicinais esquecidas 
ou abandonadas. O trabalho do historiador seria então análogo ao de 
um explorador dessas estradas abandonadas ou inconclusas, desses 
caminhos preteridos ou esquecidos em relação aos percursos prin-
cipais que marcaram a reflexão e a experiência modernas. As pontes 

entre o passado e o presente seriam construídas, sobretudo, a partir dessas 

vias inconclusas da modernidade política, que constituem a matéria-prima 

para a reelaboração do repertório compreensivo da experiência contempo-

rânea. Argumento ainda que a temporalidade plural possibilita a ree-
laboração da tradição ciceroniana de história magistra vitae, pois o 
estudo do passado se converte em instrumento para orientar a ação 
política. Assim, seria a genealogia histórica que forneceria as chaves 
para a compreensão e a ação no tempo presente.

Outro eixo da teoria democrática de Rosanvallon diz respeito às 
formas da soberania popular. As mudanças ocasionadas pelo processo 
de mundialização, o crescente desprestígio dos partidos políticos, 
o protagonismo dos juízes na vida política têm suscitado interro-
gações sobre as modalidades de exercício da soberania do povo. 
Afinal, estaríamos vivenciando hoje o solapamento da soberania 
popular pela via do enfraquecimento dos Estados nacionais diante 
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de autoridades supranacionais? Como pensar o exercício da sobe-
rania popular em um contexto de crescente desconfiança dos cida-
dãos contra os partidos políticos e o parlamento?

Para tratar dessas questões, Rosanvallon desenvolve uma abor-
dagem histórico-filosófica, reconhecendo os paradoxos contidos na 
própria formulação inicial da ideia de soberania popular. A “evidên-
cia filosófica” que se consolida com a Revolução Francesa, segundo 
a qual a fonte última do poder reside no povo (soberania-princí-
pio), não resolve e, ao contrário, inaugura e estimula os debates e 
as polêmicas sobre as formas de sua realização prática (soberania-
-exercício). Isso posto, argumenta o autor, a história moderna não 
pode ser resumida a uma oposição binária entre defensores e oposi-
tores da soberania popular. Tampouco o problema se resume a revi-
sitar os textos clássicos da filosofia política que trataram do tema. 
Diversamente, trata-se de identificar como os próprios sujeitos his-
tóricos conferiram sentido à sua ação política por meio de discur-
sos, panfletos, representações iconográficas, textos acadêmicos etc., 
fortalecendo a formação de culturas políticas relacionadas ao tema 
da soberania do povo.

Nesse sentido, o autor examina como as principais linhagens do 
pensamento político francês, desde o período revolucionário, lida-
ram com o tema: o liberalismo doutrinário liderado por François Gui-
zot, que defendia uma ordem capacitária e que por décadas resistiu 
ao avanço do sufrágio universal; a “cultura da insurreição” do blan-
quismo, baseada no elogio da ação direta e na proposição de uma 
soberania que se realizaria de modo imediato pelas multidões na rua; 
o ideário republicano, organizado em torno da bandeira do sufrágio 
universal e do aperfeiçoamento das técnicas eleitorais como meca-
nismos exclusivos para dar forma positiva ao ideal de um povo unifi-
cado (Victor Considerant, Ledru-Rollin e Rittinghausen); ou, ainda, 
a tradição bonarpartista, organizada com base na ideia de soberania 
como encarnação do povo no líder, cujo principal teórico no Segundo 
Império foi Émile Ollivier (ROSANVALLON, 2000).
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O mapeamento dessas concepções não apresenta um desenho 
linear. Antes, expõe as aporias constitutivas da própria ideia de sobe-
rania popular e seus encaminhamentos no contexto particular da 
França. Em outras palavras, a história se apresenta como um labora-
tório de problemas filosóficos, de desdobramentos práticos e institu-
cionais que acompanharam a evolução de uma ideia. Não se postula, 
portanto, um processo linear de matriz hegeliana ou iluminista em 
que a ideia se realiza progressivamente na história; em vez disso, a 
história do conceito ou da ideia revela-se em uma multiplicidade de 
formulações em combate no terreno concreto da política.

Na França, não obstante a pluralidade de concepções de sobe-
rania popular nos séculos XIX e XX, predominou o que Rosanval-
lon denomina de tradição monista. Com raízes que remontam ao 
jacobinismo e a seus desdobramentos no imaginário político (nota-
damente no bonapartismo, mas também, ainda que de modo miti-
gado, no republicanismo) daquele país, a utopia de uma expressão 
unitária do povo e a sacralização das eleições como única modalidade 
de expressão da soberania popular se constituíram como paradigma 
dominante. As obras de Condorcet, Hérault de Séchelles e Fitche for-
necem, no entanto, esboços originais de uma concepção complexa 
da soberania, que Rosanvallon retoma para fazer um contraponto à 
hegemonia conceitual monista. Daí a importância de resgatar ideias 
e práticas esquecidas ou marginalizadas, que podem contribuir para 
lançar luz sobre o tema (ROSANVALLON, 2006, p. 143-152).

O projeto de Constituição apresentado por Condorcet em 1793, 
por exemplo, apontava para uma “multiplicação da soberania do 
povo”, isto é, a pluralização das arenas nas quais a vontade do povo 
poderia se expressar. Em vez de opor participação democrática direta 
a representação, como se se tratasse de um jogo de soma zero, em 
que um modo de expressão sempre limitaria o outro, a soberania do 
povo é pensada em termos de combinação entre diferentes modali-
dades de exercício do poder. A dimensão eleitoral, a “soberania dele-
gada”, se combinaria com as convenções populares, que controlariam 
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os representantes e seus eventuais abusos (ROSANVALLON, 2000). 
Em tal modelo, a divisão de poderes e a complexificação institucional 
não visariam bloquear a soberania do povo, mas permitir sua expres-
são em diferentes arenas, tornando-a mais ativa.

Condorcet fornece com sua proposta constitucional os subsídios 
para pensar as mutações da soberania popular na atualidade. O docu-
mento histórico do final do século XVIII dialoga com a experiência 
presente e, no limite, informa a crítica de Rosanvallon, de um lado, 
às versões idealizadas de vertentes do republicanismo, que veem o 
processo atual como declínio da soberania popular e adotam como 
programa uma tentativa de retorno a uma idealizada era de ouro do 
Estado nacional, e, de outro, às utopias liberais de matriz neokan-
tianas, que se nutrem da ideia de um império global do direito ou 
da instituição de um governo representativo em âmbito mundial. 
À diferença destas vertentes, Rosanvallon argumenta que as muta-
ções recentes apontam para uma pluralização das arenas da soberania 
popular, que o autor denomina, retomando as reflexões de Condor-
cet, “soberania complexa” (ROSANVALLON, 2000, p. 429-430).

Portanto, o resgate do pensamento político de Condorcet ilu-
mina certos aspectos da soberania popular que as vertentes teóri-
cas hegemônicas, limitadas a uma perspectiva monista da soberania, 
tendem a elidir. Permite também apontar para a possibilidade de 
superação da controvérsia entre o liberalismo e o republicanismo, 
em um modelo que propõe um jogo de soma positiva das liberda-
des individuais ao fortalecimento da soberania popular. O trabalho 
de reconstituição histórica, nesse sentido, funciona para relativi-
zar culturas políticas e enquadramentos teóricos que se tornaram 
mais ou menos hegemônicos e que ainda hoje limitam nosso hori-
zonte reflexivo e prático.

Como se nota, diante de uma questão contemporânea — as muta-
ções no exercício da soberania do povo —, o saber histórico é mobili-
zado para ampliar a própria compreensão teórica daquele problema. 
O trabalho de reconstituição permite relativizar e desnaturalizar 
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determinadas vertentes teóricas que, seja por estarem limitadas ao 
presente, seja por ignorarem a história como matéria-prima para a 
reflexão teórica, projetam conceitos puramente normativos, confe-
rindo estatuto universal a formas políticas particulares.

Além disso, novas modalidades de ação se abrem quando a teoria 
da soberania do povo se liberta das amarras da concepção monista. 
Em vez de, por exemplo, perceber o declínio da participação eleito-
ral ou da autoridade do Estado nacional centralizado como indicado-
res de déficit no exercício da soberania do povo, a teoria da soberania 
complexa vislumbra arenas de atividade cívica, em geral desconside-
radas pela perspectiva monista, mas que têm sido experimentadas na 
prática política, como os protestos, o controle constitucional das leis, 
a vigilância dos cidadãos sobre os representantes etc.

O diálogo entre o passado e o presente constitui, portanto, um 
empreendimento para alargar a compreensão de um dado problema, 
no caso a soberania popular, e, ao explorar novas vias, fornece subsí-
dios à ação política para reforçar a cidadania democrática.

Contrademocracia: a dualidade dos regimes democráticos

A discussão em torno da contrademocracia revela também aspectos 
da relação entre teoria e história. Não obstante a consolidação e difu-
são global de instituições políticas democráticas (sobretudo, a par-
tir do refluxo das ditaduras na Península Ibérica e na América Latina 
e da dissolução do socialismo real no Leste Europeu desde os anos 
1970), nosso autor chama a atenção para o crescente descontenta-
mento dos cidadãos com os governantes eleitos. Há, argumenta, um 
movimento paradoxal de, por um lado, aperfeiçoamento das insti-
tuições procedurais da democracia eleitoral e, de outro, corrosão da 
confiança dos eleitores nos políticos profissionais.

A contrademocracia, que consiste em um conjunto de poderes 
informais, práticas cívicas e instituições cuja função é exercer controle 
ativo sobre a ação dos governantes, fazendo-os orientar sua conduta 
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na direção do interesse público, ganha centralidade nesse novo con-
texto. Na definição de Rosanvallon,

a contrademocracia não é o contrário da democracia, ela é antes 
a forma de democracia que reforça a democracia eleitoral ordi-
nária com uma espécie de muro de contenção, a democracia de 
poderes indiretos disseminados por toda sociedade (ROSAN-
VALLON, 2008, p. 8, tradução minha).

As modalidades de contrademocracia, portanto, não devem ser 
confundidas com a tradição liberal de limitação do poder em benefício 
da liberdade individual. Na agenda liberal, os contrapoderes funcio-
nam para bloquear a atividade democrática, protegendo o indivíduo 
da autoridade pública. A contrademocracia, diversamente, visa for-
talecer os mecanismos pelos quais os cidadãos exercem suas ativida-
des cívicas, potencializando a participação política por meio de vetos, 
impedimentos e julgamentos contra eventuais decisões dos gover-
nantes que atentem contra o bem comum.

De acordo com Rosanvallon, a centralidade desse tipo de ativi-
dade contrademocrática deve ser entendida no contexto do declínio 
da representação eleitoral-partidária. Na modernidade clássica, os 
partidos políticos adotaram modelos de identificação relativamente 
estáveis, que reproduziam as clivagens da sociedade industrial. Não 
obstante as críticas presentes na sociologia política do início do século 
XX à forma partido, notadamente às suas tendências burocráticas e 
oligárquicas, essas entidades promoveram a organização da opinião 
pública e constituíram-se em importante ferramenta de representa-
ção do social no político. Porém atualmente a função representativa 
dos partidos entendida como figuração das identidades sociais con-
cretas estaria declinando. Nas palavras do autor:

Os partidos políticos tinham uma capacidade representativa que 
podia qualificar-se de identitária, pelo fato mesmo de seu caráter 
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massivo. Já não a têm. Isso porque a representação da sociedade 
tem mudado de natureza no novo mundo social. Para restituir a 
verdade deste em sua complexidade, aquela deve agora ter uma 
função “narrativa” que os partidos não são capazes de assumir. 
Ao mesmo tempo, estes têm se distanciado do mundo vivido e 
sua linguagem ressoa no vazio, saturada de categorias e expres-
sões abstratas que já não evocam o que a pessoas vivem sensivel-
mente (ROSANVALLON, 2015, p. 29, tradução minha).

Obviamente, a perda da função representativa dos partidos 
potencializa o fenômeno da desconfiança em relação aos políticos 
profissionais. Rosanvallon chega a afirmar que vivemos hoje em uma 
era da “desconfiança generalizada”, em que há uma radical ruptura 
dos vínculos de confiança entre eleitores e políticos profissionais 
(ROSANVALLON, 2006, p. 18). Porém, ao contrário de leituras mais 
pessimistas sobre os fenômenos do absenteísmo eleitoral ou da “crise 
da representação partidária”, o autor francês procura compreender 
tais fenômenos no interior de uma teoria ampliada da democracia, 
que implica reconhecer que tal regime vem se complexificando e 
desenvolvendo a participação cívica negativa. O sufrágio universal e 
os partidos políticos perdem, por assim dizer, o monopólio da ativi-
dade democrática, tendo que conviver com novas formas participa-
tivas e novos tipos de legitimidade.

Daí o autor utilizar a expressão “dualismo democrático” ou 
“sistema dual da nova ordem democrática contemporânea” para 
designar precisamente a combinação entre as formas positivas da 
democracia eleitoral e as formas negativas da vigilância, impedi-
mento e julgamento (ROSANVALLON, 2008, p. 26). Em contraste 
com a teoria democrática convencional e o próprio desenvolvi-
mento institucional da modernidade clássica — que coloca ênfase 
na dimensão positiva da democracia e nos atributos jurídico-pro-
cessuais das instituições, visando criar mecanismos para a expres-
são da vontade popular, como o sufrágio universal e os partidos 
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políticos —, a exacerbação da desconfiança nos regimes contem-
porâneos impulsiona a “democracia negativa”.

Apesar de o fenômeno da generalização da desconfiança ser 
contemporâneo, a história longa da democracia fornece um labo-
ratório de ideais, práticas e instituições inspiradas na desconfiança. 
Mais uma vez, o método da genealogia histórica que nos interessa 
aqui é mobilizado para (re)iluminar uma questão contemporânea.

Ao contrário do que pode supor um juízo apressado ou histori-
camente mal-informado, as formas negativas de poder político jamais 
foram monopólio das doutrinas liberais — ainda que tenha sido pela 
pena de autores ligados a essa tradição, notadamente Montesquieu 
e Benjamin Constant, que o tema tenha ganhado visibilidade e seja 
ainda hoje tratado. Rosanvallon, contudo, está preocupado em res-
gatar uma longa tradição do pensamento democrático-republicano 
em torno das formas políticas negativas de atividade cívica. A esse 
respeito, o autor faz referência à própria experiência originária da 
democracia grega. Para além do sistema de nomeação dos magistra-
dos por meio do sorteio, os democratas atenienses demonstraram 
preocupação com a instituição de controles bastante rígidos sobre a 
atuação dos governantes. A democracia era então definida mais pelo 
“controle cidadão” que pela “simples designação popular dos dirigen-
tes”3 (ROSANVALLON, 2006, p. 91).

Mas não foi apenas na longínqua experiência ateniense que os 
mecanismos de prestação de contas e de controle externo dos gover-
nantes informaram a reflexão e a prática democráticas. No século 
XVIII, no contexto das revoluções americana e francesa, o tema 

3. Como nota o autor, “na Atenas clássica […] muitas categorias de magistra-
dos (eleitos por sorteio) são encarregadas de controlar os agentes (eles mesmos 
também escolhidos por sorteio ou eleitos) do Executivo. São assim distingui-
dos os euthynoï, os auditores de contas (logistaï), os controladores (exétastaï) ou, 
ainda, os advogados públicos (synègoroï)” (ROSANVALLON, 2006, p. 90, tra-
dução minha).
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ocupou espaço importante nas discussões teóricas sobre o regime 
republicano e teve impactos na arquitetura constitucional dos regi-
mes pós-absolutistas. Nesse sentido, a supervisão dos poderes ins-
tituídos era vista por autores como Rousseau e Richard Price como 
parte da essência democrática dos regimes. A aprovação da Cons-
tituição da Pensilvânia de 1776, que em seu artigo 47 estabelecia 
um Conselho de Censores composto por membros eleitos, cuja fun-
ção era verificar os atos dos Poderes Legislativo e Executivo, teve 
ampla repercussão nos debates constitucionais franceses na década 
de 1790 e na Constituição do Ano VIII.

A respeito desse período, Rosanvallon identifica

uma preocupação comum de institucionalizar uma forma de vigi-
lância social e de compreender a soberania como articulação dinâ-
mica e eventualmente conflitiva entre um poder representativo e 
um poder de vigilância, ambos tendo uma mesma origem popu-
lar (ROSANVALLON, 2006, p. 96, tradução minha).

Apesar do fracasso das tentativas de institucionalizar esse poder 
de vigilância no século XIX, o tema continuou a frequentar os deba-
tes de alguns meios republicanos e socialistas franceses nas décadas 
de 1830 e 1840, porém sem maiores repercussões práticas (ROSAN-
VALLON, 2006, p. 103).

Não cabe, nos limites deste trabalho, retomar em detalhes a his-
tória dos debates e das instituições dos poderes de vigilância e con-
trole. O objetivo aqui, mais modesto, é apenas ilustrar a função da 
história na elaboração da teoria democrática. As passagens citadas 
demonstram como determinados temas que estiveram no centro da 
reflexão republicano-democrática em contextos passados contribuem 
para ampliar a imaginação teórica acerca dos problemas enfrentados 
pelos regimes democráticos contemporâneos, no caso, a generaliza-
ção da desconfiança e o desenvolvimento de uma contrademocra-
cia. O historiador (re)insere temas e problemas bloqueados por uma 
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reflexão “presentista”, que naturaliza a concepção procedimentalista 
da democracia definida em termos de organização eleitoral-repre-
sentativa. O recurso à narrativa histórica visa lançar luz sobre essa 
dimensão esquecida da teoria democrática contemporânea, a saber, 
as práticas de controle e de supervisão dos governantes.

A genealogia das formas de contrademocracia abre assim um 
campo de ação, no sentido do fortalecimento de atividades cívicas 
que comportam afinidade com um mundo regido pela desconfiança. 
Em vez de sacralizar o passado (mítico?) de uma democracia parti-
dária hoje corrompida por elites gananciosas e cidadãos individua-
listas, essa história permite reconhecer dinâmicas da emancipação 
em curso mediante formas negativas de participação. É nesse sen-
tido que o mapeamento das novas figuras da contrademocracia, na 
tipologia do “povo-vigilante”, do “povo-veto”, do “povo-juiz”, orga-
niza um quadro compreensivo de suas práticas.

O diagnóstico de um mundo novo caracterizado pela genera-
lização da desconfiança não postula uma cisão entre o presente e o 
passado, mas antes exige que interroguemos o regime democrático 
a partir de uma temporalidade longa, e essa interrogação abre — tal 
como no caso da reflexão acerca da soberania complexa — não ape-
nas possibilidades de entendimento dos fenômenos em curso, mas 
também vias para a ação política.

Considerações finais

A partir do exame de dois eixos temáticos presentes na obra de 
Rosanvallon — soberania popular e contrademocracia —, buscou-
-se demonstrar que uma teoria política historicamente informada 
pode se reconciliar com a tese do ineditismo do tempo presente. O 
postulado de uma temporalidade plural possibilita o diálogo entre 
as formas sociopolíticas do passado e aquelas inéditas do contempo-
râneo. Como dito anteriormente, Rosanvallon se empenha em esta-
belecer pontes desde as vias inconclusas da história da democracia 
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como método para alargar o campo compreensivo das mudanças 
em curso. Nessa abordagem, historiografia e teoria política se arti-
culam, pois as questões urgentes do presente estimulam a investiga-
ção histórica, ao passo que as ideias e experiências pregressas lançam 
luz sobre a experiência atual. O recurso a uma “história longa” tem 
como propósito oferecer um repertório de ideias e práticas que 
permitam ressignificar a experiência contemporânea, ampliando 
os limites estreitos que a perspectiva hegemônica, da democracia 
como expressão eleitoral-majoritária, impõe.

Ademais, as relações entre teoria política e história não se 
limitam à dimensão compreensiva propriamente dita. O esforço 
de mapear e identificar potencialidades inscritas nas mutações do 
regime democrático contemporâneo, para além das formas elei-
toral-partidárias, hegemônicas na modernidade, tem como efeito 
ampliar o campo da ação política emancipatória. Nesse sentido, 
Rosanvallon pratica um gênero renovado da história magistra vitae 
ciceroniana. A genealogia de problemas e questões funciona para 
trazer ao nível da consciência pública um repertório democrático 
esquecido. É por meio desse movimento de resgate-renovação, de 
reapropriação de ideias e práticas marginalizadas, que se espera 
abrir novos horizontes para a práxis política. O momento compreen-

sivo — de erudição histórica e rigorosa reelaboração conceitual — 
é, portanto, indissociável do momento prático — das respostas aos 
impasses contemporâneos.

O trabalho de Rosanvallon, nesse sentido, contribui de maneira 
original com o campo das discussões metodológicas da historiografia 
e de sua relação com a teoria política contemporânea. Mais que isso, 
ele demonstra como a antiga história magistra vitae pode ser reela-
borada de modo sofisticado, reconectando a vida intelectual à vida 
pública. Em tempos de hiperespecialização das ciências sociais, o tra-
balho do autor francês oferece um salutar modelo para aqueles que 
desejam estudar os impasses da democracia para além do normati-
vismo abstrato e do empirismo acrítico.
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Apontamentos sobre a 

história e o significado 

(meta)sociológico do 

advento da cidade moderna

Cassio Brancaleone

Jogando com uma não tão velha antinomia das ciências sociais, 
podemos considerar que a concepção de cidade como portadora de 
um campo cultural associa-se plenamente, como se observa entre 
alguns dos seus mais clássicos intérpretes, a seu pressuposto papel 
de irradiadora de civilização. A noção de cosmopolitismo, por exem-
plo, como fenômeno cultural expresso pela coexistência de diferen-
tes crenças, costumes, ideias e tipos sociais em um mesmo espaço, 
está visceralmente conectada hoje ao que tomamos e entendemos 
por citadino. Essa ligação se estabelece de modo tão amalgamado que, 
apesar de seu horizonte muitas vezes clássico, helênico ou renas-
centista, uma cidade que não apresenta uma vida cultural dinâmica 
e espaços onde a sociabilidade e os estímulos mais íntimos, espon-
tâneos e criativos de seus habitantes são exteriorizados e vivencia-
dos enquanto prática urbana, em suas dimensões ética e estética, 
parece não merecer sustentar tal título.
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Partindo da perspectiva da cidade enquanto configuração de 
um universo cultural complexo (MUMFORD, 1998), isso entendido 
como um conjunto de disposições simbólicas calcado em uma memó-
ria coletiva que integraria uma espécie de mapa ou croqui perceptivo 
(SILVA, 2001), em alguma medida atuando como âncora da sociabili-
dade do moderno homem urbano, pretendo corroborar a importância 
de duas hipóteses: a primeira, que o desenvolvimento histórico da cidade 
moderna é inseparável da sua manifestação enquanto um certo tipo de 
campo cultural1, e isso podemos perceber ao lidar tanto com as princi-
pais perspectivas clássicas da sociologia que tiveram a cidade e a socia-
bilidade urbana como objeto privilegiado quanto com aquelas oriundas 
da Ecologia Humana de Chicago; a segunda, que a constituição da cidade 
moderna como categoria sociológica está intimamente relacionada à for-
mação de um núcleo de elementos normativos que se substancializou 
analítica e discursivamente como valores urbanos, derivados do próprio 
desenvolvimento histórico do que entendemos por cidade moderna.

O burgo “pré-moderno”: cidade, mercado e liberdade

O que conhecemos como cidade moderna é, sem sombra de dúvi-
das, uma resultante dos principais desdobramentos sociais, políti-
cos, econômicos e culturais da Revolução Francesa e da Revolução 
Industrial (KROPOTKIN, 2005; HOBSBAWM, 1989). Apesar de o 
intenso processo de urbanização entre os séculos XIX e XX, particu-
larmente no hemisfério norte ocidental, ter sido desencadeado e esti-
mulado pelo nascimento da indústria moderna e do modo capitalista 

1. Se esta dimensão pode ou deve ser relacionada geneticamente, ou não, à 
cidade como meio ambiente, instituição, estrutura ou organismo, esse é um 
ponto de menor importância para os propósitos deste trabalho. Independente 
da origem desse campo cultural urbano, fato é que, a partir e através da cidade 
(como local e/ou processo), ele adquiriu a amplitude e a configuração que lhe 
foram e são características.
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de produção, a cidade como unidade política e cultural também car-
regaria em seu bojo os espectros normativos do processo político e 
social de 1789. As ideias de cidadania e de direitos civis, por exem-
plo, intimamente ligadas à cidade pré-moderna e à república revo-
lucionária moderna, ganharam sua formatação mais definitiva com 
os reflexos da Revolução Francesa, que deixou suas marcas em todo 
o referido período, de modo que podemos afirmar que os desenvol-
vimentos da cidade industrial, do capitalismo e da modernidade são 
processos convergentes e que se interpenetram.

Mas a cidade moderna revela, além de claras rupturas, algumas 
continuidades com o burgo medieval e “pré-moderno”. Aliás, como 
é óbvio, neste se identifica algum tipo de gênese privilegiada para o 
desenvolvimento daquela. Designa-se como cidade “pré-moderna” 
especialmente certo tipo de cidade cujo desenvolvimento, particu-
larmente no período compreendido pela Alta Idade Média, a situa 
numa posição de significativa visibilidade social e política, como algu-
mas cidades italianas, alemãs e aquelas situadas na região de Flandres, 
condensando processos que, posteriormente, tenderiam a se expan-
dir para além de seus territórios, articulando-se por alguma ordem 
de afinidade com as condições de gênese e maturação do capitalismo 
moderno (CARVALHO, 2000; IBÁÑES, 1993). Na Idade Média euro-
peia, essas cidades se configuravam como territórios ilhados em meio 
à atmosfera do feudalismo, como lugar de mentalidades e práticas em 
grande medida dissonantes das tradições e costumes medievais mais 
típicos. Uma vida intelectual e moral mais prolixa e permissiva, a 
relativamente livre aquisição e prestação de bens e serviços em mer-
cados locais2, a confluência de grande número de estrangeiros e pere-
grinos, a autonomia política e administrativa conquistada em relação 
aos feudos, tudo isso possibilitava às cidades da Idade Média europeia 

2. Eram criteriosamente reguladas predominantemente as manufaturas produzidas 
pelas corporações e guildas de artesãos, tendo os comerciantes estrangeiros liber-
dade muito maior e papel por vezes muito mais importante (POLANYI, 2000).
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a constituição de uma organização social e ecológica muito singular 
(KROPOTKIN, 2005). O provérbio Stadtluft macht frei (o ar da cidade 
liberta) remete justamente a essas circunstâncias, pois, quando servos 
escapavam dos domínios de seus senhores, viam na cidade um porto 
seguro para iniciar uma nova vida, dado que, sobre aquele territó-
rio, muitas normas sociais eram substantivamente distintas. Por isso 
também, Weber (1999) considerava essas cidades entre o que deno-
minava, em sua tipologia de formas de dominação, como dominação 
não legítima, por nelas haver elementos que iriam desafiar o poder da 
tradição e os preceitos morais dominantes no feudalismo.

Além disso, a divisão social do trabalho, ainda incipiente, ali 
encontrou terreno fértil para seu desenvolvimento, formando uma 
considerável diversidade de especialistas e um mercado de gêneros 
locais periodicamente abastecido por mercadores viajantes. Aliás, 
o papel do mercado é assinalado por alguns autores, no encalço de 
Tönnies (1947) e Weber, como fundamental para pensar a organi-
zação das cidades modernas.

Três elementos básicos se destacam, então, como gestados no 
âmbito da cidade medieval europeia:

a. a autonomia política da cidade, cuja insularidade lhe dava a 
prerrogativa de se autogerir sem grandes interferências do 
mundo feudal;

b. a liberdade dos citadinos, cujo status legal os deixava livres das 
amarras dos clãs e das castas, levando à progressiva indivi-
duação dos sujeitos sociais; e

c. a cidadania, enquanto conjunto de normas organizadas como 
direitos e deveres, muitas vezes expresso em cartas muni-
cipais3, detidas por aqueles que pertenciam a certa comuni-
dade ou estavam sob sua jurisdição.

3. No francês a palavra “charte” designava um tipo de documento conquistado 
pela burguesia que acordava alguns privilégios aos habitantes de uma cidade 
(LEFEBVRE, 2001, p. 53).



37

Tais elementos, e o desenvolvimento do mercado, contribuíram 
decisivamente para a corrosão dos laços feudais e o aprofundamento 
de outros processos de subjetivação, maturando as condições para a 
marcha do indivíduo moderno em seu processo de constituição. Um 
ambiente social caracterizado pela reunião de pessoas das mais dife-
rentes origens, dinamizado pelas energias do mercado e da economia 
monetária, teria contribuído para o nascimento de uma cultura laica 
e a criação de uma esfera pública de matiz potencialmente pluralista, 
marcada pelo espírito de tolerância, “onde as pessoas podiam encon-
trar-se sem se estranhar pelo fato de serem estranhas” (NEGT, 2002, 
p. 22). A noção de tolerância, aliás, pode até ser elevada ao patamar 
de mais um desses emergentes valores urbanos, ao lado das ideias de 
liberdade, igualdade e direitos civis (SENNETT, 1988).

A cidade “pré-moderna” promoveu também uma nova ordem, 
baseada no progressivo movimento de racionalização, secularização 
e desenvolvimento de uma mentalidade universalista, em certo sen-
tido encarnados em um novo sujeito histórico: a burguesia. A cons-
tituição dela como grupo social e o nascimento da cidade burguesa, 
impulsionada pelo cada vez mais expressivo papel que assumia a ati-
vidade mercantil, deram início à separação da organização social em 
esfera pública e privada; e a esfera privada se tornar o lugar onde se 
realizavam a produção e o comércio foi a brecha pela qual a burgue-
sia iniciou seu complexo processo de hegemonia como força social.

Dos primeiros artesãos, amarrados a suas guildas e corporações, 
a burguesia emergiu e se desenvolveu com o progressivo amadure-
cimento das atividades mercantis. Como parte do Terceiro Estado, 
ela conclamou o povo em torno dos novos valores e das ideais nas-
centes, esmagando os representantes da velha ordem. Ajudou assim 
a criar um clima revolucionário nas cidades e ainda patrocinou a 
estetização da liberdade urbana, representada em eloquentes rap-
sódias e obras de arte.

O mercado, embora cumprisse uma função de grande relevo 
na vida dos citadinos, ainda não mantinha predomínio algum na 
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sociedade feudal. Sob as muralhas protegidas da cidade, ele encon-
trou as melhores condições para seu despertar, porém essas mesmas 
muralhas o impediram de se espraiar com a expansividade que lhe 
é característica na modernidade, estando sujeito a muitas restrições 
até o momento do aparecimento dos primeiros Estados nacionais.

O advento do Estado-nação, assim como o desenvolvimento do 
mercado internacional e da produção industrial, condenou à morte a 
liberdade e a autonomia das cidades. A necessidade de expansão dos 
mercados e negócios exigia uma nova territorialidade, com regras 
e medidas padronizadas, com moeda uniformizada, leis universal-
mente válidas, normas higiênicas etc. A cidade moderna se desenvol-
veu principalmente como objeto de ação, regulamentação e política 
do Estado, expresso através do nascente urbanismo, reservando-se 
assim ao serviço da reprodução do capital e da força de trabalho (CAS-
TELLS, 2000; KROPOTKIN, 2005).

Metrópole e vida moderna: cidade, anomia e civilização

Mediante o forte impulso e suporte do Estado-nação, consumou-
-se o projeto da Revolução Industrial, daí tomando corpo um acen-
tuado processo de urbanização no Ocidente, que se globalizou de 
forma mimetizada por meio das incursões mercantis e geopolíticas 
coloniais. As cidades modernas fazem parte de uma intricada rede 
de lugares (composta de outras cidades e zonas rurais), marcada pela 
interdependência e hierarquia de acordo com as prioridades de gestão 
da produção e do grande comércio mundial. Tamanha interdepen-
dência de lugares e regiões, cada qual especializado em determinados 
estágios ou níveis de produção ou comércio, foi o que ficou conhecido 
por divisão territorial do trabalho, a qual implicou profundos desdobra-
mentos sociais, culturais e econômicos, pois as cidades modernas não 
se constituíram como as cidades antigas ou medievais, em certo sen-
tido fechadas para si, ou melhor, autônomas do ponto de vista polí-
tico, cultural e de controle do comércio e da produção econômica.
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A indústria moderna deu fim à nucleação física e política das 
cidades, transformando-as em verdadeiras nebulosas urbanas. Essas 
mudanças operaram no sentido: em primeiro lugar, da divisão entre 

local de trabalho e habitação (integrados num mesmo edifício na cidade 
medieval), o que criou as condições para o aparecimento das mora-
dias de aluguel, que tiveram entre a recente classe trabalhadora sua 
maior demanda; em segundo, com o aprofundamento da divisão do 
trabalho e o aperfeiçoamento dos meios de trabalho coletivo, da sepa-

ração física entre os locais de trabalho que produzem mercadorias e os que 

não as produzem, ou seja, entre produção e administração, acarretando 
o surgimento da city, o centro urbano onde estão reunidos escritó-
rios, bancos, agências públicas e privadas; e, por fim, do desenvolvi-

mento dos meios de transporte, estendendo ainda mais os horizontes do 
espaço urbano e ampliando a distância entre locais de habitação e de 
produção (ROSSI, 1995, p. 247).

A cidade moderna e capitalista, em sua primeira fase industrial, 
foi caracterizada pelo inchaço populacional, fruto dos grandes flu-
xos demográficos requeridos pelo desenvolvimento da indústria e do 
mercado. Este agregado demográfico, representante da necessidade 
imanente de manutenção de um “exército de mão de obra de reserva”, 
para lançar mão de uma categoria marxista, garantia assim condições 
ótimas para a acumulação capitalista. Tamanha concentração de pes-
soas foi considerada por muitos estudiosos do fenômeno urbano um 
importante fator causal seja da grande diversificação ocupacional e 
de papéis sociais, seja das principais características que compõem o 
quadro psicocultural do homem urbano4 — concepções essas muitas 
vezes com explícita inspiração em leis darwinistas.

Os trabalhadores recrutados entre migrantes rurais e estrangei-
ros foram submetidos a situações de existência muito hostis e precá-
rias, tanto na dimensão do trabalho quanto na habitacional. Bairros 

4. E aqui se engloba um conjunto de percepções convertidas em premissas por 
autores como Spencer, Durkheim, Simmel, Tönnies e os sociólogos de Chicago.
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operários se formaram nas grandes cidades em áreas mais velhas e 
pouco valorizadas, sem qualquer conforto infraestrutural. As mora-
dias eram construídas a custos baixos e com os piores materiais, com 
as mais pífias condições de saneamento e higiene, destinadas a abri-
gar uma ou mais famílias em um mesmo cômodo, alugadas por valo-
res desproporcionais aos salários dos trabalhadores (ENGELS, 1989). 
Tais circunstâncias transformavam os bairros operários em ambien-
tes popularizados como locais de grande decadência física e moral. 
Na leitura ecológica, tais regiões naturais seriam a resultante incon-
tornável da própria dinâmica econômica e do processo de imigração, 
ambos solidários na produção de processos de desorganização social e 
anomia5. Não admira que a situação, especialmente no auge do pro-
cesso de constituição dos centros urbanos, tenha atraído a fúria de 
anarquistas, socialistas e outros rebeldes, além da oposição de setores 
conservadores da Igreja e da aristocracia, que compunham o diversi-
ficado grupo dos reformadores sociais (BENEVOLO, 1994).

No entanto, as metrópoles, como criações do século XIX, mar-
caram o surgimento de uma nova cultura urbana, como também 
o aprofundamento de determinadas características que podem ter 
surgido com as cidades “pré-modernas” e que nessas novas circuns-
tâncias encontraram condições mais favoráveis para seu desenvolvi-
mento. As grandes concentrações demográficas trouxeram, apesar 
de não necessariamente como sua consequência direta, ou pelo 
menos isolada, mudanças muito significativas relativas à organi-
zação da sociabilidade humana.

A convergência de uma série de processos que estruturam a vida 
entendida como metropolitana estimulou a concretização de um padrão 
de relações interpessoais calcado na impessoalidade, na funcionalidade, 

5. Muitos detalhes sobre as condições de vida dos trabalhadores e imigrantes 
na metrópole moderna podem ser observados em brilhantes textos literários, 
como os de Victor Hugo e Charles Dickens, ou de denúncia social, como os de 
Robert Owen e Charles Fourier.
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no cálculo e na instrumentalização, em suma, articulou uma sociabili-
dade do distanciamento e do desprendimento. A caracterização mais 
clássica dessa forma predominante de sociabilidade se encontra na ideia 
simmeliana de atitude blasé, segundo a qual indiferença, fleuma e insen-
sibilidade seriam, entre outras posturas, um modo reativo e de auto-
proteção do indivíduo ao grande fluxo de estímulos a que está sujeito 
na cidade. Isso o obrigaria a restringir seu filtro perceptivo, dando-lhe 
aparência de personalidade desbotada (SIMMEL, 2005).

A dinâmica mobilidade social e econômica das grandes cida-
des apresentaria também outra dimensão, correspondente à mobi-
lidade psíquica, condicionando a formação da persona a partir de 
um estado de fragmentação social, possibilitando a adesão a uma 
série de elementos culturais, estéticos e normativos para a compo-
sição tanto da identidade individual quanto dos vínculos de solida-
riedade e filiação grupal.

Por outro lado, essas possibilidades abertas à realização da indi-
vidualidade mediante a liberação de um contingente de laços seriam 
refreadas por outro conjunto de forças completamente antagôni-
cas, tendentes por sua vez ao nivelamento e à massificação, que são 
solidários à consolidação de uma ordem civilizada demandante da 
constituição do homem heterodirigido e de sociabilidade dócil e dis-
ciplinada, solicitado pelas perspectivas e necessidades generalizadas 
da sociedade capitalista de massas (CARVALHO, 1983).

A inscrição da liberdade urbana na metrópole, tanto quanto 
processo de individuação como de representação valorativa, se deu 
de maneira ambígua, contraditória e tensionada. Sem dúvida, houve 
uma radicalização da liberdade citadina de caráter “pré-moderno”, 
responsável pelo desprendimento das relações de poder e autoridade 
baseadas na tradição e na ordem estamental. No entanto, a realiza-
ção da liberdade na grande cidade estaria intimamente relacionada 
com a estrutura e a organização da sociedade capitalista moderna, 
visivelmente dependente da posição ocupada pelos indivíduos na 
cadeia de estratificação social.
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Por isso a liberdade metropolitana se manifestaria fundamen-
talmente pelo seu aspecto liberal, isto é, como liberdade negativa (ser 

livre de), entendida como garantia de uma organização societária que 
se baseia na máxima do não impedimento às ações e aos interesses 
individuais, desdobrando-se num quadro em que se situam (de forma 
mais ou menos constrangidas) as liberdades de imprensa, de reunião 
e de organização, em síntese, tudo que pressupõe a ideia moderna de 
direitos civis. Enquanto liberdade individual, ela adquire na metrópole 
moderna uma grande vitalidade e se traduz na possibilidade de esco-
lha que os indivíduos têm num mercado cosmopolita e internacional.

Mas essa liberdade se manifesta também como solidão e isola-
mento, como se pode ver, por exemplo, no grande abismo social e 
existencial típico entre os vários indivíduos que compartilham em 
uma cidade a habitação de um mesmo edifício ou conjunto de aparta-
mentos, caracterizando o que Delle Donne (1980), na esteira de Georg 
Simmel, conceituou como deserto emocional. Individualidade moná-
dica e independência individual fazem dos homens urbanos, frag-
mentados em uma multiplicidade de novos papéis e espaços sociais, 
representantes do mais vigoroso individualismo. O indivíduo, além 
de unidade biológica, se faz completo então como unidade moral. Tal 
fenômeno seria fortalecido ainda pela voracidade com que a metró-
pole engoliu os espaços tradicionais de sociabilidade e encontro, subs-
tituindo-os por espaços de passagem e vias de tráfego, tendo como 
grande marco desse movimento a reforma de Paris levada a cabo pelo 
Barão Haussmann, em meados do século XIX.

Na reflexão sobre o individualismo como valor na sociedade 
moderna, o antropólogo Louis Dumont nos prestou uma grande con-
tribuição. Segundo Dumont (2000, p. 17), os modernos produziram 
uma revolução no seguinte ponto: o vínculo entre a riqueza imobi-
liária e o poder sobre os homens foi rompido, e a riqueza mobiliária 
adquiriu plena autonomia. Sociedades como a nossa valorizam, “em 
primeiro lugar, o ser humano individual: a nosso ver, cada homem é 
uma encarnação da humanidade inteira e, como tal, é igual a qualquer 
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outro e livre” (DUMONT, 2000, p. 14). O individualismo, como não 
poderia deixar de ser, está calcado numa concepção de ordem social 
baseada no lugar que o indivíduo ocupa dentro não de uma ordem 
ampla e integrada (como no caso das sociedades denominadas holis-
tas), mas privatista e de pretensões igualitaristas. Porém o individua-
lismo não é monolítico, ou melhor, não existe em estado puro ou 
ideal; ele se coaduna com a igualdade e a liberdade, em vários níveis 
e com diferentes arranjos. O individualismo como valor é um fenô-
meno datado e localizado, metropolitano e singular, próprio do oci-
dente capitalista e urbano, que foi capaz de separar e dividir aquilo 
que outras sociedades encaravam como indissociável.

Um grande processo de autonomização nos diversos campos 
da vida, talvez iniciado no momento que a oposição entre homem 
e natureza começou a ter sentido para nós e exacerbado pelas dinâ-
micas que deram fôlego à constituição do mundo moderno, estimu-
lou a hipercefalia da esfera econômica na sociedade moderna, dando 
partida a uma série de desdobramentos que possibilitou ao homem 
moderno se refletir na fabulosa imagem do homo oeconomicus.

Se antes era dito e aclamado que o ar da cidade libertava, agora 
o ar da cidade moderna também “civiliza” (PECHMAN, 1991). E 
civiliza porque oferece as condições para a criação de estruturas de 
valores, comportamentos e representações, trazendo junto a conso-
lidação de todo um aparato de produção, de governo e de dominação 
de classe, baseado em outras instituições, e uma nova organização 
do trabalho humano.

Desse modo, se a liberdade urbana parece restringida aos parcos 
limites jurídicos do liberalismo, ela permitiu na cidade a infinita mobi-
lidade (física e psíquica) do homem urbano moderno. O tipo humano 
urbano, apesar de sedentário, seria um eterno errante, a transitar pelos 
distintos pontos da(s) cidade(s) a descobrir as mais diferentes e pos-
síveis significações existenciais. Foi o inspirador, por isso mesmo, de 
várias expressões caras à sociologia urbana, como o estrangeiro de Sim-
mel, o vagabundo de Anderson ou o homem de temperamento romântico 
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de Park. Com Walter Benjamin teve uma das alegorias mais contun-
dentes, a do flâneur, como o intelecto itinerante, o que está de passa-
gem, vagando6. Mesmo morando em algum lugar, é o que não tem 
lugar, e, como os lugares constantemente mudam, ele também parece 
mudar e conhecer em si várias facetas de um mesmo ego. O desen-

raizamento, mais do que um fenômeno espacial, seria um fenômeno 
cognitivo e moral, estando na origem de movimentos como aqueles 
que produziram as visões de mundo internacionalistas.

A grande cidade especialmente, como território, se manifesta 
como o coração das dinâmicas de desenvolvimento e dos meios de 
representação e experimentação do mundo moderno. Logo, ela tende 
a ultrapassar sua própria condição espacial, articulando-se em um 
conjunto de construções ao mesmo tempo simbólicas, cognitivas, 
normativas e suas correspondentes práticas sociais. A cidade moderna 
goza de um estatuto próximo àquele que Marcel Mauss compreendia 
por fato social total, ou seja, uma totalidade complexa e unidade imbri-
cada das mais variadas dimensões da vida coletiva: cultural, econô-
mica, social e política, em seus aspectos materiais e simbólicos. A vida 
urbana moderna, com suas mudanças bruscas, intermitentes e velo-
zes, se expressa na contundente frase de Marx: “Tudo que é sólido se 
desmancha no ar”. Sob seu augúrio se emoldura o cenário da cidade 
moderna, e tudo indica que é a cidade moderna que oferece com força 
e propriedade todas as possibilidades.

O estatuto do urbano ou a cidade como espírito

Até o momento reconstruí aqui sucintamente tanto o processo his-
tórico que teria dado origem à cidade moderna e à sociabilidade 

6. O pensamento iluminista nos séculos XVII e XVIII havia se apropriado posi-
tivamente do termo vagar, fazendo do vagabundo aquele que, ao caminhar, 
perambular, pensa e medita profundamente, como na pedagogia peripatética 
da antiga Grécia (CHNAIDERMAN; HALLACK, 1995, p. 37).
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urbana que procuro ter em mira quanto o aparato conceitual socio-
lógico que tentou dar conta do mesmo processo.

Nesta última sessão interessa enfatizar aspectos da cidade 
moderna que podem ser lidos como representação simbólica, no seu 
sentido cognitivo e normativo. Porém não sem antes percorrer uma 
linha de reflexão aprofundada por Henri Lefebvre, que em alguma 
medida tentou dar conta, de um modo crítico radical, dos problemas 
levantados pelos analistas clássicos e, apesar de não fazer referência 
direta à ecologia humana, parece levar às últimas consequências a tese 
de Louis Wirth (1973) sobre o urbanismo como modo de vida, tese essa 
que na realidade consiste em uma sistematização criativa daqueles 
aspectos da cidade como estado de espírito, destacados por Park.

Lefebvre (1999, p. 18) desenvolveu uma interessante filosofia e 
sociologia da cidade partindo de um fenômeno constatado, a revolu-
ção urbana, e de uma hipótese, a urbanização total da humanidade. A 
hipótese da urbanização completa foi elaborada pelo autor a partir da 
reunião de elementos prospectivos coletados por um novo método 
analítico-explicativo por ele sugerido, o de transdução, que extrai sua 
matéria-prima da dinâmica de tendências e virtualidades, refletindo 
sobre um objeto possível. Isto porque para Lefebvre o urbano ainda 
não se definiu como realidade acabada.

O desenvolvimento da cidade ao longo da história teria gestado 
o urbano, que, no entanto, só iniciaria seu movimento intersticial de 
expansão, de “colonização” das relações sociais e de autonomização 
com o advento da indústria moderna. Daí a inicial equivalência entre 
cidade moderna e cidade industrial. Equivalência de modo algum 
pacífica, já que a indústria desconstruiu a cidade enquanto unidade 
e totalidade e assim disseminou esporogeneticamente o urbano como 
nova formação societária e modo de vida.

Entretanto, se o urbano entrou em ignição pela atuação das for-
ças industriais, ele seria igualmente animado pelo que significou e sig-
nifica a experiência da cidade moderna, de modo que está imbuído de 
valores e representações, originários ou não dela, mas seguramente 
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concretizados na e pela cidade moderna. E, como toda ordem de valo-
res, estaria também carregado de ambiguidades.

Poderíamos tomar a liberdade como o mais central de todos os valo-
res urbanos. Na cidade moderna teríamos engendrado um novo homem, 
um novo sujeito, que começou a vislumbrar as possibilidades de reali-
zação de sua vontade como potência, precisamente na circunstância em 
que a cidade consolidava a ideia de uma humanidade universal e de sua 

socialização segundo linhas racionais e éticas (BOOKCHIN, 1999, p. 23).
Por aí pensemos também em outros valores urbanos solidários à 

liberdade, como a tolerância e o cosmopolitismo — e a noção de associa-

ção livre, que só poderia ser concretizada entre uma multidão de iguais 
—, sem nos esquecermos do desenvolvimento hiperbólico do raciona-

lismo e da técnica, enquanto formas legitimadas de conhecimento (do 
homem e da natureza) e expedientes de intervenção no mundo. Aqui 
a cidade se organizaria por excelência como o próprio arquétipo do 
artifício, extrema manifestação da relação tensionada entre natureza 
e cultura, já que, como um exoesqueleto, mediador coletivo da ação 
humana no mundo, redefiniu o ambiente e a própria noção de homem.

Instala-se uma ambiguidade pelo fato de que os valores urba-
nos podem naturalmente passar por conversões, muitas das quais 
denunciadas como “patológicas”, como o individualismo predatório, 
a razão utilitária, que instrumentaliza e coisifica os homens, os pro-
cessos de anomia, os perigosos distúrbios civis ocasionados pela dis-
puta de grupos, os riscos de desestabilização e mesmo a danificação 
perpétua do meio ambiente, entre outras.

Todos estes valores, enfim, se articulam para compor o que Lefe-
bvre entende por urbano, um novo modo de vida e formação societá-
ria que ultrapassa a existência física da cidade, ainda que não deixe de 
se realizar nela. A característica fundamental do urbano, no entanto, 
ainda que plenipotenciário destes valores emanados ou exacerbados 
pela organização da vida social nas cidades modernas, é sua consti-
tuição mais como forma do que como conteúdo, configurando-se em 
ponto de encontro, reunião, simultaneidade:
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O urbano é cumulativo de todos os conteúdos, seres da natu-
reza, resultados da indústria, técnicas e riquezas, obras da cul-
tura, aí compreendidas maneiras de viver, situações, modulações 
ou rupturas do cotidiano […]. Pode-se dizer que o urbano é 
forma e receptáculo, vazio e plenitude, superobjeto e não-ob-
jeto, supraconsciência e totalidade das consciências. Ele se liga, 
de um lado, à lógica da forma, e, de outro, à dialética dos con-
teúdos (às diferenças e contradições do conteúdo) (LEFEBVRE, 
1999, p. 102).

Isso nos leva a pensar conceitualmente a cidade moderna, e seu 
“natural” desdobramento, o urbano, como um lócus operador que 
viabiliza a reunião de uma variedade de códigos, valores e represen-
tações, ou, como Lefebvre sugere, como o hardware em que qualquer 
software funciona, condição de inteligibilidade, imaginabilidade, sen-
sitividade e significação para uma nova e emergente humanidade.

É importante ressaltar que, com sua “filosofia da forma”, Lefebvre 
não quer cair numa abstração formalista do urbano, mas sim mostrar 
o caráter “aberto” de sua construção, de uma teleologia não teleológica, 
por mais paradoxal que seja. Pois, se a cidade engendrou o urbano, e 
a indústria o espargiu rumo à “urbanização total”, o modo como esse 
processo se desenvolveu e concretizou não foi prescrito, havendo mar-
gem tanto para o que “adverte” em geral a ficção científica (a crise civi-
lizatória) quanto para o que nos prometem as mais generosas utopias. 
A dialética dos conteúdos se realiza necessariamente nos arranjos con-
cretos da forma que assume e pode assumir historicamente o urbano.

Aliás, é pela transdução que Lefebvre sonda as virtualidades do 
urbano, e o que de utópico ele transporta, ou que elementos utópicos 
florescem no rastro do seu movimento. Quando remete à noção de 
direito à cidade, o autor quer nos mostrar o que o urbano, hoje, comunga 
ou torna viável, em termos de valores que o orbitam (LEFEBVRE, 
1969). A cidade como baluarte da razão e do ético secular equaliza os 
homens, ainda que capitalisticamente, reduzindo-os a mercadoria. Mas, 
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por outro lado, contém em potência a ideia de que o produto do tra-
balho socialmente realizado deve ser universalmente fruído. O urbano 
reatualiza os termos da oposição entre o reino da necessidade e o reino 
da liberdade, trabalho e fruição, produção e consumo, forçando os pra-
tos da balança do segundo polo, com o trabalho visando exatamente 
o não trabalho. O direito à cidade nada mais é assim do que o direito 
de dela desfrutar e se apropriar, e, nesse sentido, apresenta um caráter 
visceralmente emancipador.

O registro dessa normatividade intensa, que caracteriza o urbano 
em Lefebvre, coloca-o na condição potencial de projeto político, de 
utopia. E, como utopia derivativa de valores urbanos, não pode então 
apontar para outra coisa que não seja a conquista da autonomia, indi-
vidual e coletiva, em seus termos políticos, culturais, sociais e econô-
micos. Só assim faz sentido falar em democracia direta e autogestão, 
por exemplo, como viáveis no horizonte da cidade moderna. Mas, 
diferente de paroquialismos comunitaristas, as chamadas relações 
comunitárias do urbano seriam “superadas” por relações de livre afi-
nidade, “destradicionalizadas”, organizadas espontaneamente pela 
associação autônoma de produtores/consumidores/cidadãos con-
federados. É nisto que Lefebvre acreditava: que o urbano poderia 
desembocar em sua dimensão libertária, em sua inesperada conver-
gência com a reflexão e a crítica anarquista. No movimento de trans-
curso da cidade ao urbano, haveria o redimensionamento de valores 
oriundos da cidade moderna nela própria, principalmente da noção 
de liberdade, traduzida pela busca de autonomia e autodeterminação, que 
alimentam o imaginário dos urbanitas.

No oceano incomensurável e tumultuado dessas imagens e sig-
nificações, a cidade exerceria poder aproximado ao de outras figu-
rações igualmente operativas, que Castoriadis (1991, p. 170) chama 
de significações imaginárias centrais. Participando da realidade mag-
mática, a representação social e coletiva da cidade oferece aportes 
simbólicos que contribuem para identificar não somente a reali-
dade dita urbana, mas a totalidade dos lugares, das sociabilidades e 
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de suas representações que interagem no e com o urbano. Trata-se 
de um repertório de signos que também provém sentido(s) ao mundo 
enquanto mundo, constituindo-se num mapa da percepção social, que 
presentifica a experiência humana na realidade instituinte e instituída.

Isto porque os símbolos atuam situando o homem no mundo, 
dando materialidade a suas práticas no espaço. Se as cidades podem ser 
consideradas ficções imaginárias, países e nações são muito mais: fic-
ções imaginárias desterritorializadas encarnadas na figura dos Estados. 
Obviamente que nem por isso menos reais, como demonstram a expe-
riência e a história. No entanto, a cidade traduz-se na imediaticidade da 
vida cotidiana, com ancoragem muito mais profunda, e sua ideia for-
nece outro tipo de matéria, provavelmente muito mais acessível, na 
estruturação da sociabilidade do homem comum. Como representação 
e dispositivo cognitivo, a cidade modula a estrutura de sociabilidades, 
pavimentando para os atores sociais as vias que conferem substância e 
dinâmica aos ordenamentos sociais modernos. Por isso cidade e civili-

zação são muito mais do que conceitos irmãos ou derivativos.
Ao inscrever o homem no mundo e estabelecer peças para a 

(re)construção das diversas regiões da vida social no espaço, situan-
do-as, a cidade também reverbera o problema da organização dos 
homens como obra coletiva, os quais não podem existir sem a (ten-
tativa de) resolução de suas demandas ético-políticas. Deste modo, a 
cidade precisa legitimar um dado arranjo de relações sociais para a 
organização do comum, o qual está cristalizado num imaginário efe-
tivo, para lembrar Castoriadis novamente, e é garantido através da 
materialização de alguma ordem de justiça, como insiste Kropotkin. 
Tal arranjo não pode prescindir, por sua vez, de um ou mais prin-
cípios de animação, oferecendo aos homens motivação para a ação.

Por fim, a cidade apresenta um aspecto de projeto, de anuncia-
ção, de inspiração de ideais de boa vida, de projeção de alternativas de 
boa sociedade. Entre uma gama de elementos críticos e prescritivos, a 
cidade não deixa de ter e ser utopia. E essa utopia urbana se pauta pela 
crença na cidade planetária, despida de fronteiras nacionais, cidade das 



50

múltiplas centralidades, da reunião das diferenças, da dialética dos con-
teúdos, do velho sonho do pleno desenvolvimento das potencialida-
des humanas. Como argumentava Kropotkin (2005), a cidade como 
horizonte comunal é o lócus da auto-organização popular, vertida de 
baixo para cima, da periferia para o centro, e assim território concreto 
onde se efetua a desejada socialização dos meios de produção, permi-
tindo florescerem a associação e o autogoverno dos produtores livres.

Longe de fazer coro a uma visão do autogoverno como comuni-
dade democrática autárquica, Kropotkin concebia uma visão sofisticada 
da cidade-comuna, que ultrapassava seu sentido monádico recorrente, 
ainda que sem necessariamente eliminar a relevância da dimensão local 
e da convivialidade cotidiana. Esta cidade-comuna, embora sinônimo 
de “agrupamento de iguais”, aproxima-se do que hoje atribuímos à 
noção de rede: qualquer forma de associação e/ou interconexão, com 
graus variados de durabilidade, entre indivíduos e coletividades com 
interesses em comum ou afinidades. Mesmo que a produção e o con-
sumo, sem dúvida, sejam eixos organizadores do universo comunal, 
este tende a ser perpassado pela infinidade de interesses e vocações 
humanos promovendo as mais diversas formas de laços, afetos e asso-
ciações — e associações voluntárias, que organizam todos os interes-
ses e demandas sociais através de indivíduos diretamente ligados a eles, 
conformando uma estrutura de cooperação, que substituiria o Estado 
como ordem heterodirigida, abolindo o caráter teológico-jusnatura-
lista-contratualista na conjunção entre soberania, povo e território.

Assim, a cidade se apresentaria por excelência como o lugar da 
fruição. Este é o seu sentido como projeto de emancipação que pode 
vir a representar o mundo e virtualmente inscrever-se nele. A inten-
ção em explorar a concepção de cidade por essa perspectiva é realçar 
algumas de suas dimensões enquanto constructo simbólico, gnós-
tico e normativo, dimensões estas que, se podem ser separadas no 
plano discursivo, é para puro efeito de inteligibilidade e exposição 
analítica, já que são caracteristicamente emaranhadas e muitas vezes 
até mesmo refratárias à reflexão estritamente racional-instrumental.
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Italo Calvino, durante a descrição de uma de “suas” cidades ima-
ginárias, relatava a capacidade dos seus símbolos em envolver habi-
tantes e visitantes:

A cidade diz o que você deve pensar, faz você repetir o seu dis-
curso, e enquanto você acredita estar visitando Tamara, não faz 
nada além de registrar os nomes com os quais ela define a si pró-
pria e as suas partes (CALVINO, 1990, p. 18).

No mesmo relato, um homem, ao sair da cidade e contemplar 
as nuvens que corriam no céu no vasto horizonte vazio longe dos 
limites urbanos, se propôs a reconhecer nelas uma variedade de ima-
gens e figuras. Ora, isto é só mais uma maneira de dizer que a cidade 
se realiza em alguma medida também como unidade de sentido(s), 
e, mesmo estando o homem fora da cidade, a cidade continua a agir 
dentro do homem.
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“Cette ville est noire”: o 

papel da cidade moderna 

para a construção da 

autorreferência nos 

diários de Catherine 

Pozzi (1882-1934)

Aline Magalhães Pinto

Em 1893, Catherine Pozzi, filha da alta burguesia parisiense, 
havia acabado de completar treze anos quando ganhou da avó um 
pequeno caderno, no qual deu origem a um diário, que manteria, 
salvo um pequeno período de interrupção, até o fim da vida. Ao 
todo, essa femme de lettres, desconhecida do público e da crítica bra-
sileiros, preencheu cerca de quarenta cadernos com escritos pes-
soais, publicados sob os títulos de Journal (1913-1934) e Journal de 

jeunesse (1893-1906), cujos originais se encontram na Biblioteca 
Nacional da França.

Não exatamente na contramão, mas certamente des-
viando da linha que tende a fundir realidade e ficção nos escritos 
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autobiográficos1, Catherine Pozzi não assumia, em seus diários, 
a fatalidade de um eu ficcional que se expressa numa “literatura”. 
Mais próxima da tradição dos diários espirituais do século XIX, Pozzi 
estava em busca de um tipo de autoexploração meditativa, que che-
gava a oscilar, no limite, entre o registro de uma experiência mística 
e de um delírio. A escrita de Pozzi — uma mulher que se via pequena, 
magra, feia, embora inteligente e elegante, mas, no fundo, esquisita 
e inadequada — não sustenta a personagem de uma autoficção, ainda 
que se tenha tornado um palco em que a encenação do grande desas-
tre que era sua vida era inseparável da desesperada vontade de com-
preendê-lo e superá-lo. Seu discurso não se direcionava à exposição 
de sua privacidade ou à construção/invenção de si mesma, o que não 
quer dizer que esses processos estivessem ausentes em sua escrita, 
mas sim que não a conduziam. Pozzi se pensava como uma artista-
-cientista que tinha uma função metafísica; a autora desejava ser uma 
espécie de arquiteta do universo e interlocutora do divino — que ela 
compreendia como um deus escondido (Pascal). Na escrita de Pozzi, 
o que pulsa é a vontade de fazer da especulação rigorosa sobre si um 
universo lírico-metafísico. Les cahiers pozziens são como um esforço 
de pensamento que reúne e mistura um enorme e pesado repertório 
de filosofia, religião, ciência ao redor da pergunta “quem sou eu?”.

Desde muito cedo, Pozzi alimentava ambições intelectuais relacio-
nadas às ciências (estudos de química, física e biologia), embora o (pouco) 
reconhecimento que tem hoje esteja mais relacionado a seis poemas, que, 
acolhidos por Jean Paulhan — editor da Nouvelle Revue Française (NRF) e 
personalidade central na vida literária francesa do entreguerras —, foram 
publicados postumamente na NRF, posteriormente incluídos na anto-
logia decisiva organizada por André Gide, em 1949, e publicados em 

1. Vale ressaltar que a relação entre discurso autorreferencial e criação literária 
abre uma vasta arena de interrogação teórica, que tensiona a tematização das 
possibilidades de uma autoficção como texto híbrido entre autobiografia e fic-
ção. Conferir Alberca (2007).
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coletânea de poemas da autora pela Gallimard, em 1959. Eles são consi-
derados representantes sofisticados de uma poesia neoclássica, ou pelo 
menos não vanguardista (MALAPRADE, 1994, p. 105-111).

Relutante às perspectivas reservadas para as mulheres de seu 
meio social, Pozzi tentara, no final da primeira década do século XX, 
sem êxito, estabelecer-se na Inglaterra. De volta a Paris, pressionada 
por um ambiente onde uma mulher solteira aos 25 anos não tem 
acesso à vida social, casou-se, em 1909, com o autor de teatro Édouard 
Bourdet, com quem teve um filho, Claude. Embora jamais se tenham 
divorciado oficialmente, viveram juntos por poucos anos. Em 1920, 
Catherine Pozzi conheceu e se apaixonou por Paul Valéry, de quem 
desejava ser inspiradora, amante e cúmplice. Pozzi e Valéry embarca-
ram numa aventura amorosa projetada sob um sentido místico — que 
ganha corpo para os leitores de hoje no que sobrou da correspondên-
cia entre ambos (reunida e publicada pela Gallimard em La flamme et 

la cendre, de 2006) —, na medida em que compreendiam o sentimento 
que sentiam um pelo outro como o contato entre dois espíritos que se 
identificavam e se justapunham, de maneira que o conjunto formado 
provocava uma fusão entre ser e conhecer. Isso gerou efeitos devas-
tadores sobre Pozzi, que sofreu ao ver o amor se transformar numa 
constante e triste dor maníaca. A relação, intensa e entrecortada foi 
rompida definitivamente em 1929. Momento em que o sofrimento 
afetivo se somou à sensação de fracasso intelectual e às condições físi-
cas cada vez mais degradadas devido ao avanço de uma doença.

A consciência da progressiva deterioração de seu corpo, decor-
rente da tuberculose, o fracasso de seus relacionamentos afetivos, em 
especial a malfadada relação amorosa com Paul Valéry, e a vocação inte-
lectual frustrada são emoções que aparecem amalgamadas. Elas condu-
zem e conferem o tom quase sempre sombrio das páginas do diário. A 
composição do texto produz como efeito uma imagem quase inimagi-
nável: um retrato que confere forma ao exercício de se ver morrer. Ao 
longo das páginas de seu diário acompanhamos como ela, na atividade 
que é escrever sobre si mesmo, foi tornando claro para si o “naufragar” 
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da própria vida. Os procedimentos discursivos de sua escrita no diário 
compõem um arranjo que coaduna a relação desarmônica entre as con-
dições da vida moderna e os projetos humanos sob o peso da condição 
mortal, exacerbada pela situação de estar condenada a viver doente até 
morrer de tuberculose. Catherine Pozzi deixa ver em sua escrita uma 
série de questões que pululavam ao seu redor, num ambiente marcado 
pela tensão de um eu desejoso de falar de si na intimidade e, ao mesmo 
tempo, submerso na profunda desorientação em que vivia. Os senti-
mentos de fracasso social e afetivo, de estar condenada à morte e a uma 
ruína que não é apenas física conjugam-se com o desejo intenso por 
liberdade; liberdade intelectual e espiritual, que ela deixou, por engano 
ou por covardia, escapar. A escrita de seu diário se fez sob o signo des-
sas emoções díspares, porém inseparáveis. O diário foi um espaço em 
que Pozzi testou e encenou a si mesma, numa atividade que a libertava 
e a aliviava, desafogava, ao mesmo tempo que ela registrava e analisava 
a rede de sociabilidade intelectual pulsando ao seu redor.

***

Pensar a singularidade da construção textual do diário de Catherine 
Pozzi nos leva a entendê-lo como um autorretrato, operador inter-
pretativo utilizado por Michel Beaujour — cuja pesquisa está situada 
na esteira da reflexão de Philippe Lejeune2 e vinculada, de maneira 

2. Lejeune tornou-se um nome incontornável para os estudos dos discursos autor-
referenciais. A questão central por ele abordada em seu trabalho mais conhecido, 
Le pacte autobiographique (1975), retoma a abordagem do linguista Émile Benve-
niste (para quem o fundamento da subjetividade está no exercício da linguagem), 
buscando afirmar a especificidade do estatuto de validação da escrita de si. Se o eu 
e o si mesmo, como lugares de enunciação, só “existem” na linguagem, a autenti-
cidade de uma escrita em que o eu fala de si só pode encontrar validação mediante 
um contrato de leitura específico entre autor e leitor. Este contrato, o pacto auto-
biográfico, se faz através do nome próprio. É ele que, como convenção social, é 
responsável pelo engajamento da enunciação “autobiográfica” a um mundo social.
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profunda, às reflexões foucaultianas sobre a subjetividade. Buscando 
entender textos fragmentados, como diários, Beaujour defende que 
a ausência de narrativa caracteriza um tipo específico de enunciado 
autorreferencial: o autorretrato. A composição desse tipo de texto, 
ainda que tenha o sujeito produtor e a cronologia como garantia 
de certa unidade e sentido, se faz por um procedimento de bricola-
gem e de justaposição. Mas a característica mais interessante dessa 
maneira de escrever é que ante um autorretrato, tal qual na pintura, 
o exercício reflexivo da sinceridade leva ao encontro do vazio cons-
titutivo da subjetividade, de modo que cada leitor passa a conhecer 
a si mesmo naquele vazio. Com a ajuda do instrumento de entendi-
mento oferecido pelas pesquisas de Beaujour, podemos afirmar que o 
autorretrato de Catherine Pozzi — isto é, a forma como a autora tece 
o discurso sobre si — guia-se por um sistema de validação que gira 
ao redor da verdade sincera e meditativa, aquela que visa o “extremo 
de si mesma” (BEAUJOUR, 1980, p. 14-34).

Como já se afirmou, o texto de Pozzi tem, como marca pecu-
liar, não se direcionar à exposição de sua privacidade ou à constru-
ção/invenção de si mesma. Isso não quer dizer que esses elementos 
estejam de todo ausentes, uma vez que são produtos da coincidência 
textual entre escritor e protagonista. Todavia, a escrita não é con-
duzida por esses objetivos. Essa característica é o que leva à minha 
hipótese interpretativa acerca do diário de Pozzi: a autorreferência 
como forma de descrição da consciência subjetiva, ao não se res-
tringir à expressão interior do sujeito que escreve, revela-se como 
um meio de acesso a uma subjetividade que abarca justamente sua 
erosão ou esfacelamento. Em outras palavras, tentando exprimir o 
mais sinceramente possível a angústia metafísica, a solidão, o sen-
timento de ser único e o horror de sentir-se um produto em série, 
a incoerência interior, as crises de paralisia da vontade, Catherine 
Pozzi escreveu seu diário como um espetáculo que ela se autocon-
cedeu e um laboratório no qual ela se experimentava. Esse exercí-
cio confere a ele uma ficcionalidade parcial, não pelo falseamento 
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de dados ou fatos, mas pelo arranjo com que a autora incorporava 
na escrita a reflexão sobre o peso tanto das condições da vida con-
temporânea sobre os projetos humanos quanto da condição mor-
tal, explorada pela sua própria situação. Pozzi lidou não apenas 
com o sentimento de fracasso e estranheza do indivíduo no seio 
dos paradoxos da modernidade, como também com a experiên-
cia de incômodo e inadaptação diante dos modelos tradicionais de 
feminilidade. Isso a empurrava sinceramente para a busca do enten-
dimento de si, ao mesmo tempo que a lançava para fora da esfera 
individual e privada. Sua escrita de si é, paradoxalmente, pertur-
bada pela constante preocupação filosófica com o universal, donde 
escutamos, na procura pela perfeição e pelo amor, uma inquietude 
existencial e religiosa.

Realizando discursivamente as atividades de observação e 
descrição de si, a forma autorreferencial encontrada no diário de 
Pozzi abre uma via em que o sistema de referências espaçotempo-
rais mobilizado para situar o sujeito da ação se articula à produção 
de informações pessoais, proporcionando uma comunicação de tipo 
“analógico” ou sincero consigo mesmo — o “eu mesmo” passa a atuar 
como armadura simbólica e como lugar de enunciação, tornando 
o discurso capaz de ressoar o vazio constitutivo da subjetividade 
moderna. Essa ressonância acontece quando a direção hegemônica 
do conjunto de enunciados se interrompe, gerando, num estalo 
(instante-instância), a transposição transgressora da analogia. Essa 
transposição cria um curto-circuito entre a ironia e a verdade sin-
cera, o que terá inevitavelmente uma estrutura metafórica.

***

Destrincho o procedimento textual empreendido por Pozzi para tes-
tar minha hipótese sobre a forma como o discurso autorreferencial 
pode ser organizado, produzindo e alterando seu encadeamento ao 
cumprir sua ficcionalidade parcial, isto é, como hesitação entre o 
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registro pragmático e o ficcional. Para tanto, parto da análise das 
entradas do diário de Pozzi referentes aos dias 10 de novembro e 
15 de dezembro de 1928.

Passemos, pois, a palavra a Catherine Pozzi:

Noite do 10 ao 10 de novembro [de 1928]
1929 será o ano da minha morte.
A dorzinha no pulmão direito (somente nele) aumenta lenta-
mente, torna-se mais patente. Faz um ano e meio desde que come-
çou: veio no terrível verão de 1927. É apenas uma amostra da 
ponta dessa adaga da qual me falaram. Naquele tempo, eu cor-
ria por Paris, no vento e na chuva: foi um verão frio, eu estava 
pior que solitária aqui. Não vou aguentar o golpe neste inverno 
como no outro. Hoje, estive no Pasteur (química orgânica), mas 
não tivemos aula. Anteontem fui à casa de Madame Duclaux 
(pequeno e requintado jardim de paz em que repousa esse apar-
tamento, e dentro uma graciosa velhinha de olhos azuis) para 
lhe pedir que me apresentasse ao químico (seu enteado), o que 
ela fez. Muito embora não tenha servido de grande coisa. Eu só 
queria perguntar-lhe se produzimos espécies nocivas em química 
biológica (respiração). Ele me assegurou que não. Esta cidade é 
negra, pelo menos vista do mezanino da Rue de Longchamp. 
Estou como quem espera em uma estação à noite. Já escuto o 
apito do meu trem.
4h da manhã: Eu morreria perfeitamente calma se eu tivesse 
o tempo, a potência de espírito para escrever o que aprendi 
para outros que se preocupariam em fazer o traçado da via-
gem que leva da confusão à ordem. 4 e meia. Conhecido can-
saço. Ontem, na casa de Daniel Halévy, Abel Bonnard faiscava 
ideias sobre o tempo presente, sobre mulheres, sobre Bourges 
— que ele não compreende… Groethuysen perdido em uma 
névoa de pelos e de ideias … Jouve, cuja cabeça de pedra tetra-
gonal e dois olhos japoneses riam do submundo … Drieu La 
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Rochelle, grande, seguro, pálido, tinha perdido sua elegância 
com a esposa anterior.
Logo 5 horas. A dor permanece.
(POZZI, 2005, p. 494, tradução minha3)

15 dez [1928]
Aquele dia foi na terça-feira, e nem quarta, nem quinta, pude 
me mover. Ainda me estendia, mas logo dormia. Ontem, não, 
anteontem, visita da Baronesa de Pierrebûche à mamãe, que havia 
saído: vê-se por quê. Sequência da confissão de Madame de Clè-
ves a respeito do duque de Nemours. Chatura, titica de galinha e 
conversa fiada (diméthyltralala)… Estes meandros sentimentais 

3. “Nuit du 10 au 10 novembre [1928]

1929 sera l’année de ma mort.

La petite douleur au poumon droit (un seuil) augmente lentement, se précise, il y a un 

an e ½ depuis son début: elle est venue à horrible été de 1927. Elle n’est que la trace de 

la pointe de ce poignard dont “on” m’avait parlé. Alors, je courais dans Paris dans le 

vent et la pluie: ce fut un froid été, j’étais pire que seule ici. Je ne tiendrai pas le coup cet 

hiver comme l’autre. Aujourd’hui, j’ai été à Pasteur (chimie biologique) mais on ne fai-

sait pas le cours. Avant-hier, j’ai été chez Mme. Duclaux (exquis petit jardin de paix que 

cet appartement perché, et dedans la gracieuse petite vielle dame aux yeux clairs) pour 

lui demander de m’introduire au chimiste; ce qu’elle a fait. Lequel d’ailleurs (son beau-

-fils) ne m’a servi de gd-chose. Je voulais lui demander seulement si on fabrique espèces 

délétères en chimie biologique (respiration). Il assure que non. Cette ville est noire, du 

moins vue de l’entresol de la Rue de Longchamp. J’y suis posée comme l’on attend dans 

une gare, la nuit. J’entends déjà siffler mon train.

4h du matin. Je mourrais parfaitement calme si j’avais le temps, la puissance d’esprit 

d’écrire ce que j’ai appris pour les autres que s’en soucieraient, de faire la carte du voyage 

qui mène de la confusion à ordre. 4. ½ Fatigue connue. Hier, chez Daniel Halévy, Abel 

Bonnard étincelle à propos du temps présent, des femmes, de Bourges qu’il ne comprend 

pas… Groethuysen perdu dans une brume de poils et d’idées… Jouve dont la tête tétra-

gonale en caillou et deux yeux au regard japonais rient à l’infra-monde… Drieu La 

Rochelle, grand, assuré, pâle, ayant perdu son élégance avec l’épouse d’avant.

Bientôt 5 heures. La douleur est là”.
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me parecem tolos daqui deste ponto calmo, abandonado, em que 
estou com minha pouca coragem, e meu grande respeito, ante 
esta imagem de meu destino fraturado, com a outra imagem do 
céu incompreensível, que se pode tentar compreender…
(POZZI, 2005, p. 498, tradução minha4)

Na construção do texto autorreferencial, a mobilização de ele-
mentos de referência espaçotemporais é fundamental para que se 
cumpra a tarefa de autodescrição. Esses elementos delimitam o cená-
rio do eu que desempenha a ação, marcando no tempo e no espaço sua 
coincidência com o eu que escreve. Destacam-se, à primeira vista, a 
data e a localização, Paris. Aos dois marcadores básicos se somam a 
indicação de horários e lugares e o uso social destes últimos, o que 
define o meio circundante em que Pozzi busca pontos de orientação 
para escrever sobre si. Esse conjunto de elementos, ligados à paisagem 
visual, ao meio social e ao tempo-calendário, conforma o fundo que 
torna possível estabelecer uma relação analógica e verossímil entre 
o eu que escreve e o eu representado pela escrita. O sistema de referên-
cias não reproduz fielmente uma realidade; ele é sim produto de um 
recorte — de uma seleção e organização intencionalmente conduzidas 
—, uma criação da autora que serve de fiança ao eu que se deixa retra-
tar. Essa moldura descritiva aparece como condição da auto-observa-
ção, justamente porque permite que o eu se movimente e se posicione 
dentro de um quadro mais ou menos estável de referências externas.

4. “15 déc [1928]

Ce jour-là était mardi, et ni mercredi, jeudi, je n’ai pu bouger. Je m’étendais encore, aus-

sitôt dormais. Hier, non, avant-hier, visite de la baronne de Pierrebûche à maman qui 

était sortie: on voit pourquoi. Suite de la confession de Madame de Clèves au sujet du 

duc de Nemours. Zut, crotte de bique et diméthyltralala… Que ces méandres sentimen-

taux me semblent sots, de ce point calme, abandonné, où je suis avec mon petit courage, 

et mon grand respect, avec cette image de mon destin brisé, avec l’autre image de l’in-

compréhensible ciel, que l’on peut tenter de comprendre…”.
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Nos excertos apresentados, essa moldura é composta por uma 
gama de informações a partir das quais a tarefa de auto-observação 
se realiza discursivamente. Uma série de dados nos é fornecida por 
Pozzi, que os encadeia de maneira a transmitir sua forma de cir-
cular e habitar a cidade de Paris. Assim, temos a indicação de seu 
endereço à época, na Rue de Longchamp; as idas ao Institut Pas-
teur, onde faz aulas de biologia e de química; a visita a Mary Robin-
son-Duclaux e seu filho, Jacques Duclaux, pesquisador no mesmo 
instituto em que Pozzi estava matriculada; a menção ao seu con-
vívio com a intelectualidade (Daniel Halévy, Abel Bonnard, Ber-
nard Groethuysen, Pierre Jean Jouve) e a alta sociedade (Baronesa 
de Pierrebûche e Mme. de Clèves — as quais Catherine Pozzi não 
poupa de comentários ácidos) da França dos anos 1920. Os dados 
cronológicos e de localização geográfica e os elementos da vivên-
cia sociocultural convergem para a constituição de uma imagem 
da cidade de Paris, que por sua vez oferece o código para que Pozzi 
decifre a si mesma: o tempo frio e chuvoso da Cidade Luz se des-
dobrava como o clima em que sua amarga vida se desenrolava. O 
espaço psíquico interior pode ser observado porque encontra, dis-
cursivamente, um tropo material em que se aderem as experiên-
cias descritas. A cidade moderna, nesse sentido, não é um tropo 
qualquer. Para o tipo de processo de decomposição de si e de cons-
trução de um horizonte de declínio, que figuram na confecção do 
autorretrato de Pozzi (em que a desestruturação familiar-afetiva 
se conjuga à frustração intelectual e à doença incurável), a cidade 
moderna e sua crise irreparável emergem como tropo e cenário 
ideal. Como lugar absolutamente moderno, Paris é o epicentro do 
sistema de referência que permite a Pozzi se posicionar temporal-
mente e, assim, se ver escrevendo.

A ênfase na cidade moderna como tropo principal do discurso 
autorreferencial configurado nos diários de Pozzi segue teoricamente 
a esteira da tradição informada pelo menos desde Tableau de Paris, 
publicado em 1781 — obra em que Louis-Sébastian Mercier imortaliza 
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costumes e perfis parisienses5, sendo seguido por Baudelaire e por 
Walter Benjamin, que elabora a forma clássica e inescapável da cidade. 
A essa tradição se incorporam, por exemplo, obras como as de Georg 
Simmel, “A metrópole e a vida mental”, de 1903, e de Richard Sen-
nett, O declínio do homem público, de 1977. Essa tradição de pensamento 
aponta para o fato de que a configuração do modo de viver na cidade 
moderna esteve muito ligada à descrição e à observação da vida nas 
ruas e moradias de Paris, mas não somente. É o que mostra Karlheinz 
Stierle, em Paris, la capitale des signes, trabalho em que o autor segue 
as pegadas de Passagens, de Benjamin. Explorando uma intuição de 
Paul Valéry em Présence de Paris, de 1937, Stierle mostra como o fenô-
meno da vida urbana e o fenômeno de manifestação da consciência 
moderna estão imbricados, sendo o princípio de subjetividade insepa-
rável do tipo de vida que se desenvolve na cidade moderna. A cidade 
segue entrelaçando planos de sentido distintos, o que condiciona um 
conjunto de experiências múltiplo e não totalizável6.

5. Jonathan Conlin (2015, p. 16-30) nos mostra em História de duas cidades: Paris, 

Londres e o nascimento da cidade moderna como, a partir do final do século XVIII, o 
trabalho de reflexão sobre os costumes e o modo de viver modernos, em grande 
medida, se entrelaça à descrição da vida moderna, o que encontra claramente sua 
melhor expressão no trabalho de Mercier, sem dúvida um marco fundamental 
nessa tradição que evocamos.
6. Dimensão também apontada por Claude Lévi-Strauss em 1955, ao tratar de 
relance o mundo urbano, em Tristes trópicos: “As grandes manifestações da vida 
social têm em comum com a obra de arte o fato de que nascem no nível da vida 
inconsciente, porque são coletivas no primeiro caso, embora sejam individuais no 
segundo; mas a diferença é secundária, inclusive só é aparente, já que as primeiras 
são produzidas pelo público e as outras, para o público, e que esse público fornece 
a ambas o seu denominador comum, e determina-lhes a condição de criação. Por-
tanto, não é de modo metafórico que é correto comparar — como se fez com tanta 
frequência — uma cidade a uma sinfonia ou a um poema; são objetos da mesma 
natureza. Talvez ainda mais preciosa, a cidade se situa na confluência da natureza 
e do artifício. Congregação de animais que encerram dentro de seus limites sua 
história biológica e que ao mesmo tempo a modelam com todas as suas intenções 
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A cidade moderna comporta, como argumenta Stierle, uma dupla 
destinação — afirmação que se consolida com a poesia de As flores do 

mal, de Baudelaire. Ela é

o local de uma enorme multidão e o lugar dos sonhos solitá-
rios, o lugar de uma presença aguda do real e da perda da rea-
lidade. Pode acontecer a qualquer momento que, na alteridade 
imemorial, as fantasias interiores tomem forma e se manifes-
tem com a violência de um choque. Em plena luz do dia, o mais 
distante, o mais impensável, ganha, de repente, na cidade, a 
figura real de proximidade. A cidade é o lugar absoluto onde 
se abolem as fronteiras, onde proximidade e distância se reú-
nem em uma copresença imaginária, onde imagens interiores 
de solidão se levantam de repente diante do passante como as 
silhuetas de uma presença imemorial (STIERLE, 2001, p. 508, 
tradução minha7).

Catherine Pozzi, ainda que passasse muito tempo fora da cidade 
devido ao tratamento para a tuberculose, remeteu toda sua atividade 

de seres pensantes, por sua gênese e por sua forma a cidade depende simulta-
neamente da procriação biológica, da evolução orgânica e da criação estética. É a 
um só tempo objeto de natureza e sujeito da cultura; indivíduo e grupo; vivida e 
sonhada: a coisa humana por excelência” (LÉVI-STRAUSS, 1996, p. 116). Cer-
tamente vale a pena, num momento posterior, explorar o diálogo entre as pers-
pectivas de Stierle e Lévi-Strauss sobre a dimensão simbólica do mundo urbano.
7. “le lieu d’une immense foule et le lieu des rêves solitaires, le lieu de la présence aiguë 

du réel et de la perte de la réalité. Il peut arriver à tout moment que, dans l’altérité 

immémoriale, les fantasmes de l’intérieur prennent corps et se manifestent avec la vio-

lence d’un choc. En plein jour, le plus lointain, le plus impensable prend soudain, dans 

la ville, la figure réelle de la proximité. La ville est le lieu absolu où s’abolissent les fron-

tières, où proximité et lointain se rejoignent en une coprésence imaginaire, où les ima-

ges intérieures de la solitude se dressent soudain devant le passant comme les silhouettes 

d’une présence immémoriale”.
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— do vivido interesse pela haute couture
8 aos afazeres intelectuais, 

passando pelo convívio familiar e social e o relacionamento com 
Valéry — a Paris. Paris se constitui como o centro nervoso e amargo 
da trama da sua vida. A primeira camada do processo de escrever 
sobre si mesma — a que denominamos de autodescrição — encontra 
como jusante essa relação intensa e intrínseca com a cidade, enten-
dida nos termos da fecunda análise proposta por Stierle. Relatar 
seu cotidiano em Paris é a base do procedimento organizacional 
da consciência intencional, o que permite a configuração da mol-
dura autodescritiva. O processo de identificação desencadeado como 
estrutura analógica de envio e retorno dessas informações produ-
zidas acerca de si é a condição para se auto-observar, e não o con-
trário. Em outras palavras, olhar-se supõe descrever-se. O ver a si 
mesma, que se desenrola em seu diário, é uma experiência de segunda 
ordem, cujo primeiro movimento, a autodescrição, se torna possí-
vel por meio do estabelecimento de um sistema de referências que 
tem como centro o tropo Paris. Lugar para onde convergem todas 
as informações disponibilizadas pelo sistema de referências criado 
por Pozzi, a capital francesa funciona como um referente “material” 
que abre a possibilidade, para o eu do enunciado, de refletir — para 
além da descrição — o eu da enunciação.

A forma analógica do processo de construção do enunciado 
autodescritivo assegura a relação de sentido estabelecida por Pozzi 
entre a cidade — “Esta cidade é escura, pelo menos vista do mezanino 
da Rue de Longchamp. Estou como quem espera em uma estação à 
noite. Já escuto o apito do meu trem” — e sua experiência de vida: 
“esta imagem de meu destino fraturado, com a outra imagem do céu 

8. Como mostra seu biógrafo, Lawrence Joseph, a tentativa de Catherine Pozzi de 
ser autônoma e independente convivia com seu enorme apreço pelo refinamento 
e pela moda, o que a tornou cliente de grandes costureiros, como Callot, Poiret, 
Lelong, Vionnet e, um pouco mais tarde, Chanel. Durante toda a vida, ela fez ques-
tão de ser uma referência de inteligência e de sofisticação (JOSEPH, 1988, p. 67).
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incompreensível, que se pode tentar compreender…”. A forma ana-
lógica serve, portanto, de base para a configuração dos sentimentos 
e emoções envolvidos na experiência de estar no mundo.

A associação da descrição de si ao tropo da cidade aparece no 
jogo estabelecido entre a escuridão de Paris, sua falta de luminosi-
dade durante o inverno, e a sensação de estar, em vão, a esperar. A 
compreensão de ter o destino fraturado é evocada para fundamentar 
a constatação com que inicia o trecho destacado: “1929 será o ano da 
minha morte”. Esse tipo de trabalho de escrita, que une uma cons-
ciência intencionalmente voltada ao entendimento da própria fini-
tude às experiências cotidianas que a confirmam (a fragilidade de seu 
corpo decorrente da tuberculose, a relação de amor e desamor por 
Paul Valéry e a vocação intelectual frustrada), é uma constante no 
diário de Pozzi e o singulariza.

A ligação que une o olhar para si mesma em Paris e o olhar para 
o vazio de sentido de sua existência aponta para a emergência de uma 
metáfora. O transporte metafórico que nos leva além da descrição se 
evidencia no trecho em que a autora diz: “estes meandros sentimen-
tais me parecem tolos daqui deste ponto calmo, abandonado, em que 
estou”. Pozzi não pode acessar discursivamente esse ponto a partir 
do qual fala de si senão pela construção de imagens que cumprem a 
função paradoxal de dizer o que não pode ser dito. Como uma espé-
cie de camada subterrânea a cada enunciado, a metáfora se constitui 
como um dentro, uma interioridade, íntima em relação ao radical 
vazio da subjetividade moderna. No excerto citado, Pozzi se vale de 
duas imagens de si: esperando em uma estação por um trem que não 
virá; olhando um outro céu, incompreensível, diante do qual só resta 
tentar compreender. Essas imagens atuam diferentemente do âmbito 
descritivo do discurso autorreferencial, e, mesmo operando com o 
vetor voltado ao próprio sujeito da enunciação, o discurso permanece 
restrito à função de expressar, reconduzindo as experiências e emo-
ções de Pozzi ao sistema analógico inicial entre signo e significação. 
Possibilitando a auto-observação como um vazio que se suplementa, 
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o caráter metafórico das imagens evocadas permite que a certeza da 
morte próxima se configure como uma espera e um adiamento. Nesse 
espaço aberto pela escrita do diário, Pozzi se oferece à possibilidade 
de ser vista, mas também de ver o olhar que olha para si. Esse “olhar 
que olha” por meio da escrita permite que ela projete seu processo de 
identificação, oscilando entre ser ela mesma, ser um de seus amores 
(Paul Valéry ou o primeiro namorado, André Fernet) ou ainda, em 
diálogos quase heréticos, ser deus ou sua interlocutora privilegiada.

A composição dessas imagens se articula ao sentido mais pro-
fundo do texto: configurar a forma reflexiva do fracasso como destino. 
A constelação de metáforas que Pozzi constrói — no caso analisado 
aqui: a espera na estação e o céu incompreensível — é a condição 
necessária para que o discurso autorreferencial seja efetivamente 
reflexivo. Nesse sentido, a reflexividade no discurso autorreferen-
cial emerge como um excesso significante na tarefa de se autodescre-
ver que disponibiliza os recursos para que o eu da enunciação retorne 
sobre si mesmo, ainda que — e o será necessariamente — sob a forma 
de um enigma ou de uma perseguição angustiada que exige uma res-
posta. Isso se deve ao fato de a reflexão não ser a maneira pela qual a 
consciência se relaciona a ela mesma de modo imediato, isto é, a refle-
xão não é a identidade do pensar e do ser-pensado. E, embora refle-
xividade contida num discurso autorreferencial não seja a fonte de 
uma evidência transcendental, ela desempenha um papel derivado, 
mediado pelas imagens metafóricas.

***

Com efeito, o tratamento teórico que tentei esboçar para a com-
preensão dos diários de Catherine Pozzi inscreve esta pesquisa como 
uma ramificação da problemática que se instala ao redor da questão 
do sentido, da subjetividade e da intencionalidade. A intencionali-
dade — propriedade fundamental da consciência de se orientar em 
direção a um objeto — e qualquer enunciado que pretenda se arrogar 
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como evidência absoluta de uma percepção ou fato são inconciliá-
veis. A justaposição entre o eu como sujeito da enunciação e sujeito 
do enunciado não necessariamente engendra, portanto, uma iden-
tidade. Num diário como o de Pozzi, que “conta” a história de um 
sucumbir gradual ao fim e à falta de sentido, a intencionalidade da 
escrita projeta o sentido para além da analogia descritiva. Ao ler o 
lento naufrágio nas páginas dos Cahiers pozziens, não ficamos presos 
à ideia da morte, mas, sim, nos tornamos capazes de perguntar o que 
significa sobreviver.
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Modernidade e 

experiências estéticas: 

as revistas literárias 

simbolistas no fin de 
siècle brasileiro

Mariana Albuquerque Gomes

Ao propor trabalhar com questões relativas à modernidade no Brasil 
finissecular, é necessário, primeiramente, delinear a que modernidade 
se está fazendo referência. Aqui é trabalhada aquela tida como uma nova 
compreensão do mundo, possibilitada pela irrupção “vulcânica”1 da obra 
do poeta francês Charles Baudelaire — considerando a poesia baude-
lairiana como força motriz que provocou uma oscilação na cena lite-
rária parisiense quando de seu surgimento e os efeitos de sua recepção 

1. Referência ao estudo de Dolf Oehler, intitulado Terrenos vulcânicos, no qual 
o crítico analisa a produção literária e as leituras da modernidade de Heinrich 
Heine, Gustave Flaubert e Charles Baudelaire, a partir das expectativas, e frus-
trações, revolucionárias de 1848, e as representações seja de substratos sociais, 
seja de estruturas psíquicas, nas obras dos autores selecionados (OEHLER, 2004).
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nos momentos posteriores —, em especial com os poemas de As flores 

do mal, de 1857. Isso posto, a reflexão aqui proposta tenciona apreen-
der a modernidade no cenário brasileiro de fins do século XIX e iní-
cio do século XX a partir das nossas experiências estéticas simbolistas.

O contexto nacional do fim do século XIX foi marcado pela 
dissolução — mas manutenção de uma herança — do regime escra-
vocrata, pelo nascimento da República, recém-proclamada, e pela 
formação acanhada de uma sociedade que se modernizava, se indus-
trializava e se inseria no mercado do capital-industrial — contexto esse 
diferente da Paris de Baudelaire, das mudanças urbanas do Segundo 
Império e do espírito fin de siècle de decadência desencantada com 
o mundo moderno. Portanto, não se pode equiparar a modernidade 
experienciada lá com o que se vivia aqui nos trópicos.

Beatriz Sarlo identifica uma mescla da modernidade europeia e 
da especificidade local na cultura dos intelectuais das modernidades 
periféricas. Conforme a historiadora, a multiplicidade da moder-
nidade se deu em função da densidade semântica do período, que 
entreteceu elementos contraditórios, que não se reuniam em uma 
linha hegemônica (SARLO, 2010, p. 56). Nessa mesma perspectiva, 
a dimensão da modernidade como um cenário de perdas também 
se faz presente — não à toa, a metáfora da demolição permeará as 
produções sobre os processos de modernização realizados nas cida-
des latino-americanas.

De acordo com Sarlo, os processos de modernização das cida-
des — ao se apresentarem como “uma purificação da cidade, pensada 
como resposta aos desenvolvimentos caóticos inscritos na história da 
cidade real” (SARLO, 2010, p. 53) — ansiavam por “luz, sol e raciona-
lidade, projetando um desenho habitacional urbanístico irrealizável, 
mas, ao mesmo tempo, necessário para o desenvolvimento estético 
e projetual do estilo moderno” (p. 53). Na passagem do século XIX 
para o XX, experienciava-se a cidade em uma velocidade sem prece-
dentes, na qual os processos de modernização e os rápidos desloca-
mentos não provocavam consequências apenas funcionais:
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O impacto dos processos socioeconômicos, iniciados na última 
década do século XIX, alterou não apenas o perfil e a ecologia 
urbana, como também o conjunto de experiências de seus habitan-
tes. Assim, Buenos Aires interessa como espaço físico e como mito 
cultural: cidade e modernidade é um pressuposto, porque a cidade 
é o palco das mudanças, exibe-as de maneira ostensiva e às vezes 
as difunde e populariza (SARLO, 1996, p. 183, tradução minha2).

De acordo com a autora, frente às transformações que alteravam 
relações socioeconômicas — bem como perfis urbanos, topografias 
naturais, planos e perspectivas da paisagem —, a cultura elaborava 
estratégias simbólicas e de representação, nas quais a própria cidade 
se inseria como objeto do debate ideológico-estético que se encar-
nava na literatura e revistas literárias:

A nova paisagem urbana, a modernização dos meios de comunica-
ção, o impacto desses processos nos hábitos são o marco e o ponto 
de resistência em torno dos quais se articulam as respostas produ-
zidas pelos intelectuais. […] As revistas são um instrumento privi-
legiado de intervenção no novo cenário (SARLO, 2010, p. 53-54).

Para Vera Lins (2009), os simbolistas brasileiros em suas experiên-
cias estéticas intervêm no cenário finissecular ao apresentar uma oposi-
ção ao caráter oficial dos cânones da literatura nacional, representados 
pelo naturalismo e parnasianismo, e ao propor uma transformação no 
campo literário a partir da imaginação, em que houvesse autonomia e 
liberdade, buscando independência estética, artística e literária. Nesse 

2. “El impacto de los procesos socioeconómicos, iniciados en la última década del siglo 

XIX, alteró no sólo el perfil y la ecología urbana, sino el conjunto de experiencias de 

sus habitantes. Así, Buenos Aires interesa como espacio físico y como mito cultural: ciu-

dad y modernidad se presuponen porque la ciudad es el escenario de los cambios, los 

exhibe de manera ostensible y a veces brutal, los difunde y generaliza”.
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sentido, seu pensamento — bem como seu comportamento — diver-
gente os relegou a uma recusa social, que os marginalizava:

Pensamento dissidente, deslocado, numa sociedade em que o senso 
comum violenta qualquer tentativa de um olhar pessoal; fora das 
“burocracias de espírito”, configura uma corrente sombria dentro 
do modernismo, uma vanguarda desencantada (LINS, 1991, p. 15).

Conforme Nicolau Sevcenko, a última década do século XIX e as 
primeiras décadas do século XX foram um período de tensões e emba-
tes no seio da sociedade acerca do futuro da nova república. Segundo 
o autor, é possível identificar duas linhas divergentes de propostas: 
uma que se balizava pela 

crença no mito novecentista da ciência […] como o único meio 
prático e seguro de reduzir a realidade a leis, conceitos e informa-
ções objetivas, […] a única maneira de garantir uma gestão lúcida 
e eficiente de seu destino [do Brasil] (SEVCENKO, 2003, p. 105).

E outra pertencente aos grupos marginalizados, que, no caso dos 
simbolistas, traduzia-se pela resistência à vitória do materialismo e 
do individualismo, que reduziam valores a padrões de mercado e de 
consumo (p. 133).

A reação simbolista confrontava um contexto de afirmação do 
capital industrial — às vezes mais, às vezes menos, desenvolto — e de 
facilidades proporcionadas pelo pensamento do progresso e da téc-
nica, que, dentro da lógica do capital, buscam economizar o esforço 
intelectual. Os simbolistas deram à linguagem poética um caráter de 
reflexiva contestação a esse mundo em vias de industrialização, em 
que o Tempo e a Imaginação eram submetidos ao Capital, “sua arte, 
então, marcada pela recusa aos valores do progresso, vai ser uma 
aventura absoluta na ordem da criação artística, com os riscos e peri-
gos daqueles que a ela se entregam” (LINS, 2013, p. 117).
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Como ressalta Néstor Canclini, para compreender as experiências 
estéticas simbolistas, é preciso entender as sinuosidades das moder-
nidades latino-americanas e a dimensão inovadora de suas experiên-
cias estéticas, pois estas não se configuram como “adoção mimética 
de modelos importados, nem de buscas de soluções meramente for-
mais” (CANCLINI, 1997, p. 83). Assim, faz-se mister repensá-las 
como tentativas de intervenção nesse mundo moderno periférico — 
se pensarmos como Sarlo — no qual se entrecruzavam “uma ordem 
dominante semioligárquica, uma economia capitalista semi-indus-
trializada e movimentos sociais semitransformadores” (p. 83).

Proponho, então, uma reflexão acerca da produção cultural desse 
período que leve em consideração as particularidades de suas expe-
riências, pois, como escreve Canclini, o conjunto das experiências 
estéticas dos artistas do fim do século na América Latina — e, espe-
cificamente, interessam a este trabalho as simbolistas — não era um 
mero “transplante” do que ocorria na Europa; mas, sim, tratava-se 
“de reelaborações desejosas de contribuir com a transformação social” 
(CANCLINI, 1997, p. 79).

A crítica — assim como a historiografia — canônica teve força e 
respaldo para concentrar a modernidade brasileira no movimento da 
Semana de Arte Moderna, de 1922. Nessa perspectiva, as experiên-
cias estéticas simbolistas foram percebidas como parte de um todo 
pré-modernista, no qual também foram lançadas outras tendências 
do período — como o decadentismo, o artenovismo, o naturalismo e 
o parnasianismo. Podemos identificar essa descaracterização do con-
junto de ideias anteriores a 1922 e do debate nacional iniciado com 
a geração de 1870 em alguns compêndios literários.

Para prosseguir nessa reflexão e pensar a modernidade no Bra-
sil como um fenômeno anterior à Semana de Arte Moderna, é pre-
ciso pôr em xeque algumas noções estabelecidas, como a ideia de 
“pré-modernismo”. Francisco Foot Hardman é um dos estudiosos 
que propõe uma revisão do que foi chamado de “pré-modernismo”. 
Segundo ele, a historiografia, de modo geral, ao privilegiar a dimensão 
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de vanguarda artística da Semana de 22, em São Paulo, como índice 
de modernidade cultural, desconsiderou o significado do movimento 
de ideias iniciado na década de 1870 (HARDMAN, 1992). Valorizou-
-se a ideia de ruptura — sob os auspícios da vanguarda “demolidora” 
— sem levar em consideração aspectos das continuidades culturais. 
Segundo o autor, essa visão cria três grandes problemas:

a) exclusão de amplo e multifacetado universo sociocultural, polí-
tico, regional que não se enquadrava nos cânones de 1922, em se 
tratando, embora, de processos intrínsecos aos avatares da moder-
nidade; b) redução das relações internacionais na cultura brasi-
leira a eventuais contatos entre artistas brasileiros e movimentos 
estéticos europeus, quando, na verdade, o internacionalismo e o 
simultaneísmo espaço-temporal já se tinham configurado como 
experiências arraigadas na vida cotidiana do país; c) definição 
esteticista para o sentido próprio de modernismo, abandonan-
do-se, com isso, outras dimensões políticas, sociais, filosóficas e 
culturais decisivas à percepção das temporalidades em choque que 
põem em movimento e fazem alterar os significados da oposição 
antigo/moderno muito antes de 1922 (HARDMAN, 1992, p. 290).

Para Antonio Edmilson Martins Rodrigues (2012), é possível 
— e preciso — pensar em um período modernista anterior a 1922. 
Conforme o historiador, a partir da produção crítica das décadas de 
1940-1950, outras interpretações foram sendo postas, e, assim, o papel 
referencial atribuído à Semana de Arte Moderna, questionado — o 
que dá fôlego à modernidade brasileira e permite repensá-la em sua 
amplitude. Um dos críticos contemporâneos que propôs olhar para a 
geração de 1870 considerando traços de originalidade é Afrânio Cou-
tinho. Em seus textos, ele deixa transparecer que, em seu entendi-
mento, o Brasil já vivia, no início da década de 1870, uma profusão 
de inovações estéticas, sob as quais o romantismo — até então pala-
vra de ordem — esvaía-se.
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Nas décadas de 1880 e 1890, a crítica canônica acompanhava, 
sobretudo, o critério sociológico, dentro de uma perspectiva cien-
tificista, positivista e naturalista, pautada nos estudos de Spencer, 
Darwin e outros (BOSI, 2006). Assim, as obras deveriam ser estuda-
das em função das condições que tinham envolvido seu surgimento, 
embora houvesse ainda críticos que enxergavam sua atividade como 
a produção de um pensamento reflexivo.

No que diz respeito à recepção crítica das experiências simbolis-
tas nesse segundo momento — não mais de produção “aclimatante” 
(AMARAL, 1996), com a geração de 1870 dos primeiros baudelai-
rianos (CANDIDO, 1987) —, já no final do século XIX, houve um 
ganho de visibilidade com a publicação das obras Missal e Broquéis, 
de Cruz e Sousa.

Da crítica canônica, que em grande parte se posicionou mais 
contrariamente às experiências estéticas simbolistas, destacam-se 
alguns nomes mais atuantes, como José Veríssimo e Araripe Júnior. 
Quanto aos críticos que se ocuparam destas experiências, dois escri-
tores recebem destaque: Gonzaga Duque e Nestor Vítor, sendo este 
último o de maior expressão no que se refere à defesa das experiên-
cias simbolistas, sobretudo as de Cruz e Sousa.

Para além dos embates entre a crítica literária contrária e a 
favorável às estéticas simbolistas, a percepção sociológica do lite-
rato Luís Edmundo, em sua crônica O Rio de Janeiro do meu tempo, 
de 1938, é fundamental para tornar visível aquilo que se construía 
à margem da ordem oficial, como o grupo de artistas simbolistas 
e suas experiências estéticas. Ao situar socialmente os diferentes 
grupos, a partir de uma visão que contempla as ruas, os locais de 
encontro na cidade, o cronista corporifica o que não conseguimos 
visualizar com precisão, dada sua característica marginal. O Rio de 
Janeiro de seu tempo, na cena finissecular, era um lugar partido, 
onde diferentes personagens atuavam conforme seus papéis sociais. 
Assim, existia um horário em que as senhoras ocupavam as confei-
tarias, as quais, em horário posterior, eram o cenário de homens de 
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letras, de negócios, e também de vedetes. Do mesmo modo, o cro-
nista reconheceu, a partir da identificação de escritores e artistas 
que se reuniam nos cafés, os grupos literários — incluindo o sim-
bolista — e as revistas nas quais estes atuavam (EDMUNDO, 2003).

As produções literárias, tanto quanto a crítica, eram permea-
das pelos valores em vigência na sociedade brasileira do século XIX. 
Como ressalta Sevcenko, a palavra, organizada em discurso, incor-
pora valores que são intrínsecos às estruturas sociais, articulando-se 
em função de regras e formas dominantes. Não obstante, é pre-
ciso ressaltar que o discurso também é espaço onde os socialmente 
marginalizados desafiam as convenções — caso dos simbolistas — 
e que a literatura é um dos âmbitos em que esse enfrentamento se 
materializa, uma vez que ela “tem o poder de construir e modelar o 
mundo simbolicamente” (SEVCENKO, 2003, p. 284). Assim, não 
só os valores estéticos das críticas realista e naturalista estavam em 
questão, como também os valores socioculturais de uma sociedade 
ainda agrícola, que aos poucos se industrializava e que recentemente 
havia posto fim ao regime escravocrata, que desde sempre fizera 
parte dela e sob o qual ela se constituíra.

Ora, respeitando as singularidades circunscritas ao cenário bra-
sileiro — tomando por base a contribuição de Sarlo (2010) e de 
Canclini (1997) acerca das especificidades das modernidades lati-
no-americanas —, proponho uma interpretação mais plástica da 
modernidade, que se desprende da noção de pré-modernismo e ana-
lisa os traços de recepção, aclimatação e transformação das expe-
riências simbolistas, admitindo que a estética simbolista, mas não 
apenas ela, como experiência criadora, se reconfigurou em territó-
rio nacional, assumindo características particulares.

A proposta, aqui desenvolvida, de pensar a modernidade literá-
ria no Brasil por um arco temporal mais elástico, que se contrapõe 
à ideia de pré-modernismo e busca acentuar a originalidade tropi-
cal, já vem sendo delineada por estudiosos do fin de siècle brasileiro. 
Como alternativa à nomenclatura habitual, na qual a utilização do 
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termo “pré” parece demandar apenas uma simples precedência cro-
nológica, José Paulo Paes propõe pensar a literatura produzida nessa 
virada de século como uma expressão do art nouveau, transpondo 
o conceito do campo das artes visuais para o campo da arte literá-
ria (PAES, 1985, p. 64-80).

Ainda que Paes deixe claro que o que ele chama de momento lite-
rário artenovista é aquilo produzido no período entre 1890 e 1920, 
ele evidencia a diferença entre artenovismo, simbolismo e decaden-
tismo. Conforme o autor, o artenovismo diferencia-se de outras cor-
rentes pela sua característica “esqueletal vitalista”, a qual se valia do 
ornamento — organicamente — para realçar o estrutural, e não para 
escondê-lo (PAES, 1985, p. 69). Paes ainda diferencia o artenovismo, 
pelo seu caráter vitalista, do simbolismo, cuja atitude, segundo ele, 
configurava-se como uma recusa.

Todavia, a atitude de recusa dos simbolistas muitas vezes perce-
bida como uma evasão do mundo, substituição da vida pelo sonho, 
representava a busca por uma transformação radical a partir da imagi-
nação, a única que poderia possibilitar autonomia e liberdade — esté-
tica e política. Como aponta Andrade Muricy, os simbolistas julgavam 
ser possível viver dentro do seu sonho, na sua poesia, no entanto não 
assumiam uma postura “anti-humana”, mas contra a sociedade do seu 
tempo (MURICY, 1987) — e foi justamente em oposição ao modelo 
vigente de progresso que os simbolistas se uniram.

Os poetas, ao se voltarem para uma interioridade onírica, não 
buscavam uma exacerbação da subjetividade e dos sentidos — como 
os românticos —, mas o caráter reflexivo e transformador das facul-
dades do pensamento e da imaginação. Como ressalta Sérgio Alves 
Peixoto (1999, p. 205):

Retomando a mesma sensação de que o mundo moderno era um 
mundo em crise, os poetas simbolistas souberam dar à linguagem 
poética um caráter de contestação reflexiva sobre esse mundo, e o 
que era simplesmente intuído ou vivido no exagero dos sentidos e 
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da embriaguez como forma de desespero, melancolia ou revolta, 
passa agora a ser matéria de poesia.

O caráter hermético do simbolismo possibilitou a exploração de 
imagens evocadas, de uma linguagem velada que sugeria uma condi-
ção de mistério e a fusão das sensações físicas com as espirituais. Dessa 
perspectiva, o que era oferecido pelo mundo do progresso, dominado 
pela mercadoria, não satisfazia os artistas simbolistas, cujas experiên-
cias estéticas eram marcadas pela recusa ao progresso fantasmagó-
rico da modernidade. Conforme Lins, havia uma ética compartilhada 
entre eles de oposição ao mundo moderno, do capital-industrial, da 
ordem burguesa, do fetichismo da mercadoria:

Ao projeto moderno iluminista, que acreditava na ciência como 
esclarecedora do universo e no progresso tecnológico como pro-
posta de felicidade, [os simbolistas] opõem outros valores: a busca 
por uma interioridade que possibilita criar outros universos pela 
imaginação, pelo sonho, pela ficção (LINS, 2009, p. 4).

Voltando à questão de nomenclatura, ao levar em considera-
ção a diversidade de manifestações estéticas literárias do período 
— incluindo o cânone da literatura nacional, com o realismo e o 
naturalismo, sobretudo na prosa, e o parnasianismo, na poesia —, 
bem como suas proposições e visões muitas vezes díspares, incor-
re-se em um erro quando se englobam todas essas produções na 
noção de pré-modernismo.

Não obstante, essas manifestações estéticas, plurais e distintas, 
combinavam-se em formas culturais híbridas, em razão de um “con-

tinuum mental” (HARDMAN, 1992) presente no universo moderno 
da cultura ocidental. De acordo com Hardman, tal continuum apre-
sentaria dois polos, que estariam ligados, um, à concepção de mundo 
iluminista e, o outro, à romântica, que se desenvolveram como tra-
dições fundantes da modernidade:
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formas culturais híbridas e combinadas movimentavam-se — 
por aproximação ou por oposição — entre, de um lado, o que 
poderíamos nomear como sendo um polo eufórico-diurno-ilu-
minista, lugar da adesão plena e incontida aos valores próprios 
da civilização técnica industrial […] e, de outro lado, na extremi-
dade oposta, o que chamaríamos de polo melancólico-noturno-
-romântico, lugar por excelência da rejeição, às vezes sob o signo 
da revolta (HARDMAN, 1992, p. 292).

A congruência de distintos elementos nas produções simbo-
listas confirma que, apesar de suas particularidades, o simbolismo, 
como as outras manifestações estéticas literárias do Brasil finisse-
cular, não ficou isento desse hibridismo. Essas “desiguais combina-
ções”, valendo-me da expressão de Hardman (1992), são observadas, 
sobretudo, nas revistas literárias, nas quais coexistem textos simbo-
listas e ornamentações e ilustrações artenovistas, como é o caso da 
revista Pallivm, de Curitiba, e da carioca Galaxia. O que poderia ser 
visto como paradoxo — uma vez que, de acordo com Paes (1985), 
o “afrancesado luxo de imitação” do art nouveau teria destronado a 
figura do poeta boêmio-marginal e substituído o café, a confeitaria 
e o cabaré, tão frequentados por esses boêmios, enquanto espaços 
de sociabilidade, pela casa de chá e a Academia com a belle époque 

carioca — constitui-se, pois, como coexistência.
Neste trabalho, para compreender as experiências simbolis-

tas no Brasil finissecular, confrontei sua dimensão material, isto é, 
examinei os lugares em que suas proposições estéticas se encarna-
ram e ganharam vida. Com vistas a não restringir o aspecto múl-
tiplo do movimento, optei por trabalhar com as revistas, uma vez 
que estas contemplam uma gama mais variada de autores e obras. 
Destacaram-se aqui as cariocas Pierrot, Rosa-Cruz e Galaxia e as curi-
tibanas Pallivm e Victrix.

A Pierrot foi um hebdomadário publicado pela tipografia 
Camões, sempre aos sábados, durante o ano de 1890, tendo seu 
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primeiro número publicado no dia 6 de setembro e o último em 
1º de novembro. À frente da redação da folha, com sede na área 
central do Rio, estava Gonzaga Duque, enquanto a gerência ficava 
a cargo de Joaquim Marques Silva e as ilustrações eram realizadas 
por Isaltino Barbosa.

Ainda que não trouxesse anúncios ou recebesse outras formas de 
financiamento, o impresso oferecia assinaturas — trimestral, semes-
tral ou anual — com preços de venda diferenciados para a região da 
capital e os demais estados da federação3.

Possivelmente por seu traço coloquial4, o hebdomadário não 
se restringiu ao cenário simbolista, tendo repercutido em outros 
impressos da época, como os jornais A Tribuna, Cidade do Rio e 
Gazeta de Notícias.

Com formato in-quarto, a folha trazia, em suas oito páginas5, 
crônicas, retratos de personalidades, notícias culturais, charges, ilus-
trações e assuntos do cotidiano, como podemos ver nas páginas, agora 
danificadas, do quinto número publicado (Figura 1). 

3. Preço de venda, em réis, na capital: 12$000/ano; 6$000/semestre; 3$000/tri-
mestre. Nos estados: 15$000/ano; 8$000/semestre; 4$000/trimestre.
4. Na nota de pesquisa “Pierrot, entre risos e zombarias: notas sobre a tendência 
coloquial-irônica das experiências estéticas simbolistas”, publicada pela Revista 

Maracanan em 2017, trago um panorama sobre o traço coloquial do hebdoma-
dário, bem como mais detalhes textuais e gráficos desse impresso.
5. Em sua grande maioria, os livros e as revistas simbolistas não tinham um 
grande volume de páginas.
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Figura 1 – Capa (danificada) do número 5 do hebdomadário 
Pierrot, publicado em outubro de 1890

Fonte: Acervo documental da Fundação Casa de Rui Barbosa.

A Galaxia: Revista Artística Internacional foi lançada em julho de 
1896, com o intuito de ser uma publicação mensal, como muitas 
revistas similares. Era dirigida por Luiz Jordão e Luiz Gaston, e a 
redação da folha estava sediada no número 76 da Rua da Assembleia 
— região central do Rio de Janeiro —, já o local de sua impressão não 
consta na publicação.

É interessante ressaltar que, quando de sua publicação, em 1896, 
foi-lhe dedicada uma nota no número 69 da popular revista Don Qui-

xote, de Angelo Agostini, além da repercussão no impresso A cidade 

do Rio, de José do Patrocínio. Sem assinaturas, a Galaxia avisava que 
“só publicará em suas páginas os trabalhos de aqueles cuja colabora-
ção houver sido por ela solicitada”.
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Com formato in-quarto, a revista publicou nas oito páginas de 
seu primeiro e único número6 textos de Bernardino Lopes, Gonzaga 
Duque, Mario Vilhena, Mário Pederneiras, além de ilustrações de 
Isaltino Barboza, Arthur Lucas e Luiz Gaston, conforme apresen-
tado em sua primeira página (Figura 2). 

Figura 2 – Capa do número 1 da revista Galaxia, publicado em 
julho de 1896

Fonte: Hemeroteca Digital da Fundação Biblioteca Nacional.

6. As evidências da pesquisa me levam a crer que houve a publicação de um 
único número da Galaxia, além de um suplemento de reclame, anterior ao lan-
çamento da revista.
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A revista contou ainda com um pequeno dossiê, a cargo da 
direção da Galaxia, em homenagem ao poeta francês Paul Verlaine 
(Figura 3), que falecera seis meses antes.

Figura 3 – Dossiê “Paul Verlaine”, publicado no número 1 da 
revista Galaxia, em julho de 1896

Fonte: Hemeroteca Digital da Fundação Biblioteca Nacional.

O dossiê conta com textos do poeta francês, publicados no ori-
ginal, e ilustrações, entre as quais identificamos o busto de Verlaine 
(localizado no centro da parte inferior), de autoria do artista suíço 
Félix Vallotton e reproduzido originalmente em La Revue Blanche, em 
1896. Os dois desenhos de um jovem usando chapéu (localizados um 
à esquerda na parte central e o outro na extremidade direita da parte 
inferior) são representações do poeta Arthur Rimbaud de autoria do 
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próprio Verlaine, e a outra ilustração, que representa o poeta homena-
geado no dossiê (localizado na parte central, à direita), é parte do pôs-
ter realizado pelo desenhista Frédéric-Auguste Cazals para a sétima 
edição da exposição Salon des Cent, em dezembro de 1894. Quanto ao 
nome do ilustrador que realizou o desenho do busto de Verlaine repre-
sentado na parte superior direita da página, a revista criou um mis-
tério: “a página vai enriquecida com uma magnífica cabeça do poeta, 
finamente desenhada pelo nosso G… (direi o nome? Tanto mistério 
ele faz do que modesta e singularmente denomina — sua experiência!!” 
(GALAXIA, 1896, p. 5-6)7. 

A revista Rosa-Cruz, surgida em homenagem ao poeta Cruz e 
Sousa — falecido em 1898 —, foi publicada nos anos de 1901 e de 1904 
— com um interstício de trinta e dois meses — no Rio de Janeiro, sob 
a direção de Saturnino de Meirelles. De publicação mensal, a revista 
teve uma primeira fase que contemplou quatro números, lançados 
de junho a setembro de 1901. Já em sua segunda fase, é composta por 
três publicações, de julho a setembro de 1904. Sua redação mudou de 
local de uma fase para outra, da Rua Sete de Setembro para a Praça 
Tiradentes. Outra mudança diz respeito à tipografia responsável pela 
impressão, que no primeiro momento foi a tipografia do Instituto 
Profissional e, no momento posterior, a Casa Leuzinger. Sem publi-
cidade ou outras formas de financiamentos, a revista oferecia assi-
naturas para o Brasil e o exterior8 e, de acordo com o escrito em sua 
primeira página, estava “à venda em todas as livrarias do Brasil”.

Publicaram-se nela textos de Cruz e Sousa e de autores estran-
geiros, como o belga Maurice Maeterlinck e os franceses Arthur 

7. Vislumbro aí um diálogo com O pintor da vida moderna, de Baudelaire, no qual 
há um suspense acerca da identidade de Monsieur G, que o autor, posterior-
mente, revela ser o pintor Constantin Guys. Não obstante, vale ressaltar que 
essa é apenas uma conjectura.
8. Preço de venda, em réis no Brasil: 6$000/ano; 3$000/semestre; $500/avulso. 
No exterior: 8$000/ano; 4$000/semestre/ $800/avulso.
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Rimbaud e Stéphane Mallarmé. E, além das contribuições de Alphon-
sus de Guimaraens, escreveram sempre na revista aqueles a quem 
Brito Broca reconhecia como os integrantes do grupo do Antro9, 
formado pelos “discípulos” de Cruz e Sousa. Vale ressaltar também 
a presença feminina no primeiro ano da folha, com a publicação de 
textos da escritora Raphaelina de Barros.

Sem ornamentos gráficos, a revista apresentou em alguns núme-
ros o retrato de um literato — o primeiro número, de junho de 1901, 
contou com um feito por Maurício Jubim, de Cruz e Sousa (Figura 4). 

Figura 4 – Retrato de Cruz e Sousa, de Maurício Jubim, publicado 
no número 1 da revista Rosa-Cruz, em junho de 1901

Fonte: Acervo documental da Fundação Casa de Rui Barbosa10.

9. “Antro? É o quarto do Tibúrcio de Freitas, trepado sobre o segundo andar de um 
velho e desmoronante imóvel na rua do Senado e onde esses cardeais do simbo-
lismo, primazes da nova ideia […], cabalisticamente, se encontram a desoras, em 
tertúlias memoráveis. Da existência dessas tertúlias sabe-se, no Garnier, mas por 
ouvir dizer. Apenas. O Antro é impenetrável. Turris eburnea. Reduto de entona-
dos sonhadores. Loja maçônica. Grande Oriente da literatura nacional” (BROCA, 
1975, p. 446-448). Nestor Vitor, quando da morte do Cisne Negro, se integra-
ria a outro grupo simbolista com Gustavo Santiago, Oliveira Gomes, Colatino 
Barroso, Silveira Neto, Antonio Austregésilo, Rocha Pombo, Emiliano Perneta, 
Julio Perneta, João Itiberê, Santa Rita, Dario Veloso e Sebastião Paraná (p. 132).
10. Também está disponível na Biblioteca Nacional uma cópia microfilmada da 
revista no rolo PR-SPR 177-181, com um total de 172 fotogramas.
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Certos aspectos chamam a atenção ao debruçarmos o olhar sobre 
a Rosa-Cruz, como a inexistência de divisões internas em seções. Ade-
mais, diferentemente das outras revistas, os textos publicados não 
estão ordenados por alguma lógica; sua sequência parece ter sido 
definida de modo arbitrário, além de haver escritos em francês sem 
qualquer tradução. A edição de estreia trouxe, por exemplo, uma espé-
cie de epígrafe em francês, retirada de um dos pequenos poemas em 
prosa de Baudelaire: “Le chien et le flacon”.

O que mais gera incômodo, no entanto, está na capa da revista. 
Ou melhor, não está. Como podemos ver no primeiro número publi-
cado — e em todas as publicações posteriores da revista —, a capa 
contém apenas seu nome, composto por um jogo de palavra (Rosa) 
e símbolo (uma cruz pátea) (Figura 5). 

Figura 5 – Capa do número 1 da revista Rosa-Cruz, publicado em 
junho de 1901

Fonte: Acervo documental da Fundação Casa de Rui Barbosa.
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A ausência de qualquer floreio gráfico, embora tenha causado 
estranhamento, não se encaixa fora das estéticas simbolistas de jeito 
algum, pois representa uma forma de expressão vaga, na qual o sím-
bolo/palavra evoca realidades ocultas, transcendentais e suprassensí-
veis, que não podem ser apreendidas objetivamente. E não apenas a 
configuração gráfico-estética da revista Rosa-Cruz sugere sua condi-
ção de mistério, mas seu próprio nome evoca tal condição, por refe-
renciar a ordem mística rosacruciana.

A curitibana Pallivm: Revista de Arte, editada por Silveira Neto e 
Julio Pernetta e impressa pela tipografia Livraria Economica, teve seu 
primeiro número publicado em setembro de 1898. A folha foi publi-
cada mensalmente até novembro do mesmo ano, contando então com 
três números (I época). Após um interstício de vinte meses, o quarto 
número da revista foi publicado em agosto de 1900 (II época). A pri-
meira época da revista teve a redação dividida entre o número 3 da 
Praça do Rosário (Silveira Neto) e o número 11 da Rua Pedro Yvo 
(Julio Pernetta). Já na segunda época, o local de redação se unificou 
no número 3 da Rua do Riachuelo.

Assim como em grande parte das revistas simbolistas, não há 
anúncios nas páginas da Pallivm, embora ela contasse com assinatu-
ras, de 3 mil réis a série de quatro números, na primeira época, e 2 
mil réis a série de três números, na segunda.

Sua capa se assemelha à da Rosa-Cruz, pois apresenta apenas o 
nome da revista, e a imagem que se soma à palavra é a transfigura-
ção do pingo da letra “i” em uma caveira.

Ainda que muitas das representações de caveiras estejam relacio-
nadas à morte, a leitura da caveira como alegoria da vida — aqui, vida 
decadente — parece-me mais interessante. Principalmente quando 
confrontamos essa análise com uma crítica realizada em Graves e frí-

volos, acerca da exposição de Teixeira Lopes, na qual Gonzaga Duque 
vê, na escultura em bronze de uma cabeça, os sinais da decadência 
através da imagem da caveira:
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rosto que se perdeu na natureza óssea das caveiras, caveira que 
a vida bruxuleia e parece a ironia dos tumultos à transitória per-
feição da raça humana. […] Constitui um documento de vida que 
não se pode refutar porque é a própria vida dentro de sua deca-
dência (DUQUE, 1997, p. 37).

Leitura interessante do tema também é a realizada pelo poeta 
Paulo Leminski (2013, p. 44), que sugere que a caveira ocupando o 
lugar do pingo no “i” da palavra pallivm é “o símbolo da morte pon-
tuando a palavra em língua morta” (Figura 6). 

Figura 6 – Capa do número 2 da revista Pallivm, publicado em 
outubro de 1898

Fonte: Hemeroteca Digital da Fundação Biblioteca Nacional.
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Em todas os números da revista, há ilustrações — muitas de 
temática mística — e ornamentações gráficas de estilo art nouveau, 
como é o caso da inscrição “Pelo Sonho”, que aparece no canto supe-
rior da primeira página e podemos inferir ser o lema da publicação, 
já que os simbolistas acreditavam que pelo Sonho, pela Imaginação 
poderiam (re)criar um mundo alternativo àquele, modernamente uti-
litário e imediatista, em que viviam (Figura 7). 

Figura 7 – Parte superior da primeira página do número 1 da 
revista Pallivm, publicado em setembro de 1898

Fonte: Hemeroteca Digital da Fundação Biblioteca Nacional.

Além disso, na parte final de seu primeiro número, a revista 
apresentou, sob a expressão “culto excelso”, o que parece ser uma 
espécie de programa. Essa ideia, de um programa inscrito sob a luz 
de um culto elevado, não só faz sentido — pois o pálio é uma veste 
usada no momento litúrgico —, como também reitera as dimensões 
simbólicas e espirituais das experiências simbolistas:

Em extase, de olhares infinitos para o Alto, entre a pompa herál-
dica das celebrações da Arte, seguimos, romeiros do Ideal, pelos 
constellados horizontes do Sonho, a conduzir o Pallium das nos-
sas ancias para a dor e para os encantamentos da Vida Suprema.
Bandolins e stradivarius, canções e poemas, como tochas proces-
sionaes, illuminam-nos os cahoticos dezertos da existencia, onde 
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florescem dolorosamente em cardos as lagrimas de Agar; e por 
elles, envolta a Alma na astral pulverisação da Galaxia, porque 
não a perturbe na sua intangível pureza de Evangelhos a profa-
nação alvar da mediocridade, iremos, com o orgulho antigo de 
um marmore pagão a revestir-nos a fronte, levar a hostia con-
sagrada da creação artistica aos genuflexados crentes da Emoção 
(PALLIVM, 1898, n. 1, p. 8).

A revista curitibana Victrix, dirigida por Emiliano Pernetta, 
teve seu primeiro número publicado, pela tipografia Livraria Eco-
nomica, em agosto de 1902, e o último em dezembro de 1903. Ainda 
que não tenha sido possível precisar a periodicidade da folha, iden-
tifica-se um interstício de onze meses nesse período — de dezem-
bro de 1902 a novembro de 1903. Também não se sabe o preço de 
venda nem se havia assinatura.

Sem anúncios nem publicidade, em suas folhas se publicavam 
textos de Dario Vellozo, Domingos Nascimento, J. de Castro, Nes-
tor de Castro, Julio Pernetta, José Henrique de Santta Ritta, Eucli-
des Bandeira, Ismael Martins, Santa Ritta Junior, Aristides França, 
Nestor Vítor, além da presença feminina de Georgina Mongruel e 
Marianna Coelho. O primeiro número da folha fez ainda referência 
ao recebimento de uma plaquette da obra La chercheuse d’amour, de Ed. 
Rood, que teria sido enviada por um representante da revista pari-
siense La Revue Blanche, o jornalista Charles Morel.

Na revista, figuram adornos e realces do estilo art nouveau. O 
formato de paralelogramo do impresso, por sua vez, condiz com as 
experimentações estéticas simbolistas (Figura 8). 
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Figura 8 – Capa do número 2 da revista Victrix, publicado em 
novembro de 1902

Fonte: Acervo documental da Fundação Casa de Rui Barbosa11.

Na primeira década do século XX, foram publicadas revistas lite-
rárias que ficariam famosas, sobretudo, pela sua qualidade editorial 
e gráfica. As inovações tipográficas — relembremos aqui os poemas 
de Stéphane Mallarmé (1842-1898), como “Un coup de dés jamais 
n’abolira le hasard” (1897) — realizadas pelos simbolistas proporcio-
naram a publicação de poemas figurativos, que exploravam as pos-
sibilidades linguístico-estéticas, e de páginas coloridas por meio das 
tecnologias de impressão.

Desse modo, Afrânio Peixoto publicaria Rosa mística nas cores 
bordô, vermelho, azul, violeta e preto; o livro de Antônio Austre-
gésilo, Manchas, apresentava uma capa com marcas negras, como se 
fossem manchas dos dedos dos tipógrafos sujos de tinta; alguns livros 

11. Disponível também no acervo digital da Fundação Biblioteca Nacional.
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brincavam com o nome do autor, como um de Carvalho Aranha, 
cuja ilustração de capa era uma aranha caranguejeira e um carvalho; 
outros apareceram em formato de círculo, de losango, de retângulo, 
tal qual a Victrix, cujo formato de paralelogramo, quando observa-
das suas páginas abertas, remete às representações gráficas bidimen-
sionais de um livro aberto (Figura 9). 

Figura 9 – Páginas abertas do número 2 da revista Victrix, 
publicado em novembro de 1902

Fonte: Acervo documental da Fundação Casa de Rui Barbosa.

A estética art nouveau surgiu no fim do século XIX, sendo então, 
segundo Flora Süssekind (1987), amplamente utilizada em ornamen-
tações na literatura12 desse período. Também Paes chama a aten-

12. Essa tendência da incorporação do artenovismo à literatura não foi exclusiva 
da experiência brasileira, tendo lugar em outros países, o que explica a reno-
vação na ilustração em âmbito ocidental. Sobre o início e o desenvolvimento 
dessa renovação nos países europeus, o ABCdaire destaca o livre illustré como 
uma demonstração da atuação conjunta de escritores e artistas dentro do sim-
bolismo (GENTY et al., 1997, p. 66).
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ção para sua utilização, com vinhetas e ilustrações que emolduravam 
capas, poemas e contos das revistas literárias — manifestação que é 
possível observar na Pallivm e na Victrix, por exemplo —, somando-
-se às inovações tipográficas realizadas pelos literatos. O art nouveau 

manifestou-se como a vontade de encontrar uma linguagem artís-
tica completamente nova, com vistas a contemplar as exigências da 
vida moderna (GENTY et al., 1997). Conforme Gonzaga Duque, em 
crônica à Kosmos publicada no início do século XX, essa nova arte, 
também chamada de modern style, era “a renovação de moldes pela 
insaciedade humana e resulta da análise, da pesquisa, da microsco-
pia” (DUQUE, 2001, p. 89) daqueles tempos.

A inspiração nas formas orgânicas da natureza, reforçando o 
uso de arabescos e de linhas sinuosas, assimétricas e curvilíneas; a 
escolha do ornamento, que, valendo-se dos movimentos das linhas, 
revelava-se como primeiro plano dos trabalhos; e o misticismo, a 
evocação e as sensações, evidenciados, sobretudo, em temáticas 
sobre a mulher, além de fazer frente ao academicismo secular, apro-
ximavam, como já mencionado, o artenovismo das experiências 
estéticas simbolistas.

Nessas ornamentações observadas em obras e revistas literá-
rias simbolistas do período, era comum que os arabescos em estilo 
art nouveau se misturassem a temas de poemas, como se observa 
na página da Pallivm reproduzida a seguir, onde se mescla o tema, 
“sapo”, à própria figura do animal, que lança sua língua para cap-
turar o número da página, sete — no qual o olhar sensível de Paulo 
Leminski (2013, p. 27) leu o trocadilho verbo-visual “in-SETO, 
in-SETE” (Figura 10). 



97

Figura 10 – Hibridização de tema e elementos art nouveau no 
número 3 da revista Pallivm, publicado em novembro de 1898

Fonte: Hemeroteca Digital da Fundação Biblioteca Nacional.

Outros artifícios utilizados recorrentemente em revistas sim-
bolistas eram a disposição irregular dos textos, rompendo com a 
apresentação nos eixos vertical e horizontal, a que o leitor estava acos-
tumado (Figura 11), e a sobreposição do texto às imagens (Figura 12). 
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Figura 11 – Disposição gráfica irregular do texto no número 3 da 
revista Pallivm, publicado em novembro de 1898

Fonte: Hemeroteca Digital da Fundação Biblioteca Nacional.

Figura 12 – Sobreposição de texto a imagem no número 2 da 
revista Victrix, publicado em novembro de 1902

Fonte: Acervo documental da Fundação Casa de Rui Barbosa.
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Recorria-se ainda ao emprego de letras maiúsculas e a altera-
ções ortográficas — como na palavra “súmula”, que na revista Pallivm 
adquiriu a grafia “svmmvla” (Figura 13). 

Figura 13 – Alteração de grafia da palavra “súmula” no número 1 da 
revista Pallivm, publicado em setembro de 1898

Fonte: Hemeroteca Digital da Fundação Biblioteca Nacional.

Essas experimentações estéticas, gráficas, favorecendo percep-
ções visuais e táteis, numa hibridização de imagens, palavras e for-
matos, que alteravam modos de pensar e sentir, receberam críticas 
do jornalista Luís Edmundo (2003, p. 421-422):

Até a grafia do idioma que se fala no país sofre com o surto da 
nova escola [simbolista]. U e V são trocados como na época 
quinhentista. Escreve-se vsval por usual, auiuar por avivar, e 
assim por diante. Os pronomes pessoais são sempre grafados 
com maiúsculas, bem como certos vocábulos da predileção do 
autor […].
A ânsia de alarmar o burguês chega ao ponto de intervir até 
na feição do material do livro. […] Mário Pederneiras publica 
Agonia e Rondas Noturnas, num formato que ofende a vista do 
leitor, porque é o dos velhos Memoriais da Casa Laemmert 
[…]. É quando Cardoso Júnior pensa em publicar o Primeiro 
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Soneto, quatorze versos distribuídos por catorze largas pági-
nas — uma linha de verso por página impressa em papelão de 
respeitável grossura, o bloco encadernado, depois, em capa de 
folha-de-flandres.

A expressão do desejo dos simbolistas de transcendência e 
integração com o cosmos manifestava-se ainda em ilustrações bem 
detalhadas. Na Galaxia, a imagem feita para acompanhar um trecho 
do livro de Lima Campos se mistura ao fundo ilustrado da revista, 
que remete ao cosmos, à galáxia. A leitura da página inteira, com-
posta por palavra, imagem e ornamentação, parece querer levar-nos 
a transcender as barreiras do cognoscível para atingir o sensível 
(Figura 14). 

Figura 14 – Ilustração de motivo místico no número 1 da revista 
Galaxia, publicado em julho de 1896

Fonte: Hemeroteca Digital da Fundação Biblioteca Nacional.
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Na representação desses temas místicos e religiosos, também 
havia a presença do estilo artenovista, como na ilustração de Isal-
tino Barbosa para a revista Galaxia, em que não só o tema “Dolorosa” 
como a própria imagem sugerem uma elevação gloriosa. Primeira-
mente pelo halo — que na ilustração ganhou arabescos no estilo arte-
novista, identificado ainda no próprio traçado das vestes, do cabelo e 
das feições da mulher sobre quem o halo se manifesta —, depois pela 
posição da figura, com sua cabeça levemente pendida e as mãos jun-
tas, como se aceitasse a graça concedida, porém, como transparece 
em suas feições, de modo doloroso. A esse conjunto se somam as flo-
res que a mulher tem em suas mãos; mais especificamente, o que ela 
segura são lírios. Isaltino Barbosa, de modo delicado, dá-nos outra 
imagem da Anunciação (Figura 15). 

Figura 15 – “Dolorosa”, ilustração de Isaltino Barbosa, no número 1 
da revista Galaxia, publicado em julho de 1896

Fonte: Hemeroteca Digital da Fundação Biblioteca Nacional.
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Misticismo, ocultismo e ritualismo, na maioria das vezes, já esta-
vam presentes nos próprios nomes das revistas literárias simbolistas: 
Rosa-Cruz — sétimo e último grau da maçonaria —; Pallivm — do latim, 
ornamento litúrgico —; Turris Eburnea — símbolo de nobre pureza na 
tradição religiosa —; e até mesmo Kosmos e Galaxia, que não perdiam 
a conotação de mistério, de algo transcendental. A Pallivm ainda reu-
niria em suas edições ilustrações de esfinges (Figura 16), outra figura 
recorrente no universo místico. 

Figura 16 – Ilustração de esfinge e pirâmides no número 1 da 
revista Pallivm, publicado em setembro de 1898

Fonte: Hemeroteca Digital da Fundação Biblioteca Nacional.

O lugar privilegiado que os temas místicos ocupavam nos sim-
bolismos permite que a esfinge apareça como motivo, por sua dimen-
são mítica nas culturas grega e egípcia. A escolha pela incorporação da 
esfinge junto a um conjunto de pirâmides, plantas de papiro e colunas 
que aparentam ser papiriformes evidencia a identificação com as sig-
nificações egípcias, na qual a esfinge assume uma representação que 
não traz a ideia de destruição ou má sorte da esfinge grega que inter-
pela Édipo, mas sim a representação de um poder solar, pois o sol 
nasce sob seus olhos, donde poderíamos inferir, apenas conjectural-
mente, uma leitura da potência da folha/do papel enquanto espaço de 
imaginação/produção.
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Toda a grandiloquência de muitas dessas revistas não durava mais 
do que um ano13. Com poucas publicações, quando não uma única, essa 
era a época da boêmia rebelde dos “novos”, com todo um longo cortejo 
de revistas efêmeras e um desperdício extraordinário de talento e de 
energia, como descreve o literato simbolista Mário Pederneiras (apud 
JOÃO DO RIO, 1908, p. 61) na série de entrevistas de O momento lite-

rário de João do Rio. Ainda assim, conforme Lins (2010), essas publi-
cações funcionavam como uma forma de organizar uma oposição aos 
jornais, que estavam se tornando empresas. Nesse sentido, os simbolistas, 
mais que experiências estéticas, compartilhavam uma ética que os unia:

Interrogavam-se sobre a condição humana, e o que se oferecia a 
eles dentro de um mundo já dominado pela mercadoria […]. Sua 
arte é uma aventura absoluta na ordem da criação artística, com 
os riscos e perigos que implica (LINS, 2010, p. 19).

Nesse sentido, devem-se levar em consideração as inovações esté-
tico-literárias das experiências simbolistas encarnadas em suas publi-
cações como uma proposta alternativa, com vistas a oferecer novos 
modos de pensar, sentir e agir frente ao mundo utilitário e ordenado 
que ia construindo-se em fins do século XIX. Assim, percebidas como 
desordem — pela liberdade da imaginação de seus escritos, pela liber-
dade espacial que estes ocupavam nas folhas, bem como pela própria 
liberdade na dimensão, formas e conteúdo de suas publicações — em 
face à “ordem” literária finissecular, as revistas simbolistas são uma 
manifestação de resistência no cenário brasileiro da virada do século.

De modo geral, em sua história, as experiências simbolis-
tas no Brasil foram mal compreendidas por grande parte de seus 

13. Esse fenômeno de efemeridade também foi observado na Europa, mas as 
revistas foram fundamentais para que os novos artistas publicassem seus tex-
tos, bem como para o processo de difusão das imagens nos impressos (GENTY 
et al., 1997, p. 94-95).
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contemporâneos — a exemplo dos críticos José Veríssimo e Araripe 
Júnior — e pouco recobradas pelos modernistas de 22. Nas décadas 
de 1950 e 1960, os simbolismos brasileiros foram recebidos pelos crí-
ticos — como Afrânio Coutinho e Alceu Amoroso Lima, ainda que 
este último tenha dividido seu Quadro sintético da literatura brasileira 
valendo-se da noção de pré-modernismo — com novos olhares e outra 
leitura. Acerca disso, Brito Broca nos deixa uma nota de rodapé, em 
que transcreve trecho de uma correspondência recebida de Andrade 
Muricy, na qual este comenta sobre essa questão:

A propósito, escreveu-me Andrade Muricy “[…] o Naturalismo 
e o Parnasianismo eram abalados pela brilhante falange dos sim-
bolistas e dos impressionistas europeus, e aqui tidos por nefeli-
batas aqueles que encarnavam as novas tendências, cuja validade 
nem sequer avaliaram aproximativamente. Reconheceu-o recen-
temente Alceu Amoroso Lima, no seu Quadro sintético da litera-

tura brasileira” (MURICY apud BROCA, 1975, p. 42-43).

Muricy dá continuidade ao seu comentário acerca da recepção 
das estéticas simbolistas no Brasil finissecular realçando a posição 
marginalizada à qual as experiências simbolistas brasileiras foram 
legadas pelo grupo estabelecido da literatura canônica da época, com 
a citação da crítica, de momento posterior, de Amoroso Lima:

Basta ver como o simbolismo de 1890, ou mesmo o de 1900, foi 
conservado à margem e os seus maiores representantes sistema-
ticamente afastados da Academia, em 1897 […]. O simbolismo 
foi considerado, pela gerontocracia parnasiana, naturalista, ou 
simplesmente intelectual, como sendo uma minoria desprezível 
(LIMA apud MURICY apud BROCA, 1975, p. 42-43).

O crítico literário encerra sua correspondência para Broca aten-
tando para a escassez, ainda na década de 1970, de pesquisas sérias 
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que tivessem como objeto de estudo as experiências simbolistas 
finisseculares dos trópicos. Ainda assim, Muricy reconhece que já 
se apresenta o início de um movimento de reabilitação dos simbo-
lismos brasileiros:

até nossos dias, […] a crítica se não abalançou a um estudo sério 
de tantas e tão curiosas personalidades, limitando-se a reconhecer, 
afinal, a extensão e a profundidade do movimento, o que já repre-
senta um começo da inevitável reabilitação, como sempre tardia 
para os injustiçados (MURICY apud BROCA, 1975, p. 42-43).

Muito foi produzido sobre as experiências estéticas simbolistas 
no Brasil desde então — alguns trabalhos privilegiando uma figura 
em questão, outros traçando panoramas —, mas, ainda hoje, há mui-
tas possibilidades de estudo acerca desse tema. Não obstante, pesqui-
sar o simbolismo brasileiro é uma busca que demanda certa teimosia, 
pois, como ressalta Lins:

Para investigar o passado no Brasil, são necessárias lentes possan-
tes e uma disposição excêntrica, pois a poeira do esquecimento 
assenta rapidamente, cobrindo figuras e gestos. O que fica são 
fragmentos, cristalizados pela memória oficial. Recuperar o movi-
mento, o conflito, o pensamento em suas contradições, requer 
um trabalho de detetive (LINS, 1991, p. 17).

Assim, este trabalho integra-se ao esforço de retirar o conjunto 
das experiências estéticas simbolistas da marginalidade na qual foi 
posto ao longo de sete décadas e da qual vem sendo, progressiva-
mente, recuperado nos últimos anos. Tal esforço se constitui como 
— se não a escritura de outra história — outro olhar, outra leitura, 
outra recepção das experiências simbolistas brasileiras. Em sua crô-
nica sobre o Rio de Janeiro de seu tempo, Luís Edmundo escreve 
que a história da experiência simbolista no Brasil andava a pedir que 
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alguém a registrasse seriamente para que dela se pudesse, então, ter 
ideia rigorosa e precisa; ideia reflexiva sobretudo. É assim que este 
trabalho, pela floresta de símbolos, pretende seguir…
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Machado de Assis, 

as ideias e o lugar

Alex Lara Martins

Um dos debates culturais mais profícuos de nossa época gira em torno 
da tese de Roberto Schwarz sobre as “ideias fora de lugar”. Debate gasto 
pelo tempo, deve-se reconhecer, mas também disperso em desentendi-
mentos diversos, mal-entendidos, recuos e avanços teóricos próprios 
de um modo de operação acadêmico cordial em que a desconversa se 
difunde nos foros de debate (MARGUTTI PINTO, 2001).

De maneira geral, a tese sustenta que as ideias liberais euro-
peias, quando atravessaram o Atlântico, converteram-se em ideo-
logia de segundo grau. Isso significa que as ideias e teorias não 
registravam a própria realidade de que decorriam nem sugeriam pla-
nos de ação para modificá-la. Essas ideias funcionaram de maneira 
utilitarista, como justificativa, oferecida por uma classe particular, 
para a manutenção de poder, embora a perpetuação de seus privi-
légios dependesse de uma realidade incompatível com essas justifi-
cativas. O aspecto pretensamente racional desse discurso transmitiu 
aos sujeitos daquela classe certos atributos, tais como civilizado, 
moderno, culto, progressista, burguês e legalizado.

A literatura machadiana estende a vista para a tensão desse 
contorcionismo teórico. Se lançarmos nosso olhar às circunstâncias 
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objetivas em que o país acedeu à independência, logo percebere-
mos certo desajuste de princípio entre as relações sociais brasileiras 
e as ideias e instituições importadas da Europa. A vivência da con-
tradição entre práticas arcaicas e teorias liberais cauciona o padrão 
formal da volubilidade, aspecto inserido por Machado na composi-
ção de seu romance, as Memórias póstumas de Brás Cubas. A estraté-
gia do autor é denunciar esta contradição tomando o ponto de vista 
do proprietário, o rentista Brás Cubas.

Desde o último quarto do século passado, historiadores, sociólo-
gos, críticos literários e filósofos têm tomado parte nesse debate, e o 
objetivo aqui não é revisar temas e conteúdos tratados nessa discus-
são, tarefa para sociólogos e historiadores, mas dar atenção aos limites 
da metodologia sociológica, a qual pretende ajustar a compreensão de 
circunstâncias objetivas a uma forma literária de composição. Levando 
em conta a transversalidade dos temas e métodos, uma vez que se trata 
originalmente de uma análise sociológica sobre uma obra literária, 
a revisão desses pressupostos teóricos consente na inserção de dois 
novos elementos na discussão, a saber, a realização de levantamento 
adequado da própria história das ideias filosóficas no Brasil e a con-
cepção do pensamento ficcional machadiano dentro dessa história.

O plano é o seguinte: em primeiro lugar, esboço o modelo teó-
rico de Roberto Schwarz; em segundo lugar, abro espaço para as crí-
ticas à metodologia dialética; por fim, traço as implicações filosóficas 
dessa metodologia para a obra ficcional de Machado de Assis.

Esboço do modelo teórico de Roberto Schwarz

A interpretação histórico-sociológica de Roberto Schwarz efetua 
dois movimentos ditos dialéticos sobre a obra de Machado de Assis.

O primeiro é o de captar, no modo proposto de expressão artís-
tica a partir das Memórias póstumas de Brás Cubas, uma nova regra com-
posicional volúvel e envenenada. O segundo movimento diz respeito 
à estilização e à representação da classe dominante brasileira. Esses 
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movimentos, se fossem rabiscados, formariam dois mapas conceituais 
superpostos, um com os traços de uma teoria das ideias, o outro com 
as cores de uma teoria das formas literárias.

O crítico-sociólogo rascunha seu mapa conceitual no ensaio-pre-
fácio de Ao vencedor as batatas (1977). O título desse ensaio, “As ideias 
fora do lugar”, faria arrepiar toda a vertente marxista uspiana, em que 
se incluíam Maria Sylvia, Antonio Candido e Fernando Henrique Car-
doso, a quem a própria perspectiva de Roberto Schwarz devia tributos. 
Poeira baixa, ele mesmo garantirá que o título fora apenas uma piada 
sobre a impressão ou um sentimento corrente e conservador de que 
as ideias flutuam sem corresponder à realidade (SCHWARZ, 2008, p. 
152). Tratava-se, na verdade, de um estudo genético sobre a ideia de 
que as ideias poderiam estar fora de lugar, no caso, o juízo comum, 
tanto do sentimento corrente quanto do pensamento da esquerda, 
sobre “a disparidade entre a sociedade brasileira, escravista, e as ideias 
do liberalismo europeu” (SCHWARZ, 1979, p. 12).

Esse projeto irônico e multiplicado já se anuncia no título e no 
subtítulo do livro: Ao vencedor as batatas: forma literária e processo social 

nos inícios do romance brasileiro. Ironia a proposições despropositadas, 
como a blague humanitista do pseudofilósofo Quincas Borba, e forma 
autônoma que constrói, para si, uma realidade própria. Essa forma 
permite descobrir, de maneira mediada, processos sociais ocultos. Daí 
a necessidade de sobreporem os modelos teóricos, como se desenhás-
semos, em papel vegetal, a teoria das formas sobre a teoria das ideias.

A teoria das ideias

O título do livro de Roberto Schwarz é justo na medida em que ali se 
empreende uma teoria genética das ideias. Num sentido deflacionário, 
Schwarz é um idealista como David Hume, que também desenvolveu 
uma teoria genética das ideias, sem lhes conferir total autonomia sobre 
a experiência empírica. Pelo contrário, é da infraestrutura, composta 
pelos modos de relação cognitiva e social do sujeito com o mundo, que 
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derivam as ideias. Esse sentido deflacionário de idealismo pressupõe 
outras linhas cartográficas, isto é, uma teoria do entendimento humano, 
no caso do filósofo escocês, e uma teoria das formas, no caso do brasi-
leiro, as quais deveriam valer como reflexão de segundo ou terceiro grau.

Na Europa como no Brasil, parecem falsas as ideologias vincu-
ladas à prioridade do lucro, da liberdade, da igualdade e da universa-
lidade. O teste é simples e direto. Lá as ideologias eram falsas porque 
escondiam e, no mais das vezes, justificavam a relação exploratória 
do trabalho. Aqui as ideias eram falsas não apenas porque contrasta-
vam com as condições materiais de produção, contraste que escan-
carava a perversidade do instituto da escravidão. Elas eram falsas, 
sobretudo, porque não escondiam o essencial: a instituição do favor, 
“nossa mediação quase universal” (SCHWARZ, 1977, p. 16).

A vida ideológica girava em torno da relação entre os donos 
do meio de produção, homens ricos, rentistas e latifundiários, e os 
homens livres, que dependiam daqueles. O favor e o clientelismo não 
desmentiam a priori — como a escravidão ou a exploração do proleta-
riado desmentem — as ideias liberais. Muito pelo contrário, segundo 
Schwarz, o que houve foi a acomodação de uns princípios aos outros. 
Ideias e razões do Estado burguês moderno coexistiam com as práti-
cas e os efeitos da ex-colônia. Foi o favor, princípio antiliberal, o que 
garantiu a condição de aparente liberdade da classe mediana. O favor 
e suas expressões — as atitudes interesseiras, o elogio ao benfeitor, a 
busca pela nomeada e o arbítrio das indicações pessoais — se legiti-
mavam e se justificavam sob a égide de ideias liberais. Como? Des-
locando-as de seu lugar próprio, não mais como superestrutura, que 
uma visada crítica poderia compreender e desmantelar, mas ligan-
do-as à própria máscara caricatural que existe no favor:

Neste sentido dizíamos que o teste da realidade e da coerência 
não parecia, aqui, decisivo, sem prejuízo de estar sempre presente 
como exigência reconhecida, evocada ou suspensa conforme a 
circunstância. Assim, com método, atribui-se independência à 
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dependência, utilidade ao capricho, universalidade às exceções, 
mérito ao parentesco, igualdade ao privilégio etc. Combinan-
do-se à prática de que, em princípio, seria a crítica, o Libera-
lismo fazia com que o pensamento perdesse o pé. Retenha-se no 
entanto, para analisarmos depois, a complexidade desse passo: ao 
tornarem-se despropósito, estas ideias deixam também de enga-
nar (SCHWARZ, 1979, p. 17-18).

Consulte-se o Brás Cubas universitário, conciliador de “roman-
tismo prático e liberalismo teórico”. Ele aprendera desse ideário 
somente a casca e saíra da universidade com um “desejo de acotovelar 
os outros” (MACHADO DE ASSIS, 2015b, p. 623). Esse personagem 
apalhaçado assume as formas dissonantes de gentleman esclarecido 
e senhor de feudo. As ideias do gentleman podem ser desproposita-
das e até falsas, mas não enganam como nas metrópoles, uma vez 
que a força da volubilidade narrativa atinge a própria posição histó-
rica da Razão, percebida ao mesmo tempo como ultrapassada e inal-
cançada. Para fazer perceber como a prosa machadiana atinge o seu 
alvo, Schwarz se volta para a análise de seus mecanismos formais.

A teoria das formas

Como se trata de um romance, uma obra de arte, cuja autonomia é 
irrevogável, a estória do livro não representa translucidamente uma 
realidade de ordem biográfica, psicológica ou social. Bom leitor do 
jovem Lukács, Schwarz considera a forma como a mediana entre 
uma existência qualquer e uma vida significativa. O que o fascinou 
no romance de Machado foi a volubilidade, isto é, o seu princípio lite-
rário formal. Ela correspondia às diversas dissonâncias da forma par-
ticular pela qual os antagonismos de classe se efetivaram por aqui.

É preciso compreender que essa verdade fascinante e funda-
mental pressupõe algum grau de desconfiança em relação ao pró-
prio jogo ficcional do livro, em seu conteúdo memorialístico, como 
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se Machado escalasse o narrador para entregar a partida e o campeo-
nato em desfavor de seu time. Contudo, o leitor médio e o expecta-
dor desconhecem a maracutaia. A verdade fundamental só é acessível 
se o crítico desconfiar da sinceridade do narrador, empregando o que 
ficou conhecido como paradigma do pé atrás.

Dentro de um modelo semântico, o ato de mentir pressupõe a 
intenção de enganar. Traduzido para o jargão filosófico, “uma men-
tira ou um ato de fala insincero consiste em realizar um ato de fala 
e, com isso, expressar um estado intencional quando não se tem o 
estado intencional que se expressa” (SEARLE, 1995, p. 13). Havia 
certa cumplicidade permanente entre as partes (ricos e pobres) para 
manter esse embuste coletivo. De modo que a mentira não infringia 
os códigos linguísticos. Assentava-se nela o próprio código pragmá-
tico de convivência. Nesse caso, o conteúdo dos atos de fala era, por 
assim dizer, oco. Esse mesmo oco que encasacava Brás Cubas, o inte-
lectual representante da nossa elite.

Essa interpretação capta, na forma volúvel do romance, a estili-
zação da classe dominante brasileira, isto é, reitero, a vivência da con-
tradição entre práticas arcaicas e teorias liberais. Apropriando-se da 
figura do adversário, fazendo uma apologia acusatória ou uma acu-
sação apologética, Machado desfere, contra a classe a que pertence 
Brás Cubas, denúncias na primeira pessoa que um romance realista 
exprimiria na terceira pessoa. Ora os eventos apresentam a condi-
ção da insuficiência humana, ora a feição pessoal das personagens 
e do narrador, ora alguma característica brasileira. Estas perspecti-
vas se misturam quase sem transição, critério e definição. O particu-
lar e o universal se revezam e se desqualificam, podendo ser usados, 
dependendo do mau-caratismo do narrador, como norma ou como 
transgressão. Assim qualquer ideologia é sem conteúdo, pois retrata 
apenas a desfaçatez retórica e ideológica das personagens da classe 
dominante mais as concordâncias de seus dependentes.

Dentro de um modelo estético, o pacto ficcional, subvertido 
e atualizado então pelas próprias relações sociais, resultava num 
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“labirinto singular, uma espécie de oco dentro do oco” (SCHWARZ, 
1979, p. 21). O escritor não precisava estar ciente desse sistema de 
impropriedades. Bastava captar intuitivamente esses elementos cul-
turais, pois ele estava vendo as coisas de dentro da matriosca. Um 
indivíduo é incapaz de escapar a esse brinquedo. Daí a necessidade 
da necessidade dialética. O primeiro Machado, que consegue visua-
lizar o quadro mais amplamente, precisou de um antecessor como 
José de Alencar, para não falar de Joaquim Manuel de Macedo e 
Manuel Antônio de Almeida. O segundo Machado tem a si mesmo 
como referencial, com a diferença de ter inventado uma forma lite-
rária capaz de emular aquele estado de coisas. Como se em Machado 
o espírito literário tomasse consciência de si. Com uma mão dialé-
tica e a outra marxista, o sociólogo combina a pretensão estilística e 
a reflexão histórico-social.

Vale ressaltar que as ideias liberais não compunham apenas uma 
“falsa consciência”, um instrumento impróprio ao contexto local, 
como uma chave de fenda é inadequada para fatiar. As ideias estavam 
fora de lugar mais como uma faca pode servir para apertar um para-
fuso, ideias cuja função era justificar determinadas antinomias sociais.

Uma crítica ao modelo dialético

O ar de fidalguia inflado por um movimento dialético acaba por 
rematar o próprio olhar do sociólogo: de Magalhães a Alencar, de 
Machado a Machado, da geração de trinta a Antonio Candido, e deste 
até a perspectiva autoconsciente da geração de Raymundo Faoro e 
Roberto Schwarz. A diferença é que nesse movimento dialético não 
está em curso um espírito absoluto, mas a completa formação de um 
sistema literário. Esse modelo teórico está comprometido, portanto, 
com o critério nacionalista de formação: um romance e uma análise 
sobre o romance são bons quando se alinham a esse processo, que 
deveria, então, se conectar ou não a outros processos formativos — 
econômicos, sociais, identitários etc. Quero dizer que há um tanto 
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de determinação nacionalista nessa lógica dialética. E por que outra 
razão a influência das ideias de Alencar seria menos despropositada 
do que, por exemplo, as ideias ecletistas dos franceses da Revista dos 

Dois Mundos, que circulavam em toda a América Latina? Determina-
ção que não impede que se incorra em hipóteses contrárias ao fato, 
como a admissão de que, caso Machado “não aparecesse, ou ficasse 
nos romances da primeira fase, todo o romance do século XIX bra-
sileiro não passaria de médio” (SCHWARZ, 2008, p. 155).

O mérito de Machado, do genial Machado, não deve descul-
par, segundo a interpretação dialética, a intenção tipicamente rea-
lista. Para a interpretação histórico-social, o discernimento crítico 
do autor real, a gatunagem de Machado por detrás do autor fictí-
cio, torna o romance tão nacional quanto mais recursos da cultura 
universal puder transpor, literária e impropriamente, para seu con-
texto específico. E a grandeza de Machado estaria em interiorizar no 
romance as contradições das relações sociais, conferindo-lhes uma 
totalidade virtualmente inexistente no plano da realidade. Para esta 
interpretação, não há “filosofia”. Por este termo entendo tanto um 
sistema original de ideias ou um discurso literal que busca por ver-
dades objetivas quanto um discurso crítico de desmascaramento ou 
desconversa ideológica. Lido a contrapelo, desmascarando o que o 
Brás Cubas pretende desmascarar, percebemos a essência escandalosa 
das Memórias póstumas, escândalo que se volta contra o narrador-per-
sonagem, cujo discurso é autoenvenenado, assumindo, no que res-
peita ao autor, como reitera Schwarz, uma função anti-ideológica. 
Dito de outra forma, se a volubilidade é o princípio formal osten-
sivo, a forma latente é a intenção realista de Machado de Assis, que 
afirma, silenciosamente, que a própria desmistificação da contradi-
ção vivenciada por aqui é um tipo de ideologia e, portanto, faz parte 
da comédia que se tratava de denunciar.

Sejamos justos: a interpretação sociológica de Roberto Schwarz 
tem a vantagem de utilizar o mesmo procedimento irônico que o 
autor das Memórias utilizou, pois o próprio romance oferece pistas 
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a partir das quais ele pode ser interpretado. A forma do romance é 
o horizonte absoluto de interpretação. Se por um lado este procedi-
mento garante certa autonomia da obra de arte, já que não introduz 
conceitos e ideias estranhos, por outro lado exige que lutemos braço 
a braço com o narrador numa busca por supremacias ideológicas e 
semânticas. Embora consistente, esta abordagem não consegue ler a 
filosofia do defunto autor senão como desconversa ideológica, visto 
que a maioria dos enunciados é lida em sentido inverso ao pretendido 
pelo narrador. Ainda segundo Schwarz, o que garante a Machado a 
mestria é sua capacidade de discernimento localizado (denúncia da 
ideologia dominante), e não de caracterização da condição humana. 
Esta interpretação tende a analisar as ideias a partir de sua determi-
nação radical ao contexto social, que se define como modo de produ-
ção, correndo o risco de confundir literatura e literalidade. Os autores 
ficcionais são tidos por impostores, cabendo ao crítico resgatar a pro-
funda implicatura que a superfície embaraça. Fora dessa determina-
ção, as ideias passam a ser quimeras.

Embora não fundamente sua avaliação na capacidade do escritor 
de captar as tendências de uma época ou de uma formação social por 
meio da criação de tipos (veja-se o weberianismo de Faoro), Schwarz 
parece tomar por critério o discernimento sociológico, isto é, a capa-
cidade crítica e técnica para compreender o mecanismo daquele deslo-
camento. O que fica de fora, quando se aplica o método sociológico, é 
a dimensão psicológica do narrador e das personagens, isto é, o cará-
ter lido à luz de uma compreensão universalista da natureza humana.

Dado que a forma das Memórias provém da tradição dos ironis-
tas, podendo ser denominada de socrática, luciânica ou shandiana, o 
que permite a Schwarz promulgar a correspondência entre a fórmula 
literária da volubilidade e a sociedade brasileira? A diferença de fundo 
entre a significação social do capricho na Europa e no Brasil é que lá 
estava ligada à eclosão da cultura democrática, realizada na luta pela 
autonomia do sujeito e, aqui, à posição excêntrica de nossa elite, rea-
lizada no despotismo de classe. Além disso, vigorou, no Brasil, certo 
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conflito filosófico entre duas correntes, que parecem se complemen-
tar quando tentam eliminar uma à outra, a saber, o conflito entre o 
ecletismo espiritualista e o positivismo.

Observadas apenas as semelhanças de família, é possível mesmo 
vincular a forma da volubilidade a uma situação distintiva e singular 
brasileira? A opção de Machado não seria, neste caso, apenas esté-
tica, conforme questiona Rouanet,

motivada por afinidades puramente literárias, sem as segundas 
intenções sociológicas que Schwarz lhe atribuiu? […] A volubili-
dade literária não é a mimese de uma sociedade, e sim a mimese 
de um dispositivo estrutural, de uma forma histórica, a forma do 
deslocamento. E esta pode ser comum a sociedades que em tudo 
sejam diferentes (ROUANET, 1993, p. 335).

Machado de Assis e suas próprias ideias

Por que Brás Cubas escolheu uma forma composicional escorrega-
dia? A meu ver a escolha é de ordem filosófica — e não deve se referir 
ao autor suposto ou implícito, mas ao defunto autor. Ora, muito se 
disse sobre os problemas de atribuir uma intenção realista a Machado, 
ainda mais quando essa intenção só possa ser recuperada pelo olhar 
arguto do sociólogo. Gustavo Bernardo Krause (2011) faz notar, num 
pequeno livro, o estranho de se atribuir realismos a esse autor, quer 
seja o realismo dos livros didáticos, quer sejam os diversos realismos 
inventados pela crítica literária: realismo enganador, realismo feno-
menológico, realismo de sondagem moral, microrrealismo psicoló-
gico, realismo shandiano, pós-realismo etc.

Gostaria de dizer, com Pascal, que zombar das ideologias filo-
sóficas é fazer filosofia verdadeiramente. Memórias póstumas de Brás 

Cubas é um livro escrito contra seu pseudoautor do ponto de vista 
ideológico, mas não filosófico. A interpretação histórico-sociológica 
tende a desconfiar do próprio narrador, invertendo o significado 
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de suas asserções com o propósito de restaurar a intenção do autor 
real. Essa leitura está centrada no tipo social de Brás e no contexto 
ideológico do Brasil Império. Isto, porém, não basta para explicar 
os procedimentos artísticos da forma livre nem a complexidade 
reflexiva do defunto autor e de seus paradoxos, cujas reminiscên-
cias arqueológicas retrocedem até a tradição socrática. A distância 
entre Brás e Quincas pode ser sentida levando-se em conta as res-
pectivas posturas teóricas. Borba é desses homens sérios, graves, 
comprometidos com a verdade última das coisas, do tipo polemista, 
munido de um arsenal retórico que, por si só, manifesta a profundi-
dade da filosofia professada. Cubas é um zombeteiro, um ironista na 
contramão da sistematicidade filosófica, alguém que treslê, retorce, 
distorce, parodia os clássicos, um homem volúvel, que pula de posi-
ção em posição e faz deste capricho sua regra de composição e de 
postura, digamos, cética.

Ao assumir a redução estrutural, isto é, ao aplicar os esquemas 
tipológicos diretamente às personagens de ficção, fazendo o anda-
mento do texto imitar o mecanismo ideológico de certa classe, não 
se compreendem categorias essenciais do pensamento brascubiano, 
como o humor e a melancolia, que são reações aos comportamentos 
de determinado personagem de ficção. O ponto de virada que repre-
sentou as Memórias póstumas foi precedido por um aprendizado lite-
rário de tentativas e erros. Machado experimentou na poesia e no 
conto, e há quem diga que suas crônicas são um laboratório de ensaio. 
É de espantar a falta de material sobre o engajamento de nosso fic-
cionista em questões filosóficas nacionais. O desenvolvimento de 
aspectos formais de sua literatura coincide com o desenvolvimento 
de posições políticas, religiosas e filosóficas, questões eminentemente 
modernas tomadas de autores como Montaigne e Pascal. Embora seja 
possível traçar linhas diversas de influências, no caso e no contexto 
do Machadinho, importavam novas questões, tais como se o artista 
deve agir politicamente, de que maneira e por quais meios ele deve 
proceder; se a moralidade cristã é adequada a um lugar em que são 
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outras as virtudes necessárias para que alguém consiga renome; e se é 
possível e viável o ceticismo prático, tal como esboçado por um Brás 
Cubas, um Dom Casmurro ou um Aires.

Devemos reconsiderar o lugar central dedicado à filosofia nos 
projetos de vida e de trabalho traçados pelo jovem literato, atestado 
pelo gracejo feito em correspondência ao amigo Joaquim Nabuco 
sobre ter desde cedo lido, entre outros filósofos, Pascal, e tê-lo lido 
“muito e sem distração” (MACHADO DE ASSIS, 2015a, p. 1310). 
É claro que as questões decorrentes do processo histórico e filo-
sófico da modernidade são redirecionadas pela ficção machadiana, 
de maneira que o resultado de sua reflexão seja uma alternativa a 
essas mesmas questões.

Para encerrar, gostaria de notar uma dimensão reflexiva, que 
permanece imune ao argumento da “desconversa ideológica” e que 
é a solução para a problemática dos protagonistas da primeira fase. 
Essa dimensão reflexiva resiste ao tema-lei nacionalista de vincular 
o autor a uma realidade local. Bem entendido, Machado de Assis, 
pelo menos seu nome literário, lidaria com problemas epistemoló-
gicos. Assim, a perspectiva restritiva, o memorialismo em primeira 
pessoa, é uma indicação tenaz dos limites cognitivos. Interpretar os 
narradores machadianos como enganadores significa colocar-se de 
um ponto de vista dogmático, externo ao que preconiza a obra, fal-
sificando o projeto literário-filosófico como um todo. A escolha pela 
forma romanesca deve ser entendida como parte da estratégia filosó-
fica (de uma filosofia cética) em detrimento da forma anticontraditó-
ria da Razão, manifesta pela filosofia tradicional e particularizada no 
conflito filosófico da filosofia brasileira no século XIX.
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Nostalgia do real: o jovem 

Jorge Luis Borges e a 

história de Buenos Aires

Pedro Demenech

Em 2021 completam-se trinta e cinco anos da morte de Jorge Luis 
Borges, escritor argentino do século XX que integra a literatura uni-
versal. Muitas vezes lembrado por sua cegueira, um fato interessante 
em sua trajetória é o vínculo que Borges estabeleceu com Buenos 
Aires, sua cidade natal, lugar indissociável de sua criação literária.

Nascido em 1899, Borges, já na infância, teve formação cosmo-
polita. Desde cedo, em sua casa, foi incentivado pela família a desen-
volver habilidades e qualidades literárias e intelectuais (MICELI, 
2012a). O contato com os livros da biblioteca de seu pai, Jorge Gui-
lhermo Borges (1874-1938), e com a tradição argentina, através da 
história familiar de sua mãe, Leonor Acevedo Suárez (1876-1975), 
além de fazer parte do cotidiano de Borges, deu-lhe condições para 
desenvolver os temas de sua ficção.

Em 1914, a família partiu para a Europa procurando tratamento 
para o problema de vista do pai de Borges, problema que, anos mais 
tarde, também acometeria o escritor. Programada para ser curta, essa 
viagem se prolongou até 1921, uma consequência da Primeira Guerra 
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Mundial (1914-1918) na vida dessa família argentina. Nesse período em 
que Borges e sua família viveram na Europa, foram relevantes o con-
tato dele com parte da vanguarda espanhola e a influência do escritor 
Rafael Cansinos Assens (1882-1964), um dos líderes do grupo ultraísta.

A presença de Cansinos Assens é decisiva para Borges e sua 
produção poética de juventude, sobretudo pela importância que o 
primeiro concedia ao bairro, um espaço quase místico, onde o rosto 
da cidade ganha características pitorescas que retratam a realidade. 
Borges (1999, p. 54-58), inclusive, em seu Ensaio autobiográfico, se 
declara discípulo dele.

Ao retornar para Buenos Aires, em 1921, Borges depara-se com 
uma cidade que mudara tanto no aspecto físico como no cultural. 
Antes da viagem, a família morava em Palermo e ele tinha pouco con-
tato com o centro de Buenos Aires, onde ocorreram algumas dessas 
transformações. É também após esse retorno que a Argentina ganha 
alguma projeção internacional.

O país, nessa época, passava por transformações importantes na 
história contemporânea. Isso deu àqueles argentinos, principalmente 
aos portenhos, a sensação de que o passado de guerras e disputas inter-
nas estava encerrado, pois se apresentava diante deles um futuro prós-
pero, guiado pelo progresso econômico. Com esse desenvolvimento, 
entretanto, surgiram outras questões, tais como a ocupação em massa 
da cidade e o aumento populacional por causa da imigração. Tais ele-
mentos se apresentam nos escritos de Borges dos anos 20, e até os 
embasam. Assim, podemos diferençar um “Borges inicial”, que viveu na 
Europa da Primeira Guerra, e o Borges que retorna para Buenos Aires.

O expressionismo alemão, o convívio com intelectuais espa-
nhóis, principalmente Cansinos Assens, e a Revolução Russa de 1917 
influem diretamente para uma escrita borgiana mais engajada e em 
consonância com certos princípios das vanguardas europeias, tais 
como a renovação estética das letras e da cultura (BARILI, 1999). 
Essas influências, com certeza, são essenciais para que Borges, ao 
retornar, redescubra Buenos Aires.
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A redescoberta, aliás, ganha um significado particular na 
medida em que Borges se distancia dessas propostas importadas 
para buscar algo peculiar ao contexto argentino, principalmente 
em Buenos Aires (SOUZA, 2009). Faz assim uma espécie de passa-
gem do ultraísmo espanhol para um ultraísmo argentino, do qual 
ele mesmo se afastaria mais tarde.

Em 1921, ainda na Espanha, na revista ultraísta Ultra, Borges 
dissecara a anatomia de seu “ultra” nas seguintes bases:

A estética é o arcabouço dos argumentos edificados a posteriori 

para legitimar os juízos que nossa intuição faz a respeito das mani-
festações da arte. Isso no que se refere ao crítico. No que diz res-
peito ao artista, o caso muda. Pode assumir todas as formas entre 
aqueles dois polos antagônicos da mentalidade, que são o polo 
impressionista e o polo expressionista. No primeiro, o indiví-
duo se abandona ao ambiente; no segundo, o ambiente é o ins-
trumento do indivíduo. […] Assim, na renovação literária atual 
— essencialmente expressionista — o futurismo, com sua exaltação 
da objetividade cinética do nosso século, representa a tendência 
passiva, mansa de submissão ao meio… (BORGES, 2008a, p. 133).

O crítico, segundo Borges, é passivo, porque tece seu julgamento 
a posteriori da criação, já o artista é ativo, pois cria. Porém tanto no 
impressionismo como no futurismo o artista é passivo, porque no 
primeiro o “indivíduo se abandona ao ambiente”, e, no segundo, a 
exaltação da máquina torna esse indivíduo ainda mais manso e sub-
misso ao meio. Apenas o artista expressionista é capaz de transfor-
mar o ambiente, pois atua sobre ele e a partir dele.

Ora, todo esse jogo de oposições feito por Borges, ativo vs. pas-
sivo, crítico vs. artista, impressionismo e futurismo vs. expressio-
nismo, lhe serve para declarar a preferência de intervir ativamente 
no meio do qual participa. Assim, pode declarar “intenções de seu 
esforço lírico” e através delas procurar
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a sensação em si e não a descrição das premissas espaciais ou tem-
porais que a rodeiam. Sempre foi costume dos poetas executar 
uma reversão do processo emotivo que se havia operado em sua 
consciência; isto é, voltar da emoção à sensação e desta aos agen-
tes que a causaram. Eu — e note-se bem que falo de propósitos e 
não de realizações efetivadas — anseio por uma arte que traduz 
a emoção despojada, depurada dos dados adicionais que a prece-
dem. Uma arte que evitasse o dérmico, o metafísico e os últimos 
planos egocêntricos ou mordazes (BORGES, 2008a, p. 133-134).

Dérmico, metafísico, planos egocêntricos: elementos que impedem a 
arte e o poeta de apreenderem a sensação em si, tal como é. A inten-
ção de Borges não poderia ser mais clara; ao poeta cabe mostrar aquilo 
que é e não escamotear, com palavras, suas emoções. Uma vez que o 
escamoteamento seja evitado, a poesia se libera das amarras conven-
cionais, isto é, daquilo que está estabelecido — o que é canônico. Borges 
assim oferece uma conceituação do ultraísmo e de sua intenção poética.

Segundo ele, para que esses propósitos se efetivem, são impor-
tantes tanto um ritmo (elemento acústico) ondulante, solto, redimido 
e bruscamente truncado como a metáfora (elemento luminoso), “essa 
curva verbal que traça quase sempre entre dois pontos — espirituais 
— o caminho mais breve” (BORGES, 2008a, p. 134).

Esses pressupostos ficam ainda mais claros quando, em outro 
texto de 1921, Borges opõe o ultraísmo, essa “novíssima estética”, ao 
“rubenianismo” (referência jocosa ao modernismo), essa forma literá-
ria que ele deseja “tirar das ruas e abolir”. Já na Argentina, na revista 
Nosotros, em dezembro do mesmo ano, ele define o ultraísmo espe-
cificamente nesse contexto.

O ultraísmo de Borges se define, além de pelo ataque ao moder-
nismo, essa “coisa já amadurecida e saturada, semelhante à beleza de 
uma tela antiga, completa e eficaz na limitação de seus métodos e em 
nossa aquiescência em nos deixarmos ferir por seus recursos previs-
tos”, pela oposição ao sencillismo, uma corrente em que:
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Nem a escrita apressada e ofegante de algumas fragmentárias per-
cepções nem os circunlóquios autobiográficos arrancados da tota-
lidade dos estados de consciência e mal copiados merecem ser 
poesias. Com essa vontade oportunista de aproveitar o menor 
ápice vital, com essa comichão contínua de encadernar o uni-
verso e encaixá-lo numa estante, só se chega a uma sempiterna 
espionagem da própria alma, que talvez fragmenta e histrioniza 
o homem que a exerce (BORGES, 2008a, p. 135).

A rixa com o modernismo, o distanciamento que Borges e 
outros de seu tempo procuram tomar desse movimento eram atitu-
des comuns nos ambientes literários hispano-americanos do período. 
Em relação ao sencillismo, mais precisamente, Borges se circunscreve 
à Argentina. Olea Franco (1993, p. 119), comentando essa questão, 
mostra um Borges que, ansiando por uma nova estética, faz tábula rasa 
dessas correntes literárias. Aliás, nesses ataques, podemos ver que o 
desejo e a exaltação do novo são comuns às vanguardas do período, 
tanto na América Latina como na Europa.

Nessa passagem que Borges faz da Espanha à Argentina, ele sis-
tematiza, entre maio e dezembro de 1921, o ultraísmo, transforman-
do-o num programa estético assentado nos seguintes princípios:

1º Redução da lírica ao seu elemento primordial: a metáfora.
2º Supressão das frases de recheio, dos nexos e dos adjetivos inúteis.
3º Abolição dos trabalhos ornamentais, do confessionalismo, da 
circunstanciação, das prédicas e da nebulosidade rebuscada.
4º Síntese de duas ou mais imagens em uma, ampliando desse 
modo a sua faculdade de sugestão (BORGES, 2008a, p. 136).

O poema ultraísta, composto por metáforas, é autorreferente e 
propõe a “visão inédita de algum fragmento da vida”. Ao que parece, 
essa poética procura insinuar o breve. Borges ataca as estéticas ante-
riores porque não faziam outra coisa senão cambalear “entre a caça 
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de efeitos auditivos e visuais, e o prurido de querer expressar a per-
sonalidade do seu fazedor”. Por isso que:

Superando essa inútil obstinação em fixar verbalmente um eu 
vagabundo, que se transforma a cada instante, o ultraísmo tende 
à meta primeira de toda poesia, isto é, à transmutação da reali-
dade palpável do mundo em realidade interior e emocional (BOR-
GES, 2008a, p. 139).

Usando o ambiente como matéria, o poeta ultraísta transmuta a 
realidade em emoção. Não à toa, a metáfora ganha relevância, pois, 
além de iluminar a linguagem, serve para criar tanto uma imagem 
como uma sensação. Com isso, Borges molda a partir da literatura 
uma realidade, escapando da obsessão modernista de cultivar o “eu”, 
se afastando do “ornamento” modernista e das “prédicas” sencillis-

tas. Contudo, entre sencillistas e ultraístas há um fato em comum: o 
rechaço do modernismo1.

Ainda em dezembro de 1921, Borges, Guillermo de Torre 
(1900-1971), Eduardo González Lanuza (1900-1984) e Guillermo 
Juan (1906-1966) fundam a revista mural Prisma, revista essa que era 
colada nas paredes de Buenos Aires — daí o nome. Além disso, já em 
“Anatomia do meu Ultra” Borges buscava a estética ativa dos prismas. 
Assim, no número 1 da revista, declaram que Baldomero Fernández 
Moreno (1886-1950), principal expoente do sencillismo, e seu grupo

não ostentam a tatuagem azul rubeniana, [mas] exercem um epi-
sodismo loquaz i fomentam penas rimáveis que, esmaltadas de 
visualidades oportunas, venderão depois, com um gesto de ames-
trada simplicidade i de espontaneidade prevista (BORGES et al., 
2008a, p. 139).

1. Essa afirmação exige uma comparação matizada acerca das aproximações e 
diferenças nessas duas correntes.
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A substituição do “y” pelo “i”, um jogo entre gramática e lin-
guagem oral2, que Borges faz aí, na poesia e nos ensaios dos anos 
20, já denota que sua oposição a algumas correntes reside nas temá-
ticas e formas trabalhadas. Assim, enquanto o sencillismo lida com 
questões locais numa linguagem cotidiana, o ultraísmo tem orien-
tação cosmopolita e o desejo de transcender a realidade diária, algo 
que o afasta de uma estrutura da linguagem cotidiana. Borges e seu 
grupo, no segundo número da revista, o último por sinal, expres-
sam-se como aqueles que buscam “a vida entusiasmada i simultâ-
nea das ruas, a glória das manhãzinhas ingênuas i o mel das tardes 
maduras, […] a tragédia dos domingos e dos dias cinzentos”. Con-
sequentemente, dizem:

Fartos daqueles que, não contentes com vender, chegaram a alu-
gar a sua emoção i a sua arte, prestamistas da beleza, dos que 
espremem a mísera ideia caçada por casualidade, talvez roubada, 
nós, milionários de vida e de ideias, saímos para presenteá-las 
nas esquinas, para esbanjar as abundâncias da nossa juventude, 
desatendendo as vozes dos avaros de sua miséria (BORGES et 

al., 2008b, p. 141).

Não se trata de transformar arte em mercadoria, e, sim, de reno-
vá-la. Borges, nesses anos de arroubo vanguardista, parece que faz 
apenas isto: opor-se às estéticas já estabelecidas para, além de marcar 
seu movimento, estabelecer um desvio e assim transpor novo curso 
para os procedimentos literários do século XX, que ainda estavam 
marcados pelos do final do XIX.

Como vanguardista, Borges propõe mudanças, abre horizontes. 
Através do ultraísmo, transpõe a experiência espanhola para a reali-
dade argentina, colocando-a em diálogo com propostas cosmopolitas. 

2. Para uma orientação mais precisa dessa questão em Borges e em outros inte-
grantes das vanguardas, conferir Schwartz (2008).
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Por isso que, nesses termos, não faz sentido dizer que existiu um Bor-
ges vanguardista e outro antivanguardista, como postulou parte da 
crítica. Ocorre que nessa fase, do ultraísmo e das vanguardas, segundo 
Pinto, já encontramos um Borges que se mantém “vinculado às per-
cepções de um mundo mutante, de um tempo e de um lugar, de uma 
história ágil, de uma memória continuamente renovada” (PINTO, 
2004, p. 138). Ademais, pela oposição tanto ao modernismo como 
ao sencillismo, notamos como ele se insere no cenário argentino. Bor-
ges, contudo, não para por aí.

Entre 1922 e 1923, o escritor dirige a revista Proa, em sua pri-
meira fase. Nesses anos, ainda defende a proposta ultraísta e o uso da 
metáfora. Assim, em “Ao oportuno leitor”, publicado na Proa 1 em 
agosto de 1922, Borges explicita mais uma vez que:

O ultraísmo não é uma seita carcerária. Enquanto alguns, com 
altiloquência juvenil, consideram-no como um campo aberto, 
onde não há obstáculos que mortifiquem o espaço, como uma 
ânsia insaciável de horizontes, outros simplesmente o definem 
como uma exaltação da metáfora, essa imortal artimanha de 
todas as literaturas (BORGES, 2008b, p. 247).

Gostaria de chamar a atenção para o fato de que, em pouco 
mais de um ano, após as mutações sobre o ultraísmo, Borges parece 
conceituá-lo de modo menos cerrado em relação aos manifestos 
de 1921. Interessante que, ao dirigir a Proa, abra sua posição. Sem 
abandonar o ultraísmo, prossegue dizendo ao leitor — essa figura 
oportuna — que:

Destas [duas] explicações [anteriores], intuitiva a primeira e 
intelectual a segunda, escolha a que mais lhe aprouver. Sobeja-
rão ambas, se nossos versos não o comoverem. Sobejarão tam-
bém, se algum deles conseguir tocar o seu coração (BORGES, 
2008b, p. 247).
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Como quem não se importa, Borges se encaminha para um 
diálogo com outras posições sem necessariamente preterir a pró-
pria opinião. Ora, como já falei, a Proa tem uma primeira fase, que 
é breve. Coincidência ou não, no mesmo ano que a revista encerra 
essa fase, Borges publica seu Fervor de Buenos Aires (1923).

Todavia, antes de prosseguirmos, convém lembrar que ainda 
nesses anos Borges, além do modernismo e do sencillismo, ataca dire-
tamente a Leopoldo Lugones (1874-1938). Lugones era uma espécie 
de intelectual oficial, participava ativamente do campo político e se 
opunha à efervescência cultural argentina daqueles anos, principal-
mente aos vanguardistas, que o consideravam representante literá-
rio do século XIX. Borges, em 1926, no “Prólogo III” de Índice de la 

nueva poesía americana declara que: “Lugones é outro forasteiro grei-
cizante, versejador de vagas paisagens feita ao puro arbítrio de rimas 
e para o qual basta que o ar num verso seja azul para que no subse-
quente lhe saia um paul na ponta” (BORGES, 2008c).

Esse ataque a Lugones ocorre porque, nas temáticas literá-
rias, Borges endossa uma posição nacionalista bem distinta da que 
Lugones assume, isto é, enquanto este é adjetivado de “forasteiro 
greicizante”, Borges preocupa-se com a língua local e questões que 
lhe aproximem de certa ideia de argentinidade. Por conta disso, 
arrefece o ânimo cosmopolita anteriormente impulsionado pelo 
espírito vanguardista.

Já no lançamento de Fervor de Buenos Aires (1923) encontramos 
um Borges que se aproxima de suas origens, procurando reencon-
trar um passado que experimentara até então só pela memória. Ode 
à cidade, Fervor a canta de forma nostálgica. Digamos que, se esse 
livro é uma metáfora da cidade, seus poemas, entretanto, são ver-
dadeiras metonímias. Indo ao encontro dos arrabaldes e meio que 
varrendo a cidade a contrapelo, constrói uma Buenos Aires diacrô-
nica, bem diferente dos modelos sincrônicos que a representavam. 
Assim, Borges se afasta de certas propostas ultraístas, poetizando-a 
num tom intimista.
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Podemos dizer que, para Borges, Buenos Aires se torna, usando 
a expressão de Morse (1995), arena cultural

3, onde ele batalha pelos 
significados que ela lhe oferece. Essa cidade, então, se transforma em 
objeto e em conceito que inspiram sua produção poética. Borges, de 
certo modo, a interpreta em seus ensaios, poesia, artigos de revistas 
e jornais4, flertando com Buenos Aires por ângulos peculiares tanto 
ao discurso ultraísta como ao modelo oficial.

Até aqui a discussão, além de analisar o percurso do ultraísmo 
em Borges, procurou introduzir a questão do vínculo entre Borges 
e Buenos Aires. Para seguir adiante, será interessante encontrar um 
caminho que se concentre nesse itinerário borgiano da cidade.

Fervor de Buenos Aires ou as metonímias do tempo

O itinerário de Borges pela capital argentina aparece logo no prólogo 
de Fervor de Buenos Aires, escrito em 1923, prólogo esse emblemático, 
pois, além de ser suprimido pelo autor nas sucessivas reedições do 
livro, condensa toda uma relação entre ele e a cidade:

Minha pátria — Buenos Aires — não é o dilatado mito geográ-
fico que estas duas palavras assinalam; é minha casa, os bairros 
amigáveis, e juntamente com essas ruas e retiros, que são querida 
devoção de meu tempo, o que delas emanava de amor, de pena e 
de dúvidas (BORGES, 2007, p. 197, tradução minha).

3. Essa proposta, aliás, inspirou recentemente um livro em que Gorelik e Pei-
xoto (2016) reúnem artigos de distintos especialistas, alargando a proposta de 
Morse para as principais cidades latino-americanas entre o final do século XIX 
e início do XXI.
4. Seus primeiros poemas estão nos livros Fervor de Buenos Aires (1923), Luna de 

enfrente (1925) e Cuaderno San Martín (1929). Já os ensaios desse período, Inquisi-

ciones (1925), El tamaño de mi esperanza (1926) e El idioma de los argentinos (1928), 
ele os excluiria, anos mais tarde, de suas obras completas, não permitindo que 
fossem reeditados enquanto esteve vivo.
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Esse trecho transmite a sensação que atravessa todo o livro, afi-
nal Fervor foi escrito para exaltar essa cidade, que é acima de tudo 
pessoal. De fato, ele permite que Borges introduza uma cidade par-
ticular, porque a expõe como algo pessoal, vinculada a um passado 
que não mais existe. Opõe-se desse modo àquela cidade monumen-
tal, que, exaltada por suas imagens e símbolos, desperta sentimentos 
de grandeza. “A quem ler” Borges avisa que toma distância da

vociferante energia de algumas ruas centrais e [d]a universal 
chusma dolorosa que há nos portos, acontecimentos ambos que 
rubricam com inquietude inusitada o desinteresse de uma popu-
lação criolla. Sem aspiração pelo vindouro nem nostalgia do que 
foi, meus versos querem exaltar a atual visão portenha, a sur-
presa e a maravilha dos lugares que assumem minhas caminha-
das (BORGES, 2007, p. 197-198, tradução minha).

Em tom de confissão, Borges diz ao leitor por quais lugares 
da cidade caminha. Circunscrevendo-a, ele fala de suas sensações 
e demarca um espaço e um tempo. Esses elementos são mais que 
suficientes para entrever a distância que Borges toma das propostas 
ultraístas. Ao expressar a vontade de exaltar sua atual visão porte-
nha, sem aspiração nem nostalgia, Borges espacializa o tempo e tem-
poraliza o espaço de Buenos Aires, fazendo algo próximo daquela já 
citada ideia de história ágil.

Ademais, coloca-se a ideia de uma verdadeira redescoberta, isto é, 
Borges, ao caminhar pela Buenos Aires de 1920, a redescobre tanto por 
sua memória como pela materialidade que a evoca. Não à toa, escreve 
justamente para chamar a atenção de uma população criolla, já desin-
teressada pela cidade. Para Borges, talvez, esse “inusitado” desinte-
resse seja o real motivo pelo qual exalte a cidade em seus versos. São 
os desgastes provocados tanto pela “vociferante energia” das ruas cen-
trais como pela “chusma dolorosa” que o levam a buscar no presente 
um sentido de permanência. O dilatado mito geográfico que Buenos 
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Aires assinala apenas encobre as casas, os subúrbios e as ruas que Bor-
ges poetiza. E, embora ele diga que não tem aspiração nem nostalgia, a 
paisagem lhe oferece o necessário para construir sua poética. Aliás, a 
invisibilidade e a cegueira dessa paisagem, ofuscada pela grande cidade, 
nega o presente e é consumida pelo passado e pelo futuro.

O subúrbio borgiano parece ter algo de permanente, é uma pai-
sagem onde algo se apreende: perto da natureza (o pampa), sem que 
seja por ela consumida, e próxima da cultura (a pátria), próxima o 
suficiente para a consumir. Assim, nesses retiros Borges se apro-
xima da infância, do espaço idealizado, mas, enquanto caminha por 
Buenos Aires, experimenta a disjunção entre passado e presente. 
Consequentemente, a narrativa/percurso de suas caminhadas vem 
acompanhada de uma espécie de simultaneidade que ele conhece, 
mas ainda não pode experimentar.

Incapaz de se expressar em todas as línguas da cidade, incapaz de 
falar todas de uma vez, Borges destoa da urbe monumental, essa que 
vigora a paisagem, e assim, através de um chamado aos criollos, pro-
cura reingressar na polis que perdeu. Ele então, segundo Piglia (1979), 
constrói um mito pessoal em vez de geográfico, declarando que

As ruas de Buenos Aires
já são minhas entranhas.
Não as ávidas ruas,
incômodas de turba e agitação,
mas as ruas do bairro,
quase invisíveis de tão habituais,
enternecidas de penumbra e ocaso
e aquelas mais longínquas
privadas de árvores piedosas
onde austeras casinhas se aventuram,
abrumadas por imortais distâncias,
a perder-se na profunda visão de céu e planura.
(BORGES, 2000b, p. 15)
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Se Borges não ingressa na polis, transforma-a em suas próprias 
entranhas. Vai buscando não as ruas agitadas, mas as do bairro, aquelas 
ruas sentimentalizadas pela penumbra e pelo ocaso, afastadas do cen-
tro e do porto. Chegam, aliás, a se fundir, pois nesse horizonte bor-
giano o céu é tangenciado pela planura do pampa, esse espaço que por 
gerações instigou o imaginário portenho com as mais distintas antino-
mias, tais como barbárie vs. civilização, campo vs. cidade, gaúcho/criollo 
vs. imigrantes. Sem necessariamente negar as mudanças, essa cidade 
ainda conserva traços importantes do passado que começam a desapa-
recer. Borges, num só movimento, funda e constrói a própria cidade. 
Isso revela alguém que, além de caminhar pelas ruas dos bairros, par-
ticipa do “intenso debate sobre o subúrbio” daqueles anos (GORELIK, 
1999). Borges poetiza o bairro e a si, fundando sua pátria:

Para Oeste, o Norte e o Sul
se desfraldam — e são também pátria — as ruas;
oxalá nos versos que traço
estejam essas bandeiras.
(BORGES, 2000b, p. 15)

Nessas ruas, Olmos (2008) vê um sujeito poético que se confi-
gura na busca desses arrabaldes e dos entardeceres silenciosos, alguém 
que celebra nostalgicamente a pátria para se afastar do centro. Bue-
nos Aires, segundo Pinto (1998, p. 128-129), se torna produto da 
memória desse sujeito poético, que, junto dos arrabaldes e das tardes, 
busca fragmentos dessa paisagem transitória para inseri-los em sua 
obra. Enquanto a multidão e as transformações arquitetônicas modi-
ficam a cidade, alienando esse sujeito de seu suposto lugar de origem, 
segundo Molloy (1999, p. 198-203), Borges cuidadosamente escolhe 
os lugares e a hora de sua Buenos Aires. Uma vez despovoada e des-
centralizada, a cidade se transforma em sua pátria.

Pedra angular na obra de Borges, Buenos Aires permite-lhe 
projetar caminhos entre passado, presente e futuro. Infinita ao 
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olhar, a cidade borgiana permanece na medida em que sua obra 
lembra alguns dos elementos esquecidos nas mudanças do espaço. 
Essa escrita recria uma história voltada para o limiar no qual ele-
mentos singelos adquirem importância. Mesclando origem fami-
liar e memória individual com imagens coletivas, Borges conta a 
história de Buenos Aires como poesia.

Essa cidade é referência para vermos o que permanece e o que 
passa desapercebido. Nesse espaço de constantes mudanças, Bor-
ges transita pelo tempo para encontrar o material de sua ficção. 
Por isso ele escolhe os bairros, porque ali encontrou especificida-
des da sociedade e cultura portenhas que lhe permitem varrer a 
história a contrapelo.

Construindo narrativas que conectam os habitantes de Buenos 
Aires com seu passado, Borges monta itinerários urbanos que não são 
encontrados nos mapas. Ele transforma as margens de sua cidade no 
próprio centro, procurando por aquilo que a torna única.

Afirmando que Buenos Aires é sua pátria, Borges a entrevê pelo 
limiar. Privilegia as casinhas e as ruas habituais, porque nelas pode 
escapar de um ambiente massificado e supostamente sem história. 
Captando aquilo que é omitido, Borges evidencia o que perde força. 
Ele confirma a sensação de que o esquecido deve ser lembrado. A 
cidade borgiana é erguida entre esquecimento e lembrança. Ao escre-
vê-la, Borges adéqua ao presente o que estava se perdendo. Enten-
der isso é perceber que a Buenos Aires de Borges não é feita somente 
de ruas, prédios e praças. São inúmeras camadas, que extrapolam 
o espaço e a história. Ou melhor, camadas que carregam inúmeros 
espaços e histórias.

Coda: história na e da fundação mítica de Buenos Aires

Recapitulando a seção anterior, podemos dizer que Borges funda uma 
Buenos Aires. Dessa vez, uma fundação mítica, mesclada de memó-
ria e trajetória individuais e elementos da cultura coletiva da cidade. 
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Assim, seguindo com a análise, proponho uma leitura do poema “Fun-
dação mítica de Buenos Aires” de Borges, que abre o livro Cuaderno 

San Martín, publicado pela primeira vez em 1929. Leiamos:

E foi por este rio de modorra e barro
que as proas vieram fundar minha pátria?
Deviam ir aos trancos os barquinhos pintados
por entre os aguapés de sua corrente zaina.
(BORGES, 2000a, p. 81)

Em sua história, Buenos Aires teve duas fundações. Na primeira, 
no ano de 1536, foi fundada como povoado, porém, pelas dificuldades 
e falta de estrutura, em 1541 foi decretado o despovoamento. Já na 
segunda, de 1583, por Juan de Garay (1528-1583), definem-se duas 
das principais características da cidade: o quarteirão (manzana), que, 
no conjunto, forma o tabuleiro (damero).

Num tom nostálgico, Borges apresenta elementos que levam 
ao passado imemorial da cidade. Buenos Aires assim é remodelada, 
porque, exaltando um passado perdido, ele refaz o itinerário de sua 
fundação. Cria, de certo modo, histórias paralelas numa articulação 
entre passado e presente que dá a Buenos Aires um sentido quase 
a-histórico, pois parece não estar no tempo. Continuando, escreve:

Pensando bem na coisa, vamos supor que o rio
fosse então azulado, como oriundo do céu
com sua estrelinha rubra para marcar o sítio
em que Juan Díaz jejuou e os índios comeram.

O certo é que mil homens e outros mil chegaram
por um mar com a largura de cinco luas
e ainda povoado de sereias e endríagos
e dessas pedras-ímãs que enlouquecem a bússola.
(BORGES, 2000a, p. 81)
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A figura do rio (da Prata), elemento importante para a cidade, faz o 
tempo se misturar, nos versos citados, com inúmeras camadas de tempo-
ralidade, que completam o sentido da fundação de Buenos Aires. Borges, 
então, cria presenças do passado portenho de modo que origem e histó-
ria se vinculam para devolver uma direção ao que se perde no presente. 
Borges procura recuperar uma cidade perdida, oscilando entre adotar 
uma identidade portenha do presente e o seu, já citado, passado familiar.

A fundação que Borges faz de Buenos Aires insere o passado no 
presente. No rio onde fundam a cidade, por exemplo, há tanto figu-
ras do passado colonial (índios e Juan Díaz de Solís) como seres míti-
cos considerados reais (sereias e endríagos) pelos europeus, na época 
do descobrimento. Borges, de tal modo, inicia esse tempo rememo-
rando o deslumbramento e a confusão que o Novo Mundo causou na 
cultura da Europa5, quando se inicia uma das fases da modernidade.

Parece que essa Buenos Aires, assim como no texto bíblico do 
Gênesis, antes de ser criada, por Borges, era um mundo de caos e 
trevas, sem tempo nem espaço. Borges dá a ela forma e alma, isto é, 
uma origem que, embora não seja precisa, permite contar a história 
da cidade. E, como “pedras-ímã que enlouquecem a bússola”, esses 
versos de Borges transitam do passado para o presente, e vice-versa. 
Essa epopeia portenha, que preserva imagens apagadas, também dá 
à cidade voz e lugar na história. A poesia, nessa ocasião, tem dupla 
temporalidade: mítica e real ao mesmo tempo. Borges reconstrói 
Buenos Aires e seu espaço costurando mito e realidade num mesmo 
texto. Para a poesia, aliás, isso é tão possível quanto uma pátria fun-
dada por proas ou o mar ter a largura de cinco luas.

Entendendo que Borges funda a cidade com elementos excluídos 
da sua história, poderíamos perguntar se no poema a lenda e a história 
estão juntas. Afinal, na “Fundação mítica de Buenos Aires”, duas tem-
poralidades coexistem vertical e horizontalmente, pois Borges valo-
riza os elementos marginais justamente para dar grandeza à cidade:

5. Sobre esse assunto, conferir Greenblatt (1996).
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Fincaram alguns ranchos trêmulos pela costa,
dormiram assombrados. Isso — dizem — foi no Riachuelo,
mas são desses embustes que se forjam na Boca.
Foi numa quadra inteira e em meu bairro: Palermo.
(BORGES, 2000a, p. 81)

Ranchos trêmulos, o (rio) Riachuelo como embuste forjado na 
Boca e algo que aconteceu numa quadra inteira e em Palermo: ele-
mentos que aparecem para disputar o lugar de origem na cidade do 
presente e assim complementar o passado mítico. Essa origem de Bue-
nos Aires teria ganhado existência na infância do escritor, infância 
essa que é anterior à viagem de Borges e sua família para a Europa, 
quando ainda habitavam o bairro de Palermo, e complementa o sen-
tido daquele movimento anteriormente dito, quando Borges dá forma 
e alma para a cidade desordenada.

A fundação ocorre na infância de Borges, e, ainda que outros locais 
disputem a origem da cidade, estes parecem oferecer apenas resquícios 
assombrados e embustes — os ranchos que sombram e as estórias conta-
das no Boca, bairro de imigrantes. O centro de Buenos Aires se desloca 
para as memórias de Borges. Assim, o poeta constrói a singularidade do 
lugar e de seus habitantes. E, por isso, Borges aproxima a história cole-
tiva da experiência pessoal, dando ao passado um sentido mais amplo 
e aberto do que aquele supostamente encerrado, quando a Argentina 
começava a despontar no cenário mundial. É o valor que Borges dá a 
figuras e lugares de Buenos Aires que, de certo modo, fundam a his-
tória da cidade como uma poesia, isto é, o mito que explica a origem.

Quando Sarlo (2007, p. 25) afirma que Buenos Aires é uma 
cidade moderna, pois, devido à aceleração do tempo, ainda condensa 
elementos materiais do passado, diz-nos também que conceitos como 
modernidade, modernização e cidade carregam valores e processos 
que convertem Buenos Aires numa espécie de condensação simbólica 
e material, com mudanças que geram tanto entusiasmo como descon-
fiança, oscilação essa presente na “Fundação mítica de Buenos Aires”. 
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Partindo desse pressuposto, Pinto afirma que, nos estudos históricos, 
Borges e sua obra têm historicidade própria, o que valoriza tanto a 
discussão teórica como a reflexão sobre a história, os fatos vivenciados 
por Borges. Por isso, segundo Pinto (1998, p. 133-144), para Borges, 
Buenos Aires é a cidade-origem de seu projeto literário, pois ele a uti-
liza como espaço de criação e fundamento de suas criações ficcionais.

Quando Borges escreve “Fundação mítica de Buenos Aires”, a 
cidade era lugar fundamental dos movimentos artísticos, políticos e 
sociais. Seu crescimento acompanha uma série de transformações que 
impacta o desenvolvimento e a proliferação desses grupos. Bondes, 
metrô, a expansão da rede elétrica, a imigração, tudo isso que movi-
menta a cidade também movimenta a escrita de Borges. Assim, ele 
realoca para aquela quadra de sua infância o campo e as ruas e, em 
seguida, passa aos elementos populares da cidade:

Uma quadra inteira, mas do lado do campo
exposto às madrugadas e chuvas e suestadas.
Essa quadra parelha que persiste em meu bairro:
Guatemala, Serrano, Paraguay, Gurruchaga.

Um armazém rosado como o verso de um naipe,
brilhou e em seus fundos conversaram um truco;
o armazém rosado floresceu num compadre,
dono da esquina agora, já ressentido e duro.
(BORGES, 2000a, p. 81).

A poesia de Borges reorganiza o presente. Ela se destaca do tra-
çado que organiza a cidade como uma enorme e monótona grade 
(GORELIK, 2010). Por isso uma quadra do lado do campo, formada 
pelas ruas Guatemala, Serrano, Paraguay e Gurruchaga, mas que se 
forma por escrita e memória.

De tal modo, os elementos de uma cultura popular portenha 
(o armazém, o truco, o compadre) aparecem para fundamentar a 
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imagem da cidade, que, outra vez, vai sendo fundada. É uma opção 
que Borges oferece em relação às escolhas feitas pela Intendência 
Municipal, que, ao representar a cidade, em 1925, lança o Proyecto 

orgánico para urbanización del municipio (de Buenos Aires). Monu-
mental, a cidade do Proyecto orgánico era racional e eficiente. De tal 
modo, a ideia de beleza urbana apagava o que escapasse ao funda-
mento do projeto. Uma cidade assim desconsiderava tanto parte de 
seu passado como elementos do presente.

É assim que Borges e sua poesia tergiversam com a monumen-
talidade de Buenos Aires. Dando sentido ao passado, resgatam-se 
elementos da cidade que ficavam esvaziados de significado porque 
eram substituídos por imagens desvinculadas da história dela. Borges, 
então, aproxima-se da história, singularizando elementos que vão se 
perdendo à medida que um futuro vazio se instaura como sinônimo 
de progresso. Vazio, pois, não respeita nem abre espaço para con-
formar esse passado evocado na “Fundação mítica de Buenos Aires”.

No poema então se revela não o futuro, mas um passado que diz 
algo sobre o presente. Ora, como um bricoleur, Borges junta peda-
ços da cidade que conformam sua fundação mítica. Usando o que 
estava à mão, e sob o olhar, o poeta constrói uma mitologia urbana, 
uma opção ao discurso que, através do planejamento, transforma a 
cidade em técnica:

O primeiro realejo surgia no horizonte
com seu porte queixoso, a habanera e o gringo.
Na certa o barracão já falava em YRIGOYEN,
um piano mandava tangos de Saborido.

Uma tabacaria incensou como uma rosa o deserto.
A tarde mergulhara em ontens,
os homens partilharam um passado ilusório.
Só faltou uma coisa: a calçada defronte.
(BORGES, 2000, p. 81-82).
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Não à toa, o nome de Yrigoyen, presidente da Argentina à época, 
aparece em destaque no poema. Admirando-o, Borges o via como 
líder capaz de guiar a cidade e o país, fazendo-o renascer através de 
elementos passados. Assim, o poema parece entrever um tempo em 
que a cidade poderia novamente brilhar através de seu passado.

Quando eleito democraticamente para seu primeiro mandato 
(1916-1922), a figura de Yrigoyen carregava um misto de espe-
rança e terror, pois sua ascensão política significava que certos gru-
pos, até então marginalizados da participação política, dividiriam 
o poder com as oligarquias, que, à época de unificação nacional, 
tinham um monopólio do poder. Para eles, essa vitória significava 
que um passado glorioso, o da conquista do “deserto”, por exem-
plo, poderia esvanecer.

De tal modo, quando Borges escreve a “Fundação mítica”, a 
segunda vitória de Yrigoyen, em 1928, significa uma restauração de 
um equilíbrio que, ao longo dos anos vinte, era cada vez mais pre-
cário. A simpatia de Borges por Yrigoyen, segundo Franco (2009, p. 
61-63), decorre de uma possibilidade de restauração vinculada à sua 
figura. Ou seja, no poema os elementos do presente são costurados ao 
passado para deslocar um sentido ilusório e assim abrir um horizonte.

Contudo, o horizonte não se abre e o equilíbrio não é restau-
rado. O tempo é, nesse sentido, rompido, porque, em 1930, um 
golpe de Estado derruba Yrigoyen e leva ao poder o general José 
Félix Uriburu, reconduzindo novamente uma oligarquia que acre-
dita poder restaurar seu passado glorioso. De tal modo, inaugu-
ra-se uma atmosfera de ilusão e desesperança, a chamada “década 
infame” da Argentina. Porém, nesse ínterim, a cidade ainda des-
perta em Borges um sentido de ordem e abertura de horizontes, 
pois, escrevia na estrofe final,

Parece-me história o começo de Buenos Aires:
julgo-a tão eterna como a água e o ar.
(BORGES, 2000a, p. 82).
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Maleável e etérea, quase metafísica, Buenos Aires tem começo 
mitológico, e por isso superior ao curso da história ordinária da 
Argentina. Misturando diferentes tempos (passado e presente) com 
espaços reais e imaginários, Borges produz uma história imagé-
tica que retrata, por meio de interstícios, tanto sua origem pes-
soal como a de sua cidade. Ou, mais precisamente, Buenos Aires é 
o local onde Borges reencena o passado para então introduzir dife-
rentes temporalidades.
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Teorias da imagem 

em Walter Benjamin 

e Lezama Lima

Davidson Diniz

A imagem: aniquilação da escrita?

O que é do domínio da imagem é irredutível pela razão e deve 

permanecer na imagem sob a pena de aniquilar-se.

Antonin Artaud (1978, p. 28)

Parte do pensamento contemporâneo vem procurando por meio da con-
ceitualidade da imagem alternativas à formação discursiva consolidada 
pelo modelo narrativo historiográfico oitocentista. Sob essa perspectiva, 
despontou ao longo do século XX uma série de proposições a sugerir 
um historicismo outro — não mais centrado na relação causa e efeito, 
e sim nas mediações intemporais, ou seja, na suplantação da tempora-
lização (sintática) pela duração (cinética). Exemplos possíveis de uma 
série assim — cuja procura nos revela modos de articulação entre o plano 
de transcrição escritural do pensamento e a composição da imagem — 
estariam nas teorizações e nas práticas de Aby Warburg, Ernst Robert 
Curtius, Walter Benjamin, Lezama Lima e, para ficarmos com três pro-
postas mais recentes, Vilém Flusser, Didi-Huberman e Jacques Rancière.
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Teríamos, de um lado, uma concepção de escrita orientada por um 
procedimento de formalização do pensamento (guardadas as excepcio-
nalidades mallarmaicas, dadaístas, entre poéticas experimentais de outra 
ordem) altamente marcado pela linearidade, haja vista a disposição 
sucessiva de um plano sintático em que deve estar grafada a palavra que 
se pretende comunicante, e, de outro, a imagem, à qual corresponderia 
outro plano, abarcando os impasses de formalização e de transcrição 
do pensamento, assim não se submetendo à obrigatoriedade contínua 
e sucessiva implicada na sintaxe determinante da escrita alfabética.

Um completo abandono da escrita como plano de formalização do 
pensamento contemporâneo não é cogitado em qualquer das práticas 
aludidas anteriormente. Trata-se, bem antes, de projetos de narrativi-
dade dos acontecimentos históricos ou da crítica estética com vistas à 
sobreposição de camadas temporais por meio de um tipo de escrita — às 
vezes concretizado num método ensaístico e/ou historiográfico — capaz 
de promover as contradições dialéticas entre o agrupamento de objetos 
e blocos históricos, bem como capaz de encaminhar a uma montagem 
imagética apta a irradiar os eventos por meio de outras intensidades. 
Daí resulta a procura não por uma espessura figurativa, mas sim figu-
ral, dos signos da escrita, algo que produza uma sorte de alegoria ciné-
tica da narrativa verbal em campo historiográfico ou ensaístico, assim 
viabilizando a ressignificação das possibilidades de relação cognosci-
tiva entre o visível e o dizível na durabilidade transitória do tempo.

Walter Benjamim e a “imagem dialética” da modernidade

A imagem dialética é uma imagem que lampeja. É assim, como uma 

imagem que lampeja no agora da cognoscibilidade, que deve ser 

captado o ocorrido.

Walter Benjamin (2006, p. 515)

Benjamin vislumbra nos manuscritos (1927/1940) que nos renderiam 
em 1982 o póstumo livro das Passagens uma concepção narrativa do 
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histórico, cuja finalidade seria apreender a contraface da modernidade 
europeia no interior daquilo que lhe parecia ser mais característico: 
a durabilidade da efemeridade num período cujo motor histórico é a 
ideia de progresso. A técnica da montagem é ali um dispositivo vali-
dado não apenas pelo fato de se encontrar no livro um estilo narrativo 
apto a justapor fragmentos literários destinados à evocação conste-
lar das imagens dialéticas irradiadas pela temporalização dos eventos. 
Para Benjamin, a técnica da montagem é mais que isso, pois viabiliza 
uma metodologia outra, uma inusitada postulação do conhecimento 
historiográfico. A ideia benjaminiana crucial estaria em que, por meio 
das imagens dialéticas da temporalização histórica, se chegaria ao abs-
trato, ao conceitual, através do concreto, da singularidade dos fatos. 
Então a imagem (Bild), entrando em domínio escritural mediante o 
procedimento da montagem, irradiaria a legibilidade da modernidade 
parisiense sem a obrigatoriedade material de presentificação do objeto 
histórico. É sob esses termos que a história se torna para ele “o objeto 
de uma construção cujo lugar não é o tempo homogêneo e vazio, mas 
um tempo saturado de ‘agoras’” (BENJAMIN, 1986, p. 229).

A crítica benjaminiana ao historicismo metódico alega que este 
deveria ser superado pela irrupção de um inesperado modelo de apre-
sentação e narratividade dos eventos. Nesse modelo, o continuum tem-
poral se neutralizaria, destituindo o “tempo homogêneo e vazio do 
progresso”, o qual só teria feito perpetuar o status quo de uma socie-
dade propulsora da visão progressista da história (BENJAMIN, 2006, 
p. 517). No lugar da implacável continuidade temporal, a crítica ben-
jaminiana sugere a imagem catastrófica da história, cuja alegoria, 
conforme a nona das teses benjaminianas, se representa pelas “ruí-
nas dispersas a nossos pés” (BENJAMIN, 1986, p. 226).

Tanto mais se assimila a crítica benjaminiana quanto mais se 
entende que o modo de operação do historicismo oitocentista é a 
empatia passadista, isto é, a indiferença pela atualidade do signo his-
tórico, indiferença como princípio de conhecimento dos eventos já 
pretéritos. É por ser contrário a isso que o historicismo benjaminiano 
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está fundado na concepção da montagem de imagens dialéticas: dito 
procedimento narrativo permite o entretecimento das temporalida-
des, deixando então de lhe interpor os hiatos da continuidade metó-
dica, resultando daí a possibilidade de que um determinado fragmento 
do passado venha a ser tocado pela atualidade. “O agora”, diz Benjamin 
(2006, p. 512), passa a ser então “a imagem mais íntima de outrora”. 
As imagens dialéticas da história então convocam o passado a colo-
car o presente em uma situação crítica, ou seja, permite-lhe tomar 
também por coetâneo aquele problema já consorciado ao conheci-
mento pretendido na volta para o passado por meio do que é deno-
minado telescopage (BENJAMIN, 2006, p. 512).

A ação da telescopage benjaminiana pretende enfocar uma tempo-
ralidade múltipla e, por isso mesmo, transversal à linearidade tempo-
ral historicista. Benjamin vislumbra aniquilar a linearidade histórica 
ao colocar a sua pesquisa ao encontro de uma confluência entre diver-
sas dimensões temporais presentes em um tempo histórico saturado 
de “agoras”. O que então se chama de “teoria do progresso”, no livro 
das Passagens, é, reverso transcrito, digamos assim, uma tentativa de 
implodir a ideia de progresso na historiografia e na crítica estética 
modernas. Aniquilado o progresso, neutraliza-se a continuidade em 
sucessão temporal, assim possibilitando a interferência de uma ação 
que atualiza a experiência do evento histórico ou artístico. Por isso, a 
ideia de “progresso” precisa ser suprimida. Já em seu lugar, portanto, 
o conceito de “atualização” (BENJAMIN, 2006, p. 502).

Tudo isso diz respeito ao modo como a linguagem e a narrativa 
são concebidas enquanto ruptura com a continuidade da história; um 
problema, para Benjamin, ao mesmo tempo sintático e epistemoló-
gico. Sintático porque o método do historicismo tradicional implica 
uma racionalidade e uma linearidade teleológicas, em que o campo de 
experiência e o horizonte de expectativas não se enredam nunca, iso-
lando a verdadeira experiência do passado do presente historiográfico. 
Epistemológico, pois, em consequência do problema sintático, o pen-
samento historiográfico só consegue se apresentar por meio de uma 
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falaciosa enteléquia, sem aderência de temporalidades que ultrapas-
sam o eixo acontecimental da crítica historiográfica. É por isso que o 
materialismo histórico benjaminiano, “que aniquilou em si a ideia de 
progresso”, persegue, por trás dos escombros do nivelamento histo-
ricista, aquilo que está aparentemente perdido nas ruínas do tempo. 
A linguagem se torna o lócus em que os resíduos históricos são agen-
ciados e tomam expressividade enquanto problema metodológico e 
estatuto estético da ensaística benjaminiana. Daí o autor tomar a mon-
tagem literária como dispositivo verbivisual capaz de projetar a sua 
escrita historiográfica a partir de uma elaboração já orientada por um 
ato de autorreflexão. Ou como se lê nas páginas do livro das Passagens:

Método deste trabalho: montagem literária. Não tenho nada a 
dizer. Somente a mostrar. Não surrupiarei coisas valiosas, nem 
me apropriarei de formulações espirituosas. Porém, os farrapos, 
os resíduos: não quero inventariá-los, e sim fazer-lhes justiça da 
única maneira possível: utilizando-os (BENJAMIN, 2006, p. 502).

A escrita benjaminiana (deliberadamente mais ensaística e mais 
poética do que historiográfica) é herdeira do princípio da técnica 
de montagem promovida pelas vanguardas históricas, tais como o 
dadaísmo e o surrealismo. Mas ela reorienta o sentido dominante de 
ruptura e de destruição, algo imperativo no conceito vanguardista de 
montagem literária. Benjamin propõe um procedimento construtivo 
em lugar da corrosão destrutiva característica da técnica de montagem 
das vanguardas históricas (BOLLE, 2000, p. 92-93). Ao transpor tal 
princípio para a escrita da história, a crítica benjaminiana pretende 
escapar da orientação historiográfica teleológica cristalizada no século 
XIX, feita em nome da “evolução social” e do processo histórico. Ou 
ainda, como se anota da mão de nosso autor:

Um problema central do materialismo histórico a ser final-
mente considerado: será que a compreensão marxista da 
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história tem que ser necessariamente adquirida ao preço da 
visibilidade [Anschaulichkeit] da história? Ou: de que maneira 
seria possível conciliar um incremento da visibilidade com a 
realização do método marxista? A primeira etapa desse caminho 
será aplicar à história o princípio da montagem. Isto é: erguer 
as grandes construções a partir de elementos minúsculos, recor-
tados com clareza e precisão. E, mesmo, descobrir na análise 
do pequeno momento individual o cristal do acontecimento 
total. Portanto, romper com o naturalismo histórico vulgar. 
Apreender a construção da história como tal na estrutura do 
comentário. Resíduos da história (BENJAMIN, 2006, p. 503).

Diferentemente daquilo que ocorre tanto no pensamento hege-
liano quanto em Marx, a dialética benjaminiana está não na dinâmica, 
e sim na imobilidade do evento histórico. Distinguir isso permite com-
preender a ideia por trás da expressão “visibilidade da história”. Em vez 
de se assentar sobre a linearidade diacrônica do historicismo clássico, 
a escrita e a figuralidade da história, para Benjamin, deveriam encam-
par o sincronismo da interrupção intertemporal. É a essa técnica que 
em seus escritos se chamou de “dialética na imobilidade” (Dialektik im 

Stillstand), ou seja, a temporalidade messiânica do choque pela qual se 
pretende redimir as temporalidades do “outrora” com o “agora”. Uma 
interrupção, portanto, da temporalização histórica, interrupção figu-
ral por meio da qual se produz a crítica benjaminiana do progresso.

Por tudo isso, a imagem é o recurso produtor de especificidade 
narrativa no plano sintático no qual se tornou possível a interrup-
ção do continuum historicista. Há assim uma identificação da visão 
do processo histórico a partir da imobilização do processo temporal. 
A visualidade do processo histórico somente é apreciada a partir da 
“imagem dialética” que, por saturação das diversas temporalidades, 
cristalizou em si os “agoras” por meio da paralisação dialética de que 
a história emerge como devir. Seu materialismo histórico, portanto, 
nutre a ideia de que o instante autêntico de um presente, arrancado 
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aos eventos, é capaz de interromper a cadeia histórica, de modo a 
explodir o decurso homogêneo e aparentemente coerente do tempo. 
Ou, como coloca o próprio texto benjaminiano:

Não é que o passado lança luz sobre o presente ou que o pre-
sente lança sua luz sobre o passado; mas a imagem é aquilo em 
que o ocorrido encontra o agora num lampejo, formando uma 
constelação. Em outras palavras: a imagem é a dialética na imo-
bilidade. Pois, enquanto a relação do presente com o passado é 
puramente temporal e contínua, a relação do ocorrido com o 
agora é dialética — não é uma progressão, e sim uma imagem, 
que salta. — Somente as imagens dialéticas são imagens autênti-
cas (isto é: não-arcaicas), e o lugar onde as encontramos é a lin-
guagem. Despertar (BENJAMIN, 2006, p. 504).

Temos então que a imagem dialética não é uma progressão tem-
poral, e sim a imobilidade monadológica de temporalidades históricas 
armazenadas em cada dobra que a imagem opera no tempo. Justamente 
esse aspecto da dialética na interrupção é o que permite substituir a 
noção de progresso pela de atualização. Dessa forma, a autenticidade de 
uma imagem dialética cristaliza em si as ocorrências de diversos “ago-
ras”, devido à estrutura monádica do ensaio benjaminiano.

Na confluência de temporalidades virtuais, fator favorável a um 
instante único de atualização, algo a tomar configuração mediante a 
disposição da linguagem, expressando poeticamente o problema do 
presente, a imagem dialética, fazendo a linguagem girar sobre seu 
próprio eixo na cristalização do pensamento, ou seja, na forma crí-
tica da duração histórica, é justamente o que asseguraria o vetor não 
arcaizante da relação entre passado e presente:

O índice histórico das imagens diz, pois, não apenas que elas 
pertencem a uma determinada época, mas, sobretudo, que elas 
só se tornam legíveis numa determinada época. E atingir essa 
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“legibilidade” constitui um determinado ponto crítico especí-
fico do movimento em seu interior. Todo presente é determi-
nado por aquelas imagens que lhe são sincrônicas: cada agora é 
o agora de uma determinada cognoscibilidade. […] Somente as 
imagens dialéticas são autenticamente históricas, isto é, imagens 
não-arcaicas. A imagem lida, quer dizer, a imagem no agora da 
cognoscibilidade, carrega no mais alto grau a marca do momento 
crítico perigoso, subjacente a toda leitura (BENJAMIN, 2006, 
p. 504-505).

Está aí portanto a ideia de narratividade benjaminiana: uma sorte 
de contágio entre a escrita e a imagem enquanto índices de legibilidade 
do histórico. Para Benjamin, “escrever a história” significa “citar a his-
tória” e — ele acrescenta — “no conceito de citação está implícito que 
o objeto histórico em questão seja arrancado do seu contexto” (BEN-
JAMIN, 2006, p. 518). Arrancar um objeto histórico de seu contexto 
significa inseri-lo, por meio da alegoria benjaminiana, em uma mul-
tiplicidade temporal, impedi-lo de uma homogeneidade esvaziada. E 
a montagem literária é o procedimento poético para esse resultado. 
Conforme a teoria epistemológica benjaminiana, a cristalização da 
legibilidade de um presente autêntico se dá nos impasses de formali-
zação escritural do pensamento. Escrever a história, para Benjamin, 
isto é, citar, não é só escrever, mas, antes, ativar uma das formas de 
produção do saber historiográfico; é uma maneira de conhecer a histó-
ria criticamente, de experimentá-la tanto na sua possibilidade quanto 
na impossibilidade crítica. Desse modo, a técnica da montagem lite-
rária, enquanto método epistemológico da obra benjaminiana, é o 
que permite, ao mesmo tempo, a experiência de uma autenticidade 
temporal e a efetivação de uma crítica à causalidade unilinear, algo 
possível por meio do choque que a imagem produz na escrita. Tudo 
isso só se torna factível na medida em que a narrativa historiográ-
fica benjaminiana opta por construir imagens dialéticas com as ruí-
nas da temporalização histórica da modernidade.
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Lezama Lima e a imago americana

A imagem como um absoluto, a imagem que se sabe imagem, a 

imagem como a última das histórias possíveis.

José Lezama Lima (2014, p. 53)

Em janeiro de 1957, o ensaísta, romancista e poeta cubano José Lezama 
Lima pronunciou uma série de cinco conferências no Centro de Altos 
Estudios do Instituto Nacional de La Habana. O material preparado 
para o curso foi mais tarde retrabalhado e convertido no livro A expres-

são americana (1969). Sua proposta é discutir a aquisição de linguagem 
como possibilidade de conhecimento específico do continente ame-
ricano. Para isso, a ensaística lezamiana forja dois conceitos — suple-
mentares e articulados —: a imago americana e as eras imaginárias.

A perspectiva da ensaística lezamiana, nesse campo semântico, é 
a consolidação do americanismo por meio do reconhecimento da mes-
tiçagem como signo cultural do continente. A singularidade poética 
da imago está em estabelecer um método de interpretação histórica 
e periodização estética próprio da temporalidade do acontecimento 
americano. O conceito em questão representa para o escritor cubano 
a possibilidade de perceber a(s) América(s) como espessura imagi-
nária capaz de dilatar planos de composição estética de outros tem-
pos no presente. A imago constitui então uma imagem poética que 
se impõe ao processo histórico como a possibilidade de ganho singu-
lar de historicidade, ou melhor, produtora de uma americanização da 
historicidade ocidental a fim de restituir o “espaço gnóstico” da pai-
sagem interamericana. Isso porque a imagem, a imaginação e o ima-
ginário, via imago, criam um novo significado temporal, posto que 
adquirem causalidade singular, assim propondo um caminho outro 
de interpretação a se sobrepor às limitações do historicismo oitocen-
tista quando operado em solo americano. A imago lezamiana é tanto 
a razão quanto a maravilha, tanto o lógos quanto o páthos, dimensões 
polarizadas no tradicional historicismo.
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No ensaio final de A expressão americana, explicita-se a linha de 
argumentação contra a qual se levanta o método de interpretação his-
tórica por trás do conceito de imago. Trata-se de um abandono do 
sentido histórico de Hegel. Deposta a teleológica magistra vitae hege-
liana, emerge o devir da poiesis lezamiana, quer dizer, uma abertura 
temporal cuja pretensão é suplantar o afunilamento da causalidade 
histórica clássica. Nos Cursos sobre a filosofia da história universal (1822-
1831), Hegel (1994), autor da filosofia que deu a síntese do idealismo 
alemão, reduzira o continente americano (a parte subestadunidense 
para ser mais preciso) à formação geológica e à paisagem, enfim, a 
um mundo natural, destituído de “espírito” ilustrado. Por isso, Hegel 
entendeu que a América estaria fora da história ocidental europeia, 
sendo só natureza, páthos, nunca espírito e lógos. Lezama nega o his-
toricismo hegeliano, que só concebe o processo histórico como orien-
tação de um objetivo prévio, a obrigatoriedade do que deve ser uma 
coisa sem poder ser outra, inscrevendo, em lugar disso, o que pode 
ser uma coisa e, também e ao mesmo tempo, outra, isto é, a imago. 
Assim, a ensaística lezamiana, em vez de fundir razão e lógos, tal como 
se define a categoria hegeliana de “espírito”, funde o lógos, a poiesis 

e o páthos. Desse modo, busca-se o imaginário de épocas históricas 
e as temporalidades americanas como se estivessem enredadas por 
uma artificialidade do pensamento e da escrita, a fábula histórica leza-
miana, constituindo um contraponto de imagens que deem conta de 
múltiplas formas do real:

Três frases eu colocaria no umbral desta vicissitude da imagem na 
história. Primeira: “O impossível crível”, de Vico. Quer dizer, o que 
crê vive já em um mundo sobrenatural, qualquer participação no 
impossível converte o homem em um ser impossível, porém tátil 
nessa dimensão. Aceita um movimento sobrenatural, uma propaga-
ção sobrenatural, um sobrenatural estar em todas as coisas. Segunda 
frase: “O máximo se entende incompreensivelmente”. É a linha trá-
gica, inalcançável, desesperada, que vai de Anselmo de Cantuária a 
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Nicolau de Cusa, que pretende hipostasiar o mundo ôntico, o ser, 
em um corpo, em um mundo fenomênico. O ser máximo é, o que 
é tem de oferecer uma realidade, se não teríamos de aceitar que a 
possibilidade real não é. Terceira, esta frase da Pascal, como res-
guardo ou conjuro: “Não é bom que o homem não veja nada; tam-
pouco não é bom que veja o bastante para crer que possui, senão 
que veja tão só o suficiente para conhecer que perdeu. É bom ver 
e não ver; isto é precisamente o estado de natureza”.
[…]
O impossível, ao agir sobre o possível, cria um possível agindo 
na infinitude. Em meio a essa infinitude, a distância se faz cria-
dora, surge o espaço gnóstico, que não é o espaço observado, 
mas, antes, o que busca os olhos do homem como justificativa. 
O homem tem uma nostalgia de uma medida perdida (LEZAMA 
LIMA, 2014, p. 147-148).

Aspectos dessa ordem permitem à ensaística lezamiana supe-
rar a clássica oposição lógos vs. physis, sugerindo, em lugar disso, a 
conjunção de civilização e natureza como aspecto constituinte da 
formação telúrica e cultural americana (CHIAMPI, 1993, p. 31). A 
imago permitiria, para Lezama Lima, a saída do historicismo hege-
liano, isto é, da ontologia teleológica europeia, por intermédio da 
qual o continente americano não estaria à altura do Velho Mundo. 
A outra visão histórica americana que permitiria a imago consti-
tui-se, para Lezama, sem a necessidade de reduzir o nosso processo 
histórico à noção de progresso civilizatório e evolução social, falá-
cias da modernização eurocêntrica, sob a perspectiva da ensaística 
do escritor cubano. É por tudo isso que “a imagem” é para Lezama 
a “última das histórias possíveis”, uma sorte de miração americana 
(em lugar da observação europeia) do decurso histórico.

As estratégias narrativas lezamianas a sustentar o procedimento 
da imago são pelo menos duas. Há em primeiro lugar a prática do 
contraponto analógico. Isso diz respeito à constituição de uma visão 
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histórica independente da causalidade historicista. É por meio dela 
que se instaura a liberdade de leitura das personagens metafóricas de 
que lança mão Lezama ao longo dos capítulos de A expressão ameri-

cana. São as personagens metafóricas lezamianas as seguintes:
a. o “senhor barroco”, tipificação conceitual com que se dis-

cutem os procedimentos americanos de ruptura com a lin-
guagem europeia e de aquisição de linguagem americana, 
definindo, nesse momento do ensaio, a particular teoria leza-
miana do barroco americano, algo verdadeiramente distinto 
do barroco ibérico, que, para o escritor cubano, não passa-
ria de uma variante renascentista não desprendida dos ideais 
de harmonia e simetria;

b. o “desterrado romântico”, signo da síntese de secularidade 
com seu deslocamento rebelde pelo cenário americano;

c. o “estanceiro americano”, alegoria da cultura criolla, da mesti-
çagem autóctone e irradiadora da emancipação colonial, ape-
sar da antinomia que o orienta entre a resistência para a ética 
e a linguagem afiada para distinguir entre o alheio e o próprio.

O contraponto analógico — que vai gerar a segunda estratégia 
discursiva lezamiana, a saber, as “eras imaginárias” pelas quais tran-
sitam as personagens metafóricas — se estrutura por intermédio de 
sinédoques, elipses, alcançando assim verdadeiras constelações supra-
-históricas na imagem construída. Trata-se, por tudo isso, de um 
paradoxal historicismo em devir, capaz de descentralizar o processo 
histórico das noções de causa e efeito, abrindo o real por meio de 
outra nomeação. Isso porque distintos e incompatíveis blocos histó-
ricos americanos (pré e pós-colombianos) podem ser reagrupados, 
posto que o pensamento passaria a se constituir sob a forma da ima-
gem, da interrupção e do choque entre épocas.

Com a técnica de analogia súbita via imago, Lezama procura já 
não mais no historicismo, mas, antes, no devir americano, a soma 
e a transformação de outros fragmentos imaginários. A imagina-
ção passa então a participar da construção da história americana na 
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medida em que ela é deliberadamente assumida como uma ficção 
(e, portanto, produção) do sujeito da escrita, e não uma exposição 
objetiva do fato americano.

É sob esses termos que a ensaística lezamiana traz o devir ao 
plano da linguagem. O lógos poético da imago, pensada como “a última 
das histórias possíveis”, assim convertido em um absoluto linguís-
tico, deixa de hierarquizar a história e a ficção. Isso só é possível na 
medida em que a ação ensaística de A expressão americana se produz 
por intermédio do diálogo intertextual com outros escritos e ima-
gens americanas. “O americano”, como diz Lezama, “não recebe uma 
tradição verbal, mas a ativa, com desconfiança, com encantamento, 
com atraente perícia”. Resulta daí uma operação ensaística que pre-
tende abordar a dificuldade americana de elaboração de um ponto de 
vista da própria linguagem como conhecimento de si e do outro e, 
especialmente, acontecimento histórico no tempo. Ou seja, a poiesis 

americana, nossa expressão, mobiliza uma grande carga verbal que 
dinamiza as insatisfações linguísticas de nossos idiomas recebidos de 
outro lugar, dando-lhes uma elocução de fúria titânica como o signo 
da contraconquista, práxis primordial da imago lezamiana.

Restituir a história americana por meio da imago equivale assim 
à reconstituição da totalidade interpretativa de uma forma-devir. A 
abertura histórica que a restituição promove permite as sobreposi-
ções enredadas, por exemplo, dos heróis cosmogônicos maias da nar-
rativa do Popol Vuh, da arte asteca, das personagens metafóricas do 
“senhor barroco”, do “rebelde americano”, do “poeta popular” e do 
“senhor estanceiro”, bem como dos “homens de começo”, quando o 
caso é americanizar — de uma perspectiva latino-americana — os Esta-
dos Unidos, convocando Herman Melville e Walt Whitman às linhas 
argumentativas de A expressão americana. A operação aí efetivada é 
uma somatória de imagens conceituais e metafóricas das Américas, 
justapondo períodos por meio de uma revisão crítica das periodiza-
ções tradicionais e arcaicas e, ainda, resgatando o que é inusual como 
elemento unificador do continente.
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A imagem é para Lezama um dispositivo cognoscitivo do mundo. 
Ou ainda em outras palavras: o mundo lezamiano é concebido como 
uma imagem americana. Isso quer dizer que o mundo americano não 
se dá per se ao conhecimento. É por isso que precisa ser metamorfo-
seado — ou metaforizado — em imagem. Dito procedimento é para 
Lezama Lima (que nesse sentido vai recuperar tanto o transe dos 
xamãs dos povos originais americanos e dos feiticeiros afro-cubanos 
quanto a virada mimética do primeiro romantismo de Novalis e dos 
irmãos Schlegel) realizável mediante o trabalho com a linguagem poé-
tica — única dimensão em que é possível um “conhecimento absoluto” 
(LEZAMA LIMA, 2014, p. 55). É a linguagem poética que permite para 
ele a conversão do mundo em imagem, em cognoscibilidade, em mira-
ção. A linguagem, quer dizer, a metaforização, é o que, portanto, cons-
trói a imago americana. Como já demarcou Irlemar Chiampi (1993), 
a metáfora nunca é mero ornamento poético na ensaística lezamiana, 
ultrapassando a categorização de modalidade expressiva ou desvio de 
sentido e substituição. Bem mais que isso, a metáfora é — e não são 
outra coisa os personagens metafóricos característicos de A expressão 

americana e de toda a obra do escritor cubano — um dispositivo ver-
bal de produção de conhecimento por meio de analogias, redes de 
semelhanças, que levam a transfigurações e a durabilidades não mais 
aderentes ao contínuo da história (LEZAMA LIMA, 2014, p. 55, p. 
153-154). A imagem desse conhecimento, no léxico lezamiano, se 
chama imago, recurso produtor da “era imaginária”, de cuja narrativa 
o processo histórico emerge enquanto devir, ou seja, como produção 
de um conhecimento dinâmico do real, a representação narrativa das 
coisas em ação americanizante. Fora daí, só há possibilidade de inter-
dições, como, por exemplo, ocorre na teleologia do historicismo hege-
liano contra o qual aponta a crítica de Lezama Lima.

Por tudo isso, a imagem se revela para a ensaística de Lezama 
Lima como a “causa secreta da história”, passando a um estado de 
morte, isto é, “sofrendo a abertura do arco em seu maior enigma e 
fascinação”, assim reencarnando uma plenitude de sentido que, ao se 
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precipitar no temporal histórico, produz, por fim, uma restituição 
figural do acontecimento histórico de nosso continente numa dimen-
são intertemporal (LEZAMA LIMA, 2014, p. 369).

Por concluir

Se em Walter Benjamin a teoria da imagem como legibilidade 
e escrita da história vislumbra uma ruptura com o historicismo clás-
sico, de modo a ressignificar o materialismo histórico da moderni-
dade europeia sem, para isso, recorrer a um plano historiográfico 
determinado pela categoria de progresso, em Lezama Lima, por sua 
vez, pretende-se, mediante uma teorização da imagem, uma legibi-
lidade outra e uma escrita inusual da historicidade americana. Vale 
dizer então: a imago lezamiana — tal como “dialética na paralização” 
benjaminiana se postula para a modernidade europeia — é a busca 
não pelo signo arcaico da história, mas sim pela atualização e dinâ-
mica (não etapista) do signo histórico nas Américas.

Ainda que não haja marcas de leitura do escritor alemão na 
obra do cubano, ambas as poéticas, pelo que respeita à prática e teo-
ria da imagem como revisão e crítica do historicismo oitocentista, 
estão atadas por uma espécie de campo mórfico em que o arranjo do 
continuum teleológico deve ser suplantado pela forma-devir, isto é, 
pela abertura, pela multiplicidade de temporalidades e intensidades 
narrativas de eras históricas, algo que desde inícios do século XX 
já anunciara o pensamento por imagens de Aby Warburg e Ernst 
Robert Curtius. Tanto em Benjamin quanto em Lezama a imagem 
é a figuralidade de um plano sintático que permite alcançar a for-
ma-devir, que, espero ter exposto aqui, não é a filiação ou a corres-
pondência de temporalidades, mas, urgentemente antes, uma aliança 
cinética, quer dizer, uma coexistência de durações intertemporais, 
que só por meio da imagem lhes foi permitido comunicar em seus 
respectivos procedimentos ensaísticos, quer pela arqueologia dos 
escombros e ruínas das alegorias da modernidade europeia, quer 
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pela restituição da paisagem americana enquanto signo de supera-
ção da polarização entre cultura e natureza.
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Modernismo brasileiro, 

intelectuais e experiência 

intelectual periférica

Maro Lara Martins

Interpretações clássicas sobre o modernismo brasileiro

Em diversas interpretações sobre o modernismo brasileiro considera-
das clássicas, alguns tópicos aparecem constantemente: a Semana de 
Arte Moderna como marco fundador e evento aglutinador de ideias 
inovadoras para as artes e a literatura; um grupo de jovens e homens 
letrados da cidade de São Paulo como catalisadores de novas percep-
ções e questões advindas da modernidade; a cidade de São Paulo como o 
espaço propício ao desenvolvimento de novas subjetividades artísticas; 
as ideias de vanguarda e ruptura, associadas a um movimento artístico 
e literário que teria empreendido uma revolução nas letras nacionais, 
colocando-as de acordo com seu tempo e com seu país, após um período 
comumente considerado como de estagnação nas letras e nas artes.

Essa perspectiva sobre o modernismo brasileiro se enraizou na 
crítica literária e cultural, de modo a subscrever a variedade de auto-
res e obras do final do século XIX até a Semana de 22 sob o rótulo de 
pré-modernismo. Diversos analistas, como Joaquim Francisco Coelho, 
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Massaud Moisés e Afrânio Coutinho, agruparam autores como Euclides 
da Cunha, Cruz e Sousa, Alphonsus de Guimarães, Augusto dos Anjos, 
Lima Barreto, Coelho Neto e Graça Aranha nesta vertente, construindo 
uma perspectiva etapista da história cultural brasileira. Wilson Mar-
tins, no artigo “A crítica modernista”, inserido no livro A literatura no 

Brasil, organizado por Afrânio Coutinho, afirmou que o modernismo, 
entre 1922 e 1928, foi um fenômeno exclusivamente paulista, e tão pau-
lista que suscitou movimentos hostis no Rio de Janeiro e no Nordeste.

Entretanto, estudiosos têm desenvolvido trabalhos cujos resulta-
dos contrapõem essa perspectiva instituída — seja quanto aos aspectos 
literários e formais das obras produzidas; seja com a crítica ao con-
teúdo, à pormenorização no espaço e no tempo e à delimitação de 
autores e obras; seja, principalmente, realizando uma revisão concei-
tual do termo modernismo —, abrindo a possibilidade de uma des-
naturalização da ideia de vanguarda e de exposição dos mecanismos 
políticos e institucionais, que, para além das qualidades intrinseca-
mente literárias, culminaram na canonização do modernismo asso-
ciada à ideia de ruptura completa com a tradição.

Dilatados os campos de visão graças ao distanciamento no tempo, 
tem-se chamado a atenção para a importância de repensar os limites da 
associação entre o termo modernismo e o movimento paulista de 1922 
e de buscar outras trilhas para pensar em como se instalaram as ideias, 
a subjetividade e a sensibilidade modernas em contextos periféricos.

Ampliando a visão, menos importam as sequências de escolas 
literárias do que o processo de modernização nacional e o conteúdo 
pelo qual se movimentaram os intelectuais do período. Assim, uma 
íntima associação da estética modernista com as inovações técnicas 
descortinaria a própria modernidade à brasileira. Daí a necessidade de 
rechaçar a ideia de que o modernismo brasileiro foi um movimento 
exclusivamente especular, exclusivamente estético ou literário, de 
modelos exógenos, sem autêntica base americana e periférica. E as 
perspectivas que contestam essa ideia sugerem a abertura da própria 
concepção de moderno e de modernismo.



165

A tese não é de que os artistas e intelectuais do moderno ocupam 
o mesmo espaço das forças sociais advindas do moderno, nem mesmo 
que manifestam qualquer simpatia ideológica ou conhecimento existen-
cial delas, mas antes que sentem aquela força gravitacional a distância, 
e que sua própria vocação pela mudança estética em direção a práticas 
artísticas novas e mais radicais é poderosamente reforçada e intensi-
ficada pela nascente convicção de que a mudança radical está à solta 
também no mundo social externo (JAMESON, 2005, p. 159). E que o 
sentido do tempo deve ser mensurado e medido, exposto e controlado.

Deste modo, o modernismo apresentou determinados padrões 
cognitivos, axiológicos e normativos, imagens e interpretações do 
mundo e identidades definidoras de uma ontologia social e pode 
ser caracterizado pelas formas criativas de expressividade dentro 
da modernidade e pela constituição paulatina de uma sensibilidade 
moderna, que não só refletem a condição da modernidade como tam-
bém a possibilitam. De um ponto de vista geral, o modernismo pode 
estar aderido ou não à modernidade, pode resistir criticamente a ela, 
mas em todo o caso é sempre uma parte integrante e significativa da 
modernidade e não separada dela. Para pluralizar essa concepção e 
aplicá-la ao caso brasileiro, necessita-se repensar as noções tradicio-
nais do modernismo ocidental e verificar em que sentido e intensi-
dade o modernismo se associa à experiência intelectual periférica.

Experiência intelectual: tempo, espaço e intelectuais 

brasileiros

Um dos temas clássicos das ciências sociais refere-se à articulação 
entre intelectuais, sociedade e política no andamento moderno bra-
sileiro. Neste ponto, uma seara se abre diante dos olhos do analista: 
a questão dos intelectuais na modernidade. De fato se está diante de 
um grande desafio. De maneira geral, um estudo a respeito sempre 
corre o risco de cair no erro da falsa generalização. A própria noção 
de intelectual apresenta um caráter polissêmico e polimorfo, sendo 
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difícil estabelecer os contornos desse agrupamento social1. Cada vez 
mais se torna claro que a utilização de métodos analíticos produzi-
dos no contexto europeu ou norte-americano pode servir como bús-
sola para as pesquisas realizadas em outros contextos, entretanto se 
torna necessário um processo de averiguação da pertinência teórica 
a partir do objeto de estudo. A generalização da constituição e da his-
tória dos intelectuais europeus ou norte-americanos, e do próprio 
conceito de intelectual no campo da sociologia, para o contexto bra-
sileiro deve ser matizada pela capacidade interpretativa do analista e 
pelo contexto espaçotemporal que seu objeto encerra2.

De um modo geral, na modernidade os intelectuais assumem 
diferentes papéis no mundo social, como publicistas, acadêmicos, 
militantes, polígrafos ou especialistas, o que corresponde a um métier 

ou a um ofício. Participam de redes de pensamento, como as acade-
mias de letras ou de ciências, os institutos históricos e geográficos, 
as universidades, o que lhes confere certa capacidade organizacional. 
Os cafés, salões de encontros, aulas, seminários, clubes, revistas, edi-
toras, jornais, movimentos políticos, partidos são seus espaços roti-
neiros de sociabilidade e atividade intelectual. Participam de debates, 
lançam anátemas, criam cisões e dialogam entre si.

No mundo moderno, o intelectual encarna uma espécie de deten-
tor da palavra pública do mundo da criação intelectual e artística. Ape-
sar da variedade de meios de comunicação disponíveis e utilizados 
por eles e do público a que eventualmente se dirigem, fato é que são 
criadores, mediadores e divulgadores das obras culturais, científicas 

1. A caracterização dos intelectuais enquanto grupo social sempre foi alvo de 
grandes debates e controvérsias, dos quais participaram, entre outros, Julien 
Benda, Antonio Gramsci, Karl Mannheim, Jean-Paul Sartre, Raymond Aron, 
Pierre Bourdieu, Noam Chomsky, Edward Said, Norberto Bobbio, Jürgen Haber-
mas e Zygmunt Bauman.
2. Um exemplo de utilização indiscriminada e acrítica de modelos europeus é a 
proposição de que para analisar o termo intelectual no Brasil se deve remontar 
ao caso Dreyfus na França de finais do século XIX.
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e estéticas. Através da publicização de seus textos e de seu trabalho, 
embute-se a ideia do pensar publicamente. E, além de formarem a 
consciência da nova geração, a partir dos modos de recepção de seu 
produto intelectual, são sempre reanimados pelo processo intertex-
tual. Assim, criam e recriam as tradições intelectuais e culturais nas 
quais se inserem, ao produzir ou reproduzir conceitos e interpretações.

No caso específico do Brasil, eles estavam presentes desde o 
momento fundante enquanto Estado-nação, em inícios do século 
XIX, entretanto um campo intelectual minimamente autônomo cons-
tituiu-se somente em meados do século XX. Esse quadro histórico 
fornece elementos para pensar os tipos de intelectuais que emergi-
ram no caminhar da história do país. No século XIX, principalmente 
a partir do Segundo Reinado, eles estiveram intimamente ligados ao 
Estado, atuando, por exemplo, no Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro e nas próprias casas legislativas, participando do status e 
capital social e político estatal e influenciando na formação do mer-
cado de trabalho brasileiro. Uma particularidade marcante deste tipo 
de intelectual, associada à experiência na esfera da máquina pública, 
é a poligrafia. São intelectuais que versaram sobre diferentes assun-
tos, seja por prezarem pela autoimagem criada e estabelecida por eles, 
seja por sua formação, seja mesmo por uma demanda do Estado. Essa 
tradição marcada pela poligrafia e pelo Estado deixou marcas profun-
das na composição do intelectual à brasileira.

Seguindo essa linha de argumentação, o espaço em que se encon-
tram é outro ponto fundamental que caracteriza os intelectuais, aqui 
pensados em suas diferentes inserções, seja em determinada tradição 
nacional, seja mesmo em termos geográficos, no contexto de consti-
tuição dos modelos de entrada na modernidade. Algumas interpre-
tações, hoje clássicas, já chamaram a atenção para a peculiaridade dos 
intelectuais e das ideias de fora do eixo do Atlântico Norte.

Em texto que se tornou clássico, Roberto Schwarz apontou o 
deslocamento do liberalismo europeu quando apropriado pela elite 
brasileira no século XIX. Para ele, o contexto brasileiro conseguiu 
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reunir liberalismo e escravismo, liberalismo e sociedade do “favor”, 
constituindo-se numa síntese em que “os incompatíveis saem de mãos 
dadas” (SCHWARZ, 2000, p. 18). Nestes termos, a própria gravita-
ção das ideias e a forma como se constituíram em contextos dife-
rentes daqueles onde se originaram instituíram o movimento que 
singularizaria a história brasileira e, por conseguinte, seus intérpre-
tes. Dito de outra forma, a análise de Schwarz procurou especificar 
a forma como mecanismo social se tornou elemento interno e ativo 
da cultura, uma espécie de chão histórico da experiência intelectual, 
“tal como o Brasil a punha e repunha aos seus homens cultos, no pro-
cesso mesmo de sua reprodução social”. O estatuto do intelectual, ou 
dos homens cultos, como prefere Schwarz, estaria nessa dimensão de 
sua experiência intelectual, repositora de um conjunto de ideias ori-
ginárias do contexto europeu e diferenciando-se delas pelo contexto 
exótico em que se encontravam.

A tese de Renato Ortiz seguiu essa mesma linha. Tendo como 
foco central de análise a identidade brasileira e suas relações com o 
Estado, o sociólogo argumentou que a problemática da cultura brasi-
leira deveria ser entendida como uma questão política, relacionada aos 
interesses de diversos grupos sociais. Para ele, uma característica das 
teorias raciais elaboradas no Brasil durante a Primeira República era 
a dimensão de implausibilidade entre a questão racial e a identidade 
nacional, e o dilema dos intelectuais, como Sílvio Romero, Euclides 
da Cunha e Nina Rodrigues, estaria no fato de, ao admitirem o evo-
lucionismo como principal pressuposto teórico, o entendimento das 
especificidades sociais brasileiras ter sido perpassado pela incorpo-
ração de novos argumentos, como o meio e a raça. Portanto, “o pro-
cesso de importação de ideias pressupõe […] uma escolha da parte 
daqueles que consomem os produtos culturais” (ORTIZ, 1984, p. 30), 
como uma espécie de sincretismo teórico. Por um lado, admitiram-
-se em parte as teorias disponíveis à época, ou aquelas que pareciam 
mais convenientes, e, por outro, houve uma seleção deliberada no 
interior destas teorias, a fim de relacioná-las às discussões latentes, 
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no caso, a construção de uma identidade simbólica que enfatizasse a 
identidade nacional, acarretando, em última instância, a formação do 
Estado nacional. Neste sentido, o referencial teórico adotado pelos 
precursores das ciências sociais no Brasil, na virada do século XX, 
relacionava-se ao contexto e à discussão central que realizavam, refe-
rente à temática da construção de um Estado nacional como meta, e 
ainda não como realidade vivenciada. Assim, o nexo entre contexto, 
teoria sincrética e prática desejável fornece o explicativo das ambi-
guidades da experiência intelectual de então.

Outra análise clássica sobre o tema da experiência intelectual e 
da posição do intelectual latino-americano no mundo foi realizada 
por Silviano Santiago (2004). Para este autor, o processo de cisão e 
hibridização, que, sendo diferente da assimilação, marca a identifi-
cação com a diferença da cultura, pressupõe o deslocamento do local 
como forma pura, limitado por fronteiras, e o projeta exatamente 
para essas negociações fronteiriças. Tal processo geraria uma estética 
do reposicionamento e da reinserção, que permitiria olhar as coisas 
a partir da margem. São esses deslocamentos, no espaço geográfico 
ou virtual, os responsáveis pelo confronto entre parcelas de diferen-
tes linhagens culturais.

Por sua vez, Ángel Rama (2001), inspirado em Fernando Ortiz, 
apontou para o processo de transculturação realizado pela experiên-
cia intelectual na América Latina, isto é, como do conflito entre o 
popular e o erudito surgiria uma outra concepção de cultura. Rama 
formulou uma teoria sobre a narrativa latino-americana, segundo a 
qual a solução encontrada pelos intelectuais para o conflito regio-
nalismo e universalismo foi reescrever a tradição latino-americana 
fazendo uma síntese de seus elementos mais produtivos, eliminando 
os arcaísmos e incorporando elementos modernizantes. A transcul-
turação se daria no âmbito linguístico, na estruturação literária e na 
cosmovisão, forjando-se uma identidade original capaz de intera-
gir com as culturas “externas” através da plasticidade característica 
de seu trajeto regional, e o estatuto do intelectual latino-americano 
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se definiria por esse movimento de transculturação realizado para 
interpretar sua própria realidade. Associado a isso, Rama apontou 
para a emergência da literatura latino-americana como um efeito da 
modernização social da época, da urbanização, da incorporação dos 
mercados latino-americanos à economia mundial e, principalmente, 
do surgimento de um novo regime de especialidades, o que retiraria 
dos letrados a tradicional tarefa de administrar o Estado e obrigava 
os escritores a se profissionalizar.

Sobre os temas da modernização no campo literário e na vida 
cultural latino-americana, Julio Ramos (2008), em seu texto Desencon-

tros da modernidade na América Latina, articulou um duplo movimento 
para sua análise. Por um lado, a perspectiva histórica da literatura 
como um discurso que buscou sua autonomia, ou seja, delimitou seu 
campo de autoridade social. E, por outro, as condições que permearam 
a impossibilidade de sua institucionalização em fins do século XIX. 
Ramos demonstrou que a literatura latino-americana emergiu como 
um campo encarregado da produção de normas discursivas com rela-
tiva especificidade cultural, a partir das formas de autoridade do dis-
curso literário e dos efeitos históricos e sociais de sua modernização 
desigual. As dificuldades de autonomia contribuíram para explicar 
a heterogeneidade formal desta literatura, ocasionando uma pro-
liferação de formas híbridas que desbordariam as categorias gené-
ricas e funcionais canonizadas pela instituição literária em outros 
contextos. Esta heterogeneidade híbrida na qual se moveria o inte-
lectual definiria tanto suas escolhas, na hora de elaborar propos-
tas, quanto a multiplicidade de formas, como o romance, a poesia, 
a crônica e o ensaio, disposta no mundo público angariando legiti-
midade. Ramos observou mais uma diferença crucial da constitui-
ção da vida cultural latino-americana se comparada à Europa. Para 
ele, a autonomização da arte e da literatura no continente europeu 
seria o corolário da racionalização das funções políticas, pressupondo 
a separação entre a literatura e a esfera pública, já que a Europa do 
século XIX havia desenvolvido seus próprios intelectuais orgânicos 
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e seus próprios aparatos administrativos e discursivos, enquanto, na 
América Latina, os obstáculos enfrentados pela institucionalização 
da vida cultural produziriam um campo literário em que a autoridade 
política se manifestaria de forma direta e veemente. Julio Ramos viu 
na tensão entre as exigências da vida pública e as pulsões da litera-
tura moderna latino-americana uma das matrizes desta literatura, um 
núcleo gerador de formas que, insistentemente, ofereceria resoluções 
para a contradição matriz. Essa contradição intensificaria as relações 
do intelectual com a escrita, as formas literárias e a vida pública.

No fundo, o ponto central que Roberto Schwarz, Ángel Rama, 
Renato Ortiz, Silviano Santiago e Julio Ramos levantaram é a con-
traposição de que a vida intelectual seria constituída a partir de uma 
mimese, de uma simples cópia do centro, além de chamarem a aten-
ção para as características gerais que essa posição à margem instituiu 
nesse tipo de experiência. Esse debate ressalta tanto a noção de que a 
experiência intelectual fornece explicações sobre os modos de pen-
sar típicos de cada contexto nacional ou regional quanto as maneiras 
pelas quais esses intelectuais se relacionam com o centro.

Para estabelecer as principais características que esse grupo social 
teve ao longo da história, os critérios de tempo e espaço são cruciais. 
Do século XIX até meados do século XX, no qual se concentram 
as interpretações do Brasil analisadas, pode-se falar em intelectuais 
polígrafos, que viveram uma experiência intelectual às margens da 
modernidade ocidental clássica, estavam às bordas do sistema-mundo, 
como prefere Wallerstein, ou do sistema-mundo moderno-colonial, 
nas palavras de Aníbal Quijano.

Dos intelectuais brasileiros que constituíram o corpus da interpre-
tação brasileira desde finais do século XIX até a década 1930, pode-se 
considerar que foram produtores e ordenadores de novos mundos, 
pela experiência intelectual e pelos produtos culturais, que os afas-
tariam dos modos clássicos de entrada na modernidade. A moderni-
dade latino-americana nasceu por intermédio dos ensaios feitos por 
intelectuais polígrafos, e essa marca de origem conduz a reflexões 
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imprescindíveis à interpretação e à compreensão próprias ao espa-
ço-tempo em que foram produzidos, entre outras coisas, porque tais 
reflexões permitem um duplo procedimento de localização: pensar 
a partir de um local e pensar a partir de um tempo. Associado a isso, 
mais do que uma dupla consciência, ao se imiscuírem entre duas tra-
dições de pensamento, a nacional e a do centro, os intelectuais de cer-
tas localidades forneceram as bases para a diferenciação dos projetos 
e do encaminhamento do moderno no mundo.

Assim, os intelectuais são entendidos como um grupo social cuja 
ação se centra na organização da cultura. Esse sentido da ação social 
deles está voltado para uma racionalização do mundo, a partir de um 
encadeamento teórico produtor de conceitos e ideias que servem como 
uma espécie de norte para indivíduos e grupos sociais. Na moderni-
dade brasileira, adquiriram papéis fundamentais no artifício do mundo 
público, na composição dos interesses, na motivação às ações sociais, 
nas alterações institucionais, na animação da cultura política.

Eles são os empreendedores desta cultura política por meio da 
racionalização efetuada pela linguagem e por sua ação enquanto grupo 
social. Nesses termos, é válido dizer que os homens produzem conhe-
cimento sobre o seu presente, interpretam o passado da sociedade em 
que vivem e são capazes de iluminar o futuro, e isso não de forma 
teleológica, mas sim de um ponto de vista político prático, mobili-
zador de ações sociais e estimulador de interações entre indivíduos, 
gerador de solidariedades, tanto verticais quanto horizontais, em uma 
rede de interdependência. Não se trata mais de percebê-los como pro-
dutores de conceitos que somente classificam experiências, mas sim 
de conceitos que criam e recriam experiências e expectativas. Expe-
riências individuais e experiências coletivas. Expectativas individuais 
e expectativas coletivas.

Recentemente, o argumento de uma multiplicidade de moder-
nismos ao redor do globo tem tornado possível a elevação do debate 
a outros patamares. Estudiosos têm procurado avaliar o moder-
nismo e os movimentos modernistas em regiões como a África, o 
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Leste Europeu, a Rússia, a China, o Japão, o Irã, Israel e a Pales-
tina. Essa ampliação na geografia dos modernismos3 permitiu con-
siderações que levariam em conta: as formas pelas quais a cultura 
modernista fora criada, apropriada e criativamente traduzida nes-
tas regiões; a criação de estratégias literárias e figurativas em sinto-
nia com as experiências e subjetividades concernentes da posição às 
margens; a experiência e a explicitação dos antagonismos advindos 
de um processo de modernização alternativo; e a complexa relação 
com o centro; a engenhosidade da floração da linguagem moder-
nista e suas dimensões técnica, ética e estética; os motivos pelos 
quais a arte modernista confluiu para temas como o habitual e o 
cotidiano, a tradição e a ruptura, a reforma e a revolução; as novi-
dades e os paradoxos da modernidade; os limites e os perímetros 
do pensamento e da teoria eurocêntrica; a elaboração de um mapa 
geral sobre a sociabilidade dos diversos grupos modernistas; o des-
locamento e o realinhamento do movimento no mundo moderno; 
e, por fim, as características gerais da sensibilidade modernista.

Seguindo essa linha de argumentação, pode se estabelecer uma 
reflexão que privilegie a análise do modernismo em determinada 
tradição, seja nacional, seja regional, ou mesmo que vise os conflitos 
decorrentes de sua constituição em contextos fora do eixo do Atlân-
tico Norte — embora a emergência do modernismo nessas regiões, 
mais do que contrapor os axiomas básicos do modernismo central, 
esteja relacionada a ele, e, juntos, esses modernismos constituam 
a própria modernidade. A hipótese é a de que a configuração geral 
do modernismo brasileiro, que se nacionalizara nos anos 1930 e 
ampliara seu poder de atuação, estava em íntima conexão dialógica 
com o processo de modernização ocorrido no Brasil. Entretanto, se 
a própria noção de modernismo deve ser matizada de acordo com 

3. Inspiro-me livremente em Huyssen (2005) e na coletânea organizada por 
Brooker e Hacker (2005).
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o contexto de sua entrada na modernidade, o mesmo deve ser feito 
em relação ao tema da modernização.

Werneck Vianna (1997) decifrou o enigma da história brasileira 
ao colocá-la sob a perspectiva da revolução passiva, um território 
que chegara à modernização em compromisso com seu passado. No 
binômio conservação-mudança, o termo mudança passaria a com-
portar consequências que escapariam inteiramente à previsão do 
ator, gerando expectativas de que a via do transformismo poderia 
ser concebida como a melhor passagem para a modernização do país, 
enquanto o termo conservação indicaria a possibilidade de cons-
tante reatualização da tradição. Esse processo molecular e de longa 
duração definiria os modos de articulação entre Estado e sociedade 
no caminho da modernização brasileira.

Se os artistas e intelectuais ligados ao modernismo euro-
peu tinham como característica a negatividade e a postura destru-
tiva frente às tradições, uma das principais tarefas a que se propôs 
o modernismo brasileiro foi a construção de um futuro simultanea-
mente à manutenção de uma tradição (GORELIK, 1999). No Brasil, 
ao pensar um código moral civilizatório diferenciado e animado pela 
construção nacional, ancorada em uma geografia original, o moder-
nismo permitia a afirmação do moderno através da modernização, 
sendo o fundo comum da experiência intelectual modernista perifé-
rica a associação entre o modernismo e o nacionalismo. Este estava 
intimamente impregnado na vida cultural brasileira, habilmente uti-
lizada pelo Estado. Esta premissa modernista não permanecia cir-
cunscrita ao campo da arte e da arquitetura, invadindo a formulação 
ensaística e programática que cercou a modernização dos anos 30. A 
estratégia de construção por cima do país adquire uma nova comple-
xidade nesta renovação de sua metafísica, em um momento no qual 
cultura e política estavam intimamente conexas. Os modernistas, cien-
tes de uma possível aproximação de desenvolvimentos nacionais, tra-
duziram uma interpretação do Brasil que articulou a questão nacional 
e o cosmopolitismo num registro marcado pela inventividade e pelo 
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pragmatismo da experiência brasileira. Sendo assim, sua experiên-
cia intelectual esteve atrelada ao modo como a modernização brasi-
leira dos anos 1930 se desdobrou.

Vanguardas modernistas e geopolítica do conhecimento

No campo das artes e da literatura, as diferentes vanguardas moder-
nistas procuraram expressar o sentido revolucionário do tempo atra-
vés de manifestos e revistas publicadas nos anos 1920. As principais 
revistas da vanguarda paulista foram Klaxon (1922), que contava com 
a colaboração de Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Sérgio Mil-
liet e Manuel Bandeira, e Revista de Antropofagia (1928), dirigida na 
primeira fase por Antônio de Alcântara Machado e na segunda por 
Geraldo Ferraz. No Rio de Janeiro, havia Estética (1924), dirigida por 
Prudente de Morais Neto e Sérgio Buarque de Holanda, e Festa (1927), 
organizada por Tasso da Silveira e Andrade Muricy, com a colabora-
ção de Cecília Meireles. Havia também outras publicações regionais, 
como A Revista (1925) de Belo Horizonte, Verde (1927) de Catagua-
ses, Arco & Flexa (1928) em Salvador, Maracajá (1929) de Fortaleza e 
Madrugada (1929) de Porto Alegre.

Por outro lado, essa renovação estética se prendeu a um campo 
estrito da realidade social. Não chegou a se constituir um elemento 
gerador de sensibilidade social. Fora do Estado, os movimentos 
modernistas dos anos 1920 não conseguiram a amplitude das reno-
vações anunciadas. Ademais, se pensarmos no modernismo como um 
movimento social e político, liderado por intelectuais, sua atuação 
diferiu bastante das postulações no campo estético, especialmente pela 
conjunção entre cultura e política, uma das matrizes da moderniza-
ção brasileira da década de 1930. Aqui não houve, pois, a constituição 
de campos culturais relativamente independentes do campo político, 
como ocorrera no desabrochar do movimento modernista europeu.

É necessário, portanto, ampliar o termo modernismo para além 
das vanguardas artísticas e estéticas e repensar as relações existentes 
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na emanação da episteme do centro para a periferia. Associada a isso, 
há uma perspectiva que conecta o modernismo ao processo de moder-
nização em cada região e cuja ênfase está na experiência intelectual 
sobre o andamento do movimento e suas relações com a sociedade 
e o Estado. O modernismo brasileiro, por todas as suas caracterís-
ticas internas, que o diferem do europeu, mais do que revolucionar 
o tempo, procuraria controlá-lo, estabeleceria certos limites da rup-
tura, cindindo-se em futuro e tradição. No campo da política, mais 
do que a concepção de revolução, o modernismo central brasileiro 
foi capturado pela ideia de reforma.

Mediante a aceleração do tempo moderno extravasada nos anos 
1920, a partir do movimento político que rompera com a Primeira 
República, formulou-se a noção de um presente inacabado, imprete-
rivelmente um instante transitório, concebido de modo que a expe-
riência, um passado ainda imediato, atual, estivesse preparado para a 
irrupção de um futuro iminente. Essa marca da sensibilidade moder-
nista, que se manifestara pela primeira vez em fins do século XIX com 
o tema da escravidão e da República, provocou uma ânsia de con-
trole temporal por parte dos intelectuais que interpretaram o país e 
experienciavam essa aceleração, o movimento de compressão tem-
po-espaço, a abertura advinda da experimentação política, a intensi-
dade da vida citadina em oposição ao bucolismo rural praticamente 
intocado pelo tipo de modernização efetuada.

A modernização conservadora extrairia da confluência entre polí-
tica e cultura o seu transformismo molecular, a conta-gotas, dosando 
delicadamente os passos e as direções estabelecidas pelo movimento 
artístico e estético das décadas anteriores. Refletindo sob a ótica do 
Estado, o atrelamento da cultura modernista à sua organização política 
em movimento centrípeto, ampliava o número de seus colaboradores 
e racionalizava, através da cultura, seu projeto político. Entretanto, o 
modernismo não se faria uma expressão ideológica direta do Estado.

Certamente, o movimento, nos anos 1920, imprimiu em seus 
participantes um sentido de vanguarda, uma espécie de alma antenada 
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e grupo direcionador, o que pareceu culminar em uma aguda per-
cepção do tempo e na perspectiva da obra de arte como projeto cole-
tivo e público. A proliferação de revistas, círculos modernistas e os 
modos de sociabilidade entre os intelectuais revelam a intenção de 
transformar a obra de arte em um projeto no qual o autor-indiví-
duo se transformaria em autor-grupo4. Esse fenômeno de formação 
de grupos distintos dentro do movimento trouxe como consequên-
cia várias vertentes estéticas, que, se originalmente poderiam ter um 
projeto em comum, encerravam visões diversas do que este signifi-
cava na prática e de como implementá-lo.

Além disso, havia muitos movimentos modernistas ocorridos 
em capitais e cidades que estavam fora do eixo Rio-São Paulo e que, 
em alguns casos, com ele dialogavam. Na maior parte das vezes, eles 
não se conectaram com o modernismo central, atuando em âmbito 
regional, e permaneceram com influência restrita a poucos círculos 
de intelectuais. O esforço de reconstituição dessas outras trajetórias 
conta com a contribuição de alguns analistas, trazendo à tona os movi-
mentos modernistas nos diferentes estados e apresentando autores e 
obras que foram fundamentais para a formação da cultura brasileira.

Entre a cultura e a política: uma tipologia do modernismo 

brasileiro

No Brasil, o modernismo enquanto movimento cultural, social e polí-
tico se restringiu à elite e não teve base social5. Somente na década 
de 1930, o modernismo se nacionalizou e através do Estado galgou 

4. Ver Marques (2013).
5. Ao analisar as revistas da década de 1920, Ivan Marques apontou que os prin-
cipais destinatários das diversas revistas modernistas surgidas à época eram inte-
lectuais do próprio modernismo, grupos modernistas de outros estados, autores 
que já haviam sido publicados pelas revistas e membros da elite. Sendo a tira-
gem e a circulação, na maior parte das vezes, bem pequenas (MARQUES, 2013).
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a uma posição capaz de irradiar suas perspectivas a um público mais 
amplo. A oposição entre o caso da Revista de Antropofagia e a obra de 
Tarsila do Amaral Abaporu é exemplar nestes termos.

Criada em fins da década de 1920, a revista teria duas fases. A pri-
meira foi uma tentativa de diferenciar-se do movimento modernista 
do início da década, ao promover uma crítica radical aos caminhos 
que o modernismo inicial vinha seguindo. Sob a direção de Antô-
nio de Alcântara Machado e gerência de Raul Bopp, a revista passa-
ria a limpo a ruptura estética feita pelo modernismo e concluiria a 
ausência do nacional nas formulações anteriores. Na segunda fase, a 
revista trocaria sua direção, ampliaria seu público leitor6 e apostaria 
de vez na antropofagia como elemento central de análise da cultura 
brasileira, “assim, o que determinou a existência da segunda fase da 
Revista de Antropofagia foi justamente a necessidade de radicalização” 
(MARQUES, 2013, p. 57).

Por sua vez, a obra de Tarsila, que inspirou Oswald à cons-
trução da ideia da antropofagia, foi publicada na capa da primeira 
edição da Revista de Antropofagia e causou reações ambíguas a prin-
cípio. Entretanto, a partir dos anos 1930, o quadro passaria a ser 
reconhecido como um dos pilares da formação cultural associada 
ao nacionalismo. Assim, mais do que a ruptura com a forma, com 
a expressão e com as técnicas de pintura anteriores, o Abaporu se 
constituiria como uma obra de arte nacionalista, a refrear o sentido 
revolucionário associado à ruptura aludida. O movimento antro-
pofágico e certo tipo de modernismo se radicalizariam, ou seriam 

6. Sobre a ampliação do público leitor: “o periódico passou a circular nas pági-
nas do Diário de São Paulo, ampliando-se forçosamente o número de leitores, 
a quem se buscava explicar e esclarecer a respeito do programa antropofágico 
apresentando sempre de modo incisivo. […] À vista de tamanha irreverência os 
assinantes ficaram irritados e crescia o número de devoluções de jornais, numa 
prova de que a antropofagia, como disse Geraldo Ferraz, era completamente 
imprópria para entrar nos lares” (MARQUES, 2013, p. 59).
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vistos a partir desta ótica, enquanto a obra de Tarsila permaneceria 
como símbolo de renovação, mas não de radicalidade.

Outro caso interessante na década de 1930 diz respeito à con-
solidação do realismo literário e sua atualização do regionalismo, 
tendo como figuras de destaque Graciliano Ramos e Jorge Amado. 
O primeiro, perseguido e preso, publicaria diversas obras, entre elas 
Memórias do cárcere

7, inspirada em sua experiência pessoal de aprisio-
namento. Entretanto, seus artigos na revista Cultura Política, dirigida 
por Almir de Andrade e subvencionada pelo Estado, foram coloca-
dos a partir de uma perspectiva em que o próprio Estado não só cor-
robora suas teses, mas se apropria delas.

Neste sentido, pode-se esboçar uma tipologia do modernismo 
brasileiro ancorada neste viés das íntimas conexões entre cultura e 
política8. Cabe ressaltar que, se o tema de uma geografia dos moder-
nismos poderia ser estabelecido em termos do sistema-mundo, 
amplificando as perspectivas sobre o movimento e suas diferentes 

7. Este livro foi publicado postumamente em 1953.
8. Guerreiro Ramos, em célebre conferência sobre a geração de 1930, estabele-
ceria uma tipologia dos intelectuais modernistas tomando como referência dois 
pontos principais: a perspectiva política e o posicionamento na configuração do 
poder. “Sugerirei os qualificativos decarlylianos, aí incluídos elitistas, à moda de 
Thomas Carlyle; bonaulianos, aí incluídos conservadores de índole semelhante 
à do visconde Louis Gabriel Ambroise de Bonald, mais conhecido por Bonald; 
gurkianos, aí incluídos denunciadores das misérias do povo, que teriam afini-
dade com o escritor russo Máximo Gorki. Pareceu-me ainda necessário tomar 
a configuração de poder como referente dos diversos posicionamentos dos inte-
lectuais do período. Eventualmente, os qualificarei como cêntricos, periféricos 
e fronteiriços (estes últimos na margem, porém no interior da periferia, ou a 
ela externos, mas próximos de sua fronteira), confrontivos, ou adversários do 
ordenamento político estabelecido, e independentes, ou indivíduos que parecem 
conduzir-se consistentemente como analistas imparciais dos eventos” (RAMOS, 
1982, p. 530). As sugestões de Ramos são interessantes, porém necessitam de 
uma pequena afinação, especialmente quanto à dualidade que ele estabelece entre 
o pragmatismo crítico e os intelectuais hipercorretos.
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manifestações artísticas ao redor do globo, o caso brasileiro, se olhar-
mos internamente ao território de seu Estado-nação, se associaria 
a uma espécie de geopolítica do conhecimento9, na medida em que 
existiriam hierarquias que se imporiam nos contornos de um só país, 
demarcando regiões, lugares sociais e institucionais que figurariam 
como fontes privilegiadas de análise e enunciação, atraindo mais 
recursos e exercendo mais poder de atuação. Haveria certo desequi-
líbrio intramovimento modernista, especialmente quando se nota 
a dualidade entre cultura e política. Ademais, o ocaso da Primeira 
República e a abertura e indefinição dos anos iniciais da década de 
1930 produziram efeitos com relação à montagem de um sistema 
cultural brasileiro, especialmente para a literatura.

Assim, para uma tipologia do modernismo dos anos 1930, 
sugere-se a divisão em distintas dimensões posicionais. Quanto às 
perspectivas em relação ao Estado, decompõe-se o modernismo em 
central e o periférico; no campo de suas relações dialógicas com o 
ideário político do Estado, em radical e heterônomo. Há que ressal-
tar, contudo, alguns pontos acerca dessas classificações. Em primeiro 
lugar, esta divisão serve apenas para clarificar a análise empreendida, 
constituindo fértil material de análise sociológica do modernismo 
a partir de tipos ideais. Em segundo lugar, não se pretende esgotar 
as possíveis classificações que o modernismo eventualmente possa 
conceber enquanto objeto de estudo. Em terceiro lugar, essa tipo-
logia diz respeito somente à década de 1930 e se baseia apenas nas 
relações entre cultura e política. Em quarto lugar, fornece parâme-
tros contextualizadores amplos e em certa medida genéricos, pela 
sua maleabilidade. E, por fim, cabe acrescentar que esta perspectiva 
pode ser refinada e depurada com outros elementos, por exemplo, 
o ideário político pelo qual o modernismo ou os diversos grupos 
de intelectuais se movimentaram.

9. Ver Walsh, Schiwy e Castro-Gomez (2002) e Santos e Meneses (2010).
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O modernismo central seria aquele que adentrou as esferas do 
Estado ou que com ele estabeleceu ligações diretas. Foi a partir destas 
relações, conjunturais e dialógicas, que o modernismo central conseguiu 
se nacionalizar nos anos 1930. Em um plano micrológico, atuou mais 
efetivamente por intermédio do Estado, seja no Ministério da Educa-
ção e no Ministério do Trabalho, seja nas publicações oficiais, seja no 
mercado de trabalho aberto pelo Estado. Representou, portanto, um 
conjunto de ideias e ações levadas ao transformismo inerente de seu 
movimento de atuação e caracterizou-se pela plasticidade de se ajustar 
a outras perspectivas, como o corporativismo e o nacionalismo. Em 
um plano macrológico, dado este processo de atrelamento mais efe-
tivo, seu posicionamento pode ser somente heterônomo. É neste tipo 
de modernismo que a sociologia modernista se enquadra.

O modernismo heterônomo se particularizou por esta plasti-
cidade inerente, podendo ser periférico ou central. O periférico diz 
respeito a intelectuais ou a um conjunto de ideias e ações que não 
conseguiram se nacionalizar nos anos 1930, permanecendo circuns-
critos a esferas locais de atuação ou tendo sido contestados ou fil-
trados pelo Estado ou pelo modernismo central. Nestes termos, o 
modernismo periférico, em sua relação com o Estado, era heterô-
nomo, quando compartilhava ou reverberava o posicionamento do 
modernismo central, ou radical, quando se opunha a ele e acedia a 
um estilo característico dessa corrente.

O modernismo radical se caracterizava pela veemência irrup-
tiva, pela intransigência de seu núcleo básico de ideias ou ações. Na 
sua relação com o Estado, não conseguia imprimir suas posições, 
chegando em alguns casos a se constituir enquanto oposição crítica 
às ideias estatistas e à própria engenharia institucional. Frente aos 
núcleos de poder, sua posição é periférica. No decorrer dos anos 1930, 
o radicalismo do movimento modernista brasileiro foi se aplainando 
e o modernismo radical paulatinamente afastado do núcleo inicial.

Para o modernismo central, a década 1930, tal qual os anos 
1920, trouxe como marca característica da sensibilidade temporal 
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a aceleração. Desde fins do século XIX e início do século XX, prin-
cipalmente nas grandes cidades, percebia-se no mundo social a ace-
leração do tempo (as reformas urbanísticas, as grandes avenidas, os 
carros, os passeios, os locais de sociabilidade, a interação mais pró-
xima com as notícias e o modismo do exterior). Sobretudo na década 
de 1920, efervescências e veleidades de um mundo em instabilidade 
aprofundaram o processo de aceleração do tempo, principalmente 
em razão da agitação e da volubilidade de um mundo pós-guerra 
(LAHUERTA, 1997). Fruto da tumultuada década anterior, os anos 
1930 dispunham de sua própria subjetividade com relação ao tempo. 
Ninguém expressou melhor essa sensibilidade do que Azevedo Ama-
ral. Como um protagonista da época, o escritor concebeu uma radi-
cal oposição entre a temporalidade que denominou evolucionista e a 
temporalidade revolucionista.

Aquele tempo foi marcado pela ruptura e pela inconstância, um 
tempo fraturado e descontínuo, em que a velocidade das modificações 
alterava a psicologia coletiva dos contemporâneos. Era um mundo novo 
aberto pela técnica e pelos meios de comunicação a promover a com-
pressão tempo-espaço. Essa aceleração deveria ser domada, conduzida.

Se, poucos anos mais tarde, esse tipo de pensamento ficaria mar-
cado, sobretudo, pelo tema da organização nacional e pela procura 
das origens da formação do Brasil, o que é verdade, em todos os pen-
sadores houve uma preocupação em expressar esse tempo da “revo-
lução” brasileira. É sintomático que Paulo Prado e Sérgio Buarque de 
Holanda dediquem o último capítulo de Retrato do Brasil e Raízes do 

Brasil ao tratamento do tema da revolução brasileira. Também Nes-
tor Duarte e Afonso Arinos não se eximiram de passear pelo tema 
em A ordem privada e a organização política nacional e Conceito de civi-

lização brasileira, respectivamente.
Uma característica deste envolvente modernismo advindo de 

certo tipo de modernização é que uns, como modelo, fonte de ins-
piração e motivo, e outros, como intérpretes e criadores, levariam 
às últimas consequências essa vontade de descoberta do Brasil, esse 
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apego constante ao senso de realismo (MARTINS, 2013). Impreg-
nação que estaria no Brasil desde o final do século XIX, nas vozes de 
Joaquim Nabuco, em O abolicionismo, Euclides da Cunha, em Os ser-

tões, Sílvio Romero, em O Brasil social, especialmente se pensarmos 
na constituição de uma espécie de imaginação sociológica vinculada 
à lógica dos distintos territórios e seus tipos sociais.

Em todo o subcontinente latino-americano, o modernismo teve 
papel fundamental no processo de interpretação de sua sociedade e 
organização de seu Estado e é fundante de certa metafísica americana 
que expressava a lógica do continente — invenção e pragmatismo, 
tradição e artifício (BARBOZA FILHO, 2000) —, baseada no senso 
de realismo advindo de sua imaginação sociológica (MAIA, 2008). 
Entretanto, não era mais como no século XIX: os intelectuais aconse-
lhando o Estado em sua missão civilizatória, em uma tranquila teoria 
de administração metafísica do tempo (WERNECK VIANNA, 1997).

Nestes termos, a aceleração do tempo foi relativa e seu sentido de 
ruptura não chegou a se completar. Ela foi esboçada, certamente alvo 
das percepções estéticas e técnicas da arte, como os movimentos van-
guardistas nos fizeram crer. Todavia, ao ser empurrado para o Estado, 
o modernismo brasileiro, e sua sociologia modernista, mais do que a 
ruptura completa, causou, hipoteticamente, o almejo do controle tem-
poral (MARTINS, 2013). Visto sob um sentido mais amplo, em meio à 
volúpia da revolução pregada pelo modernismo europeu e sua obsessão 
pelo novo, os modernistas brasileiros optaram pela reforma. Reforma 
temporal, reforma moral, reforma ética. De todo modo, uma das carac-
terísticas do modernismo, expressa com maior densidade na sociologia 
modernista no quesito das dualidades sem síntese, é esta perspectiva de 
conceber o tempo histórico e de arquitetar uma cartografia semântica.

O posicionamento em relação ao tempo faria com que a pró-
pria ideia de revolução fosse associada particularmente ao tema da 
reforma, e não da fratura definitiva. Não seria o caso de tratar o tempo 
a machadadas, rompendo seu devir. Muito ao contrário, o sentido 
do tempo seria definido pela capacidade de controle do seu devir. 
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Ademais, existiriam duas fraturas em relação ao tempo que a sociolo-
gia modernista observaria. A primeira é a relação entre futuro e tra-
dição, posta invariavelmente pelo modernismo central e que abriria 
essa ânsia de controle temporal. A segunda fratura diz respeito espe-
cialmente à sociologia modernista, e em menor medida ao realismo 
literário: a fundação de uma interpretação dualista da realidade, pro-
duzindo cada polo um tempo diferenciado.

Esta reflexão sobre o modernismo brasileiro foi realizada a partir 
da perspectiva da geografia dos modernismos, enquadrando-o a um 
processo mais amplo de emergência e desenvolvimento de diferen-
tes tipos de modernismos dentro da modernidade. Para isso, além de 
observar a posicionalidade dos intelectuais e da experiência intelec-
tual modernista na América Latina, estabeleceu-se uma diferencia-
ção entre o modernismo e o movimento modernista, contrapondo a 
visão que tradicionalmente se habituou a reiterar a captura do termo 
modernismo pelo movimento paulista da Semana de 22. Ao ampliar 
sua concepção para além das vanguardas artísticas e estéticas das artes, 
da literatura e da arquitetura, o que se constata é um fenômeno his-
tórico iniciado em fins do século XIX e atrelado a uma dimensão cul-
tural mais ampla da modernidade brasileira.
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Intelectuais, estrutura de 

sentimentos e utopia no 

exílio latino-americano: nos 

passos de Darcy Ribeiro

Adelia Miglievich-Ribeiro

Raymond Williams (1921-1988), junto a Eric Hobsbawm, Perry 
Anderson, Edward Thompson, Richard Hoggart, entre outros inte-
lectuais independentes, fundou, em 1959, a New Left Review, na Grã-
-Bretanha, herdeira da tradição marxista inglesa iniciada em 1910 e 
reforçada em 1946, com o Communist Party Historians Group. A 
New Left Review nascia da junção de duas outras revistas e passava a 
expressar o pensamento de uma “nova esquerda”, que exibia a ruptura 
de uma parte da intelectualidade inglesa com a ortodoxia marxista.

Raymond Williams, “o melhor entre nós”, nas palavras do histo-
riador Edward Thompson, construiu uma teoria da cultura que levava 
em conta a teoria da história de Karl Marx, porém alterando seus fun-
damentos. Em sua crítica, o modelo de base e superestrutura isolava 
os campos da economia e da cultura e dava-lhes uma ilusão de auto-
nomia, minando a percepção da complexidade do real, de maneira que 
Williams vinha propor o privilégio das experiências concretas dos 
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sujeitos, o que não permitiria a dicotomia então em voga. O precur-
sor dos estudos culturais britânicos definiu a cultura como sinônimo 
de práticas sociais articuladas, presentes na produção e reprodução 
cotidianas da vida, capazes de promover sentimentos de comunali-
dade em grupos, movimentos, classes e coletividades e de fornecer 
aos atores sociais sentidos e formas de organização. Os estudos cultu-
rais herdaram, assim, de Raymond Williams, a compreensão da cul-
tura como “lugar da luta política” e da disputa perene de hegemonia, 
numa referência ao legado gramsciano.

Intento traduzir o materialismo cultural de Williams para pen-
sar acerca de uma realidade social e histórica, a saber, o exílio dos inte-
lectuais brasileiros nos anos 1960-1970, na América Latina, tomando 
como protagonista a figura ímpar de Darcy Ribeiro (1922-1997). Para 
isso, busco, de modo mais específico, o que o crítico galês nomeou como 
“estruturas de sentimentos” e aponto para a existência de uma rede de 
intelectuais que foi mobilizada no continente latino-americano con-
tra um oponente comum: os governos autoritários e o imperialismo.

Proponho averiguar como alguns intelectuais, imbuídos da mis-

são de conduzir a nação ao aprofundamento democrático-social e, por 
isso, expurgados, vieram a experimentar o desenraizamento, reinven-
tando no exílio a utopia da integração latino-americana e da supera-
ção do subdesenvolvimento; utopia esta que, em que pese seu caráter 
inevitavelmente contrafactual, era gestada no solo real da história, nos 
termos marxistas, que, com a inflexão de Williams, é também cultural.

Trazer Raymond Williams para pensar a utopia brasileira no 
exílio dos anos 1960-1970 e seus portadores ajuda a compreender 
com mais materialidade a “mentalidade utópica” de uma geração. 
Revisito, por isso, também Mannheim (1893-1947) e seu conceito 
de intelligentsia, tal como recepcionado no Brasil, postulando que o 
“sentimento” de uma geração é fruto de “experiências típicas” compar-
tilhadas ao longo da vida, no caso da geração do exílio, passada na mili-
tância e nas bibliotecas. Assim, o pensamento de uma geração à qual 
pertenceram Anísio Teixeira, Florestan Fernandes, Antonio Candido, 
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Darcy Ribeiro, Ruy Mauro Marini, Theotônio dos Santos, Vânia Bam-
birra e tantos mais é inquirido não apenas como ideias, o que recairia 
no idealismo, mas também como sentimentos, numa releitura de práxis, 
quando a vida e as formas de expressá-la conformam uma só realidade.

Williams, nesse sentido, permite-nos, também, pensar o exílio 
como um entrelugar, de elos inéditos e vínculos que — se não fosse 
pelo desterro — talvez jamais tivessem existido. Tratar a resistência 
intelectual no exílio como “estrutura de sentimentos” pode ser — esta é 
a aposta — uma chave de análise útil às investigações sócio-históricas.

Quem é Raymond Williams?

Nascido no País de Gales, Raymond Williams foi socialista, pensador 
da cultura, crítico literário e romancista. De origem simples, ligada ao 
campo e ao mesmo tempo às ferrovias, pelo lado paterno, a família 
de Williams teve papel decisivo na sua formação política. Seu pai era 
um ferroviário. Ser ferroviário, naquelas décadas de crise e de desem-
prego, do ponto de vista da estabilidade trabalhista, era algo extrema-
mente valoroso. Além disso, ser ferroviário na vila de Pandy, onde sua 
família morava, significava ser um elemento da modernização local. 
Os ferroviários liam bastante e conversavam por horas sobre os acon-
tecimentos políticos de além da pequena vila. Os longos períodos de 
inatividade que o ofício de sinaleiro proporcionava davam-lhes esta 
chance e aqueles homens sabiam aproveitá-la. Os sinaleiros conversa-
vam uns com os outros pelo telefone das cabines e conseguiam notí-
cias da região industrial de Gales. Com essa comunicação, traziam as 
novas ideias políticas para dentro da vila. O pai de Raymond Williams 
crescera como trabalhista, porém retornou da Primeira Guerra Mun-
dial fortemente balançado pelos ideais socialistas. Posteriormente fixou, 
definitivamente, uma posição política à esquerda.

O garoto Williams, no período escolar, leu pouco, mas logo con-
seguiu uma bolsa de estudos no condado de Abergavenny, para estu-
dar na escola King Henry VIII, onde passou a frequentar o New Left 
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Club, ligado ao Partido Trabalhista, o que teve grande importância na 
formação política do jovem. No contato constante com as palestras, 
discussões e livros, a maioria voltada a assuntos de âmbito interna-
cional, por exemplo a Revolução Chinesa e a Guerra Civil Espanhola, 
nosso autor leu e aprendeu sobre o colonialismo e o imperialismo, 
termos que o impressionaram. Curiosamente, Williams voltou-se, 
na escola, para a linguística e a literatura como únicos recursos para 
escapar de um ensino de história que muito pouco tinha a ver com o 
mundo real, tal como este começava a ser percebido:

A história que nós aprendemos na escola elementar foi uma varie-
dade tóxica de um chauvinismo galês romântico e medieval dado 
pelo nosso mestre-escola. As leituras não eram tão terríveis, mas 
do tipo de como um príncipe medieval galês derrotara os saxões 
e pegara deles grandes quantidades de gado e ouro. Tudo isso me 
engasgava. Não era somente porque ela não tinha conexão. Ela 
era absolutamente contraditória com o que nós éramos agora 
(WILLIAMS, 2003, p. 92).

Aos dezoito anos, foi para Cambridge cursar Letras-Inglês, no 
mesmo período em que se filiou ao Partido Comunista e ao Clube Uni-
versitário Socialista de Cambridge. Seguindo os passos de seu pai, Wil-
liams decidiu alistar-se no Exército Britânico para lutar na Segunda 
Guerra, afastando-se dos estudos. Essa atitude, que divergia das diretri-
zes do Partido Comunista, provocou seu desligamento. Posteriormente, 
sua postura independente ficaria ainda mais explícita. Quando retor-
nou do front da Normandia para Cambridge, constatou que o mundo 
acadêmico havia sofrido mudanças significativas em relação àquele no 
qual estudara cinco anos atrás, sobretudo quanto às questões de polí-
tica e religião. A mudança que mais lhe chamou a atenção, contudo, 
foi quanto ao entendimento do vocábulo “cultura”. Segundo Raymond 
Williams, antes daquele momento, nunca se ouviu tanto a palavra, 
agora num sentido amplamente divergente de outrora:
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Antes da Guerra a palavra cultura era utilizada em dois senti-
dos principais: um deles típico dos “salões de chá” e que parecia 
significar uma espécie de superioridade social, não pelas idéias 
ou educação escolar e nem pelo dinheiro ou posição, mas pelo 
comportamento, pelo gosto refinado, algo como que uma per-
manência da sociedade de corte. O outro sentido seria aquele 
relacionado ao que chamamos cultura artística, ou seja, o conhe-
cimento de poemas, romances, cinema, artes plásticas, teatro, 
etc. Ao voltar da guerra, o que Williams escutava eram dois 
sentidos diferentes: nos estudos literários o uso da palavra indi-
cava “alguma formação fundamental de valores” […], nas dis-
cussões mais gerais, um uso muito parecido com o da palavra 
sociedade, cultura como um modo de vida particular como em 
cultura inglesa, cultura chinesa (TAVARES, 2008, p. 8).

Os significados anteriores de cultura, caindo em desuso, com o 
tempo, perdiam definitivamente espaço. Williams escreveu o livro 
Cultura e sociedade, publicado em 1958, sobre as mudanças na etimo-
logia do termo, que é uma profunda reflexão sobre uma determinada 
tradição de estudos que sofria modificações radicais, aquela que dizia 
respeito às relações entre cultura e a sociedade propriamente. Nas 
décadas seguintes, Raymond Williams destacou-se por ser o princi-
pal expoente dos estudos que envolvem a questão da cultura na teo-
ria marxista, com várias publicações sobre o tema. Sobretudo através 
da New Left Review, tornou-se um dos principais representantes do 
pensamento da nova esquerda britânica:

[…] reformular o conceito de cultura sem, no entanto, abando-
nar os princípios de Marx que as orientavam, as publicações da 
New Left passaram a traduzir vários pensadores marxistas euro-
peus como, por exemplo, Gramsci, Lukács, Brecht, Benjamin, 
Adorno, Marcuse, Althusser etc. O objetivo central era anali-
sar o pensamento teórico marxista, tentando rever a questão do 
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reducionismo econômico, de forma a incluir neste pensamento a 
preocupação com a questão da cultura (TAVARES, 2008, p. 10).

Neste movimento intelectual, Raymond Williams forjou seu 
conceito de “estrutura de sentimentos”. Tornado uma hipótese, o 
conceito pôde ser testado como método de análise de representa-
ções, mentalidades, concepções de mundo de maneira a se descobrir 
“em várias situações diferentes […] que — embora sempre passí-
vel de discussão por um detalhe ou outro — o método se sustenta” 
(WILLIAMS, 1989, p. 179). Inaugurava, assim, o método também 
conhecido como materialismo cultural:

“Materialismo” se refere ao materialismo histórico, teoria da histó-
ria que busca a articulação de uma perspectiva totalizante. Não se 
trata aqui de uma esfera sociologicamente delimitada (a religião, a 
família, a literatura etc.), mas das relações entre essas esferas e de 
cada uma delas com o todo, ou seja, com a história. “Cultural”, por 
sua vez, tende a rivalizar com o materialismo histórico, ao formular 
uma totalidade sincrônica que desloca a história, como força deter-
minante, a um plano inferior (GLASER, 2011, p. 26-27).

O materialismo cultural, à primeira vista, é então o encontro de 
dois termos diferentes e incompatíveis. Para superar tal ortodoxia, 
André Glaser esclarece:

o materialismo cultural poderia ser entendido como uma fusão 
de três idéias diversas, o materialismo histórico, a cultura como 
conceito antropológico e a cultura como espaço privilegiado das 
conquistas humanas mais refinadas. […] Williams propõe que 
tome o conceito para compreender e dar forma teórica ao novo 
momento do capitalismo pós-guerras, com seu avanço sem pre-
cedentes das relações de mercado em praticamente todas as áreas 
ditas culturais (GLASER, 2011, p. 27-28).
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Em que pese a ênfase de Williams na análise da arte e da litera-
tura, o estudioso tornou viável a percepção não somente destas, mas de 
quaisquer experiências sociais, em seus mais sutis movimentos, que nas-
cem, morrem ou sobrevivem, se cristalizam ou definham, combatem, 
enfraquecem, se fortalecem, promovendo, assim, as dinâmicas histó-
ricas. O desafio que propôs está em observar “a cor particular e espe-
cial, […] estilo original, […] firme e forte como uma ‘estrutura’ sugere 
e opera nos mais delicados e menos reais momentos de nossa atividade” 
(RIDENTI, 2006, p. 232). No caso presente, faço notar a “estrutura de 
sentimentos” que fez emergir, nos anos 1960-1970, uma intelligentsia 
no exílio latino-americano, da qual Darcy Ribeiro fez parte.

Estruturas de sentimentos e intelectuais

Giovanni Levi (1996, p. 167) diz que houve tempos em que era possí-
vel ao historiador relatar um fato histórico abstraindo-se de qualquer 
destino individual, algo incompatível com o advento da modernidade. 
Nessa perspectiva, falar, hoje, do pensamento de uma época obriga-
-nos a tratar com pessoas. Por sua vez, Raymond Williams (2011) 
atenta para o conceito de cultura inseparada da vivência, portanto não 
mais percebida como epifenômeno ou experiência secundária de rela-
ções econômicas, mas como dimensão interdependente, uma vez que 
é ela, sobretudo, “experiência social”, inseparada da esfera cotidiana.

As ideias de uma época, nomeadas, agora, como “sentimento”, 
requerem uma ampliação do escopo analítico, que tratava delas, até 
então, como “visão de mundo” ou “ideologia”. Williams (1979, p. 
134-135) diz que os “sentimentos” antecipam as crenças sistemáticas 
e formais, é algo como “pensamento tal como sentido e sentimento 
tal como pensado: a consciência prática de um tempo presente, numa 
continuidade viva inter-relacionada”. Marcelo Ridenti (2006, p. 229-
232), leitor de Williams, retoma o autor a fim de compreender o sur-
gimento de um imaginário crítico nos meios artísticos e intelectuais 
brasileiros na década de 1960 que remonta a fins dos anos 1950 e vai 
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se transformando ao longo do tempo. O pesquisador focaliza as obras 
e manifestações artísticas, sobretudo. Williams permite-lhe obser-
var uma “onda romântica”, que, embora nascida conservadora e “de 
direita”, acaba invadindo a “esquerda” naqueles tempos1.

A hipótese proposta em meu livro já mencionado [Em busca do 

povo brasileiro] é a de que o florescimento cultural e político dos 
anos 1960 e início dos 1970 na sociedade brasileira pode ser carac-
terizado como romântico-revolucionário. Valorizava-se acima 
de tudo a vontade de transformação, a ação para mudar a Histó-
ria e para construir o homem novo, como propunha Che Guevara, 
recuperando o jovem Marx […]. Vislumbrava-se uma alternativa 
de modernização que não implicasse a submissão ao fetichismo 
da mercadoria e do dinheiro, gerador da desumanização. A ques-
tão da identidade nacional e política do povo brasileiro estava 
recolocada, buscava-se ao mesmo tempo recuperar suas raízes 
e romper com subdesenvolvimento, o que não deixa de ser um 
desdobramento à esquerda da chamada era Vargas, propositora 
do desenvolvimento nacional com base na intervenção do Estado 
(RIDENTI, 2006, p. 232).

Raymond Williams estudou desde diários a vestuário, edi-
fícios e religião. Sua “estrutura de sentimentos” tem cores e chei-
ros, sabores particulares, pode ser tocada, é feita de madeira ou de 
aço, de veludo, de parafina, querosene ou algodão. Exala otimismo, 

1. Os românticos-revolucionários de que trata Ridenti não são o mesmo grupo ao 
qual pertenceu Darcy Ribeiro, trabalhista e mais afinado com os ideais da Era Var-
gas. Ainda assim, à sua maneira, revolucionário, disposto a enfrentar o latifúndio, 
nacionalizar a riqueza que vinha sendo expropriada do país, lutar por uma edu-
cação para todos, gratuita e de qualidade, também romântico e apaixonado, por 
exemplo, por sua primeira “filha”, a Universidade de Brasília (UnB), que imagi-
nou vir a fazer ciência de ponta a partir da periferia do mundo e a funcionar como 
polo da integração cultural latino-americana. Conferir Miglievich-Ribeiro (2014).
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melancolia, esperança, ansiedade, exuberância. O estudioso estava 
interessado nos tipos de mudanças incrementais que se reúnem em 
torno de uma ou mais gerações. Queria saber como podemos falar de 
“atmosfera de mudança” (ou de permanência) sem recair no idealismo. 
Eis que os sentimentos são reais. Talvez, os artistas, como “antenas”, 
possam expressá-los melhor em suas obras, que não se descolam de 
suas trajetórias e das de seus grupos; mas há “artistas” em todos nós, 
há potência desestabilizadora e criativa, há capacidade de se impres-
sionar, sentir, perceber, não como ato individual, mas como convi-

vência. Williams compartilhava os próprios sentimentos em relação 
a seu país e sua cidade:

A cidade para Williams é cheia de sentimentos ambivalentes. 
Por um lado, a cidade pode ser vista como um obstáculo ao pro-
gresso: ele tem, escreve, “conhecido esse sentimento” ao “olhar 
para grandes construções que são centros de poder”. Por outro 
lado, seu sentimento dominante em relação à cidade é um sen-
timento permanente de possibilidade, de encontro e de movi-
mento. Um sentimento de possibilidade me parece um tipo muito 
diferente de sentimento a partir de um impulso “democrático”, ou 
um senso de autorrespeito. Sugere energia, um senso de ritmo, 
uma forma desconhecida de prática que poderia irromper a qual-
quer momento. Fica ao lado do emergente, ou do pré-emer-
gente, enquanto o sentimento democrático que seu pai possuía 
ficava mais ao lado do residual, uma forma que estava sendo 
varrida para o esquecimento por formas burocráticas anônimas 
(HIGHMORE, 2016, p. 154-155, tradução de João Bassani2).

2. “The city for Williams is full of ambivalent feelings. On the one hand the city can be seen 

as an obstacle to progress: he has, he writes, ‘known this feeling’ when ‘looking up at great 

buildings that are the centres of power’. On the other hand his overarching feeling towards 

the city is a permanent feeling of possibility, of meeting and of movement. A feeling of 

possibility strikes me as a very different kind of feeling from a ‘democratic’ impulse, or a 
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Se podemos falar em estruturas de sentimentos para enfatizar a 
vida cotidiana e a comunhão de experiências, firme como uma estru-
tura, contudo invisível aos olhos comuns, mas capaz de gerar formas 
emergentes, alterações da ordem e perturbações, o conceito me parece 
útil para refletir acerca da potência crítica dos intelectuais no exílio, 
visto que a “estrutura de sentimentos” é “uma especial comunhão de 
experiência que raramente precisa de expressão” (WILLIAMS, 1961, 
p. 48). Embora os intelectuais, mormente, expressem o que pensam, 
quer na escrita, quer na oratória, referimo-nos aqui a uma atmos-
fera intelectual vivida no exílio, na contra-hegemonia de um tempo, 
que, se fosse explícita, teria sido imediatamente sufocada; mas não 
foi. Suas ações (dos intelectuais) conformavam, num só movimento, 
uma “consciência coletiva emergente”, termo que Williams tomara 
emprestado de Lucien Goldmann: a consciência empírica de um grupo 
social em uma situação histórica particular.

Podemos trazer à análise o “intelectual orgânico”, no sentido 
gramsciano, isto é, todo homem (e toda mulher) que se dedica, em 
suas atividades diárias, profissionais ou não, a interpretar este mesmo 
cotidiano para mantê-lo ou para transformá-lo, portanto organica-

mente ligado a movimentos e partidos (e classes) que objetivam a per-
petuação ou a subversão do status quo. A partir daí, podemos pensar 
em hegemonia, posto que há, em qualquer período, um sistema cen-
tral de práticas, significados e valores que chamamos de dominante, 
bem como discorrer acerca da contra-hegemonia, de resistências, 
traduções, permanências, rupturas. Nossos intelectuais exilados na 
América Latina eram, também, intelectuais orgânicos que operavam 
na contracorrente de uma época.

sense of self-respect. It suggests energy, a sense of a rhythm, an unknown form of practice 

that could erupt at any time. It sits on the side of the emergent, or the pre-emergent, whe-

reas the democratic feeling that his father had sat more precisely on the side of the resi-

dual, a form that was being steamrolled into oblivion by anonymous bureaucratic forms”.
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Outra chave de interpretação a se considerar é o conceito de 
intelligentsia (1986), conforme a recepção do termo mannheimiano 
no Brasil, que salienta a articulação entre pensamento e ação bem 
como o engajamento em ações planificadas visando à transformação 
da ordem. Os “intelectuais públicos”, em Karl Mannheim, marcavam-
-se pela sua formação rigorosa e comprometida com o “fazer histó-
rico”, que lhes permitia um ponto de vista privilegiado para a realização 
da síntese de elementos díspares na configuração de uma realidade 
mais aperfeiçoada que a anterior, a saber, a concretização da utopia.

No Brasil, as ideias de Mannheim serviram para justificar uma 
correspondência entre fazer ciência e fazer história, intervir na 
realidade e transplantar um estilo de vida moderno para o Bra-
sil, provocar a mudança. No cerne do debate sobre as mudanças 
sociais, o nome de Mannheim associou-se ao engajamento do inte-
lectual nas lutas históricas e políticas (VILLAS BÔAS, 2006, p. 94).

A utopia é um projeto em andamento. Não seria utopia se não se 
revelasse um estado de espírito incongruente com a realidade concreta, 
“desencaixada” num determinado momento histórico, contra-hegemô-
nica, síntese a ser alcançada, realizável plenamente apenas no pensa-
mento, atuando, porém, como parâmetro de intervenção na realidade.

As utopias também transcendem a situação social, pois também 
orientam a conduta para elementos que a situação, tanto quanto 
se apresente em dada época, não contém. Mas não são ideolo-
gias, isto é, não são ideologias na medida e até o ponto em que 
conseguem, através da contra-atividade transformar a realidade 
histórica existente em outra atividade, mas de acordo com suas 
próprias concepções (MANNHEIM, 1986, p. 219).

A mentalidade utópica é um estado de espírito incongruente com 
a realidade concreta, desencaixada do diagnóstico de um dado espaço 
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em um determinado momento histórico (MIGLIEVICH-RIBEIRO; 
MATIAS, 2006). Defendo, porém, que a utopia é, paradoxalmente, 
algo real, que contamina corações e mentes porque erguida, se utili-
zamos os termos de Raymond Williams, a partir de “uma estrutura 
de sentimentos [que] daria conta de significados e valores tal como 
são sentidos e vividos ativamente” (RIDENTI, 2006, p. 230). Nessa 
linha, o aspecto de “transcendência” presente na teoria mannheimiana 
pode ser revisto à luz de Raymond Williams (2011).

Trazendo para a análise o conceito de estrutura de sentimentos 
que emergia entre os resíduos estruturais e a estrutura hegemônica, 
era na dialética com a dinâmica real das experiências, que não esta-
vam submetidas às redes burocrático-institucionais, mas eram inde-
finidas e difusas, que a mentalidade utópica ganhava materialidade 
a ponto de se poder afirmar que da estrutura de sentimentos daque-
les anos emergiram ações e obras capazes de “driblar” a hegemonia. 
Darcy compunha a geração da utopia.

Darcy fez parte de uma geração de intelectuais e artistas que acredi-
tava firmemente ser possível construir um projeto cultural abran-
gente para o Brasil e para a América Latina. Um projeto destinado 
a revolucionar as estruturas do país e do continente, e não apenas 
reformá-las […]. Era uma geração de humanistas que queria nada 
menos que o todo. […] E mais que isso: era uma gente que bebeu no 
modernismo antropofágico da Semana de 1922, ávida por conhecer 
e fazer valorizar as raízes mais profundas da nossa formação híbrida 
[…]. Darcy pertencia a esse tempo (FERRAZ, 2008, p. 10-11).

Pereira (2007) recorda a observação do crítico e escritor argen-
tino Piglia, para quem o intelectual periférico está sempre deslocado e 
lança ao mundo sua mirada estrábica, que, ao se distinguir daquela do 
intelectual metropolitano, implica uma notável ampliação do escopo 
de visão. Enquanto o intelectual da metrópole conhece (e reconhece a 
si apenas como) o centro, o intelectual periférico é forçado a transitar 
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entre a margem e o centro, acostumando-se ao deslocamento, que 
também lhe dá pontos de vista inéditos. No exílio, a condição de inte-
lectual em trânsito é reforçada.

Darcy Ribeiro no exílio latino-americano

João Goulart, nos primeiros anos de 1960, conduzia o início das refor-
mas estruturais no país, ao lado de nomes como Darcy Ribeiro, San 
Tiago Dantas, Celso Furtado, Carvalho Pinto, José Ermírio, Oliveira 
Brito, Wilson Fadul, Almino Afonso. Esforçava-se para arregimentar 
as forças progressistas do país e pressionar o Congresso na aprovação, 
entre outros, do projeto da reforma agrária, mediante a promoção de 
um plebiscito para referendar as ditas reformas. O clima político mun-
dial, porém, era de acirramento dos antagonismos, exacerbados num 
quadro de severa crise econômica no país, com greves nas indústrias 
e no campo. Aliava-se à tensa atmosfera política a forte propaganda 
norte-americana contra o governo de Jango. Darcy Ribeiro previa 
que o Brasil “estava prestes a romper-se” (2001, p. 325). O 1º de abril 
de 1964 aconteceu e João Goulart não opôs resistência, ao contrário 
de Leonel Brizola, que, governador do Rio Grande do Sul, não admi-
tia que “se rasgasse a constituição” sem que o embate se desse. Jango, 
contudo, detinha informações privilegiadas sobre a presença da força 
naval estadunidense na costa brasileira, prestes a desembarcar para 
sufocar qualquer retaliação ao golpe. Fato é que ele, Darcy Ribeiro, 
Brizola e tantos seguiram para o exílio, numa atmosfera de brutal 
repressão. No caso de Darcy, foram, ao todo, doze anos entre Uru-
guai, Venezuela, Chile, Peru e México, com algumas vindas ao Brasil3.

3. Na primeira, foi preso por nove meses e obrigado a retornar ao exílio. Era o ano 
de 1968. Na segunda vez, vinha pensando que morreria. Submetido a uma cirur-
gia de extração de um pulmão em razão de um câncer descoberto, sobreviveu e, 
após uma breve e altamente vigiada convalescença, foi, mais uma vez, forçado a 
sair de seu país. Eram os anos de 1974 e 1975. Conferir Miglievich-Ribeiro (2016).
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Contra-hegemonicamente, porém, podemos reconhecer naque-
les tempos, uma poderosa estrutura de sentimentos, que possibilitou 
à ambiência intelectual forjar uma rede, que ligaria nomes de bra-
sileiros a de uruguaios, argentinos, chilenos, peruanos, mexicanos, 
venezuelanos, colombianos e outros, fortalecendo um original pen-
samento crítico latino-americano. Retrocedendo no tempo, sabe-
mos que, em 1948, fora criada a Comissão Econômica para a América 
Latina (Cepal), que aliou o chileno Raúl Prebisch e o brasileiro Celso 
Furtado; em 1958, foi fundada a Faculdade Latino-Americana de 
Ciências Sociais (Flacso), sob a direção de José Medina Echavarría. 
No Rio de Janeiro, foi criado, em 1957, ligado a Unesco, o Cen-
tro Latino-Americano de Pesquisas em Ciências Sociais (CLAPCS). 
Em 1962, Darcy Ribeiro inaugurou a UnB (Universidade de Brasí-
lia), onde congregou inúmeros intelectuais, mais celebrados ou em 
início de carreira, afinados com a utopia nela contida. Com o golpe 
militar no Brasil em 1964, diversos nomes intelectuais foram obri-
gados a buscar o exílio, fato reforçado em 1968, a partir da promul-
gação do AI-5. Não é uma coincidência que, nos anos 1960, a Teoria 
Desenvolvimentista, que inspirara o pioneirismo da Cepal, começou 
a perder potência explicativa diante da persistência da dependência 
econômica e política latino-americana do capital internacional. Em 
Santiago, nos anos do governo Allende, emergia no Centro de Estu-
dos Socioeconômicos da Universidade do Chile (Ceso), a Teoria da 
Dependência, ou melhor, as teorias da dependência numa severa crí-
tica ao desenvolvimentismo como até então concebido. Os depen-
dentistas não enxergavam o subdesenvolvimento e desenvolvimento 
como etapas de um processo evolutivo, mas como realidades coetâ-
neas e contrapostas. Noutros termos, o subdesenvolvimento era um 
produto do desenvolvimento capitalista mundial. A forma de enfren-
tamento da dependência seria interpretada de modos distintos, de um 
lado, por Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto e, de outro, por 
Ruy Mauro Marini, Theotônio dos Santos e Vânia Bambirra, formu-
ladores da chamada “teoria marxista da dependência”.
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Os desafios para a superação do atraso e do subdesenvolvi-
mento marcavam, então, igualmente a reflexão darcyana. Com-
batendo a cultura dominante colonial e racista, que atribuía a uma 
suposta inferioridade dos povos negros e ameríndios e à degrada-
ção dos mestiços, combinadas à inclemência do clima tropical, o 
atraso dos povos latino-americanos, Darcy Ribeiro elaborou o con-
ceito de “modernização reflexa”, explicitado em O processo civiliza-

tório, no qual descrevia a inserção subordinada de povos atrasados 
em formações socioculturais estruturadas e em sistemas tecnologi-
camente superiores. Denunciava, assim, a destruição, no limite, de 
um povo como entidade étnica. Opondo à “modernização reflexa” 
(ou “atualização histórica”) a noção de “aceleração evolutiva”, isto 
é, desenvolvimento autônomo, o único real, com o poder de pro-
duzir inéditos desdobramentos no processo civilizatório, o antro-
pólogo somava-se aos formuladores da crítica mais substantiva já 
formulada a partir da América Latina. O ponto de vista que enfatizo 
é o de que o aprofundamento da crítica e a estrutura de sentimen-
tos do exílio se complementam na forma específica como se deram.

Já pude discutir em “Intelectuais no exílio: onde é a minha casa?”, 
artigo de 2011, que a semântica do exílio é complexa, não menos para 
aquele cujo ser se define pela obsessão por compreender, o intelec-
tual crítico. Em geral, sua experiência tende a levá-lo à crença de que 
o único lar disponível agora, embora frágil e vulnerável, é a escrita. 
Edward Said (2003) observa que os exilados são quase sempre excên-
tricos e sabem de sua diferença; com frequência, exploram-na como 
um tipo de orfandade. Mesmo vencida a barreira da língua, ou ainda 
quando esta nunca chegou a existir, o exilado enfrenta toda a sorte de 
problemas políticos ou burocráticos, que o levam a inúmeros reco-
meços, vagando de um país a outro, até um novo estabelecimento. 
Não é de espantar, pois, se o exilado, desconfiado ou mesmo ame-
drontado, traduzir tais sentimentos em atitudes intransigentes. Obs-
tinação, exagero, tintas carregadas são suas características, métodos 
— eficazes ou não — para se fazer visível, ao Outro, e a si próprio.
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Theodor Adorno, em Minima moralia, autobiografia escrita entre 
1944 e 1947, no exílio nos Estados Unidos, cujo subtítulo é “reflexões a 
partir da vida lesada”, propõe uma “teoria do exílio moderno”, atento 
à figura do intelectual em trânsito em suas tantas diásporas. Inicia por 
considerar as dificuldades a que se expõe aquele que perde a casa: vive 
num ambiente que lhe permanecerá incompreensível e, mesmo sabendo 
das organizações sindicais ou do tráfego urbano, estará sempre deso-
rientado. O exilado é, sem exceção, prejudicado. Paradoxalmente, o exílio 
é, na análise de Adorno, um imperativo moral ao qual deve o intelectual 
crítico conscientemente se curvar. Utiliza a expressão diagnose de si e 

dos outros a fim de se referir à alteração de ótica do intelectual exilado, 
que dribla a cegueira que lhe parecia invencível pelos insistentes deslo-

camentos da retina e expande, ao contrário do esperado, seu escopo de 
visão. Adorno revela assim a positividade na experiência do exilado: 
a conquista de uma perspectiva alternada, um modo novo de ver que 
somente a síndrome do desterro produz. Se o exílio deixa de ser uma rea-
lidade individual e passa a marcar uma geração, temos fronteiras des-
locadas, nascimento de entre-lugares, inéditas topografias, rotas antes 
impensadas e descobertas a realizar (MIGLIEVICH-RIBEIRO, 2011)

Destacar a estrutura de sentimentos no exílio é interpretar suas 
circunstâncias como provocadoras de fissuras num mundo em que 
apenas aparentemente “tudo está em seu lugar”. Algo como um sopro 
contra-hegemônico advindo do estilo diferente de ver e sentir do 
exilado. É provável que as ciências sociais dificilmente chegassem a 
qualquer evidência de que as pessoas “desconfiam” da organização do 
mundo em que vivem, se não soubessem prestar atenção às nuances, 
sobretudo às relações reflexivas entre os acontecimentos e os contex-
tos socioculturais em que eles se produzem.

Considerações finais

Darcy Ribeiro, antropólogo, cientista social, ensaísta e literato, ocu-
pou postos de liderança no governo João Goulart, deposto. Foi criador 
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e reformador de universidades, protagonista de uma extensa vivência 
no exílio latino-americano. Segundo Bomeny (2001), Darcy conjugou 
o “intelectual orgânico” de Gramsci (1982) com o “intelectual perito” 
de Julien Benda (1969), este último portador de um dom especial, o da 
consciência moral, ao lado do talento extraordinário para desvendar o 
“enigma” social, agregando-lhe o sentido de “missão transformadora”. 
Pude acrescer a ideia de intelligentsia e de “intelectual público” mannhei-
miana (MANNHEIM, 1986), uma vez que Darcy participava, desde os 
anos de 1950, de uma específica intelectualidade engajada na elabo-
ração de projetos nacionais e na produção de um pensamento latino-
-americano crítico e autóctone, que, num paradoxo, aprofundou-se 
nas décadas de 1960 e 1970 quando viveu, junto à boa parte dos inte-
lectuais de tendência à esquerda, a dilacerante experiência do exílio.

Darcy decidiu permanecer na América Latina, “onde apreendeu 
o sentido do sonho de Bolívar de construir uma pátria latino-ame-
ricana” (GOMES, 2000, p. 13). Na condição de desterrado, escreveu 
sua obra4. A escrita compulsiva, também dos romances5, foi para ele 
e tantos um recurso de sobrevivência e de preservação da lucidez. 
Os humanistas, cientistas sociais e escritores críticos revelavam uma 
“consciência coletiva emergente”, originada dos trânsitos e “deslo-
camentos de retina”, similar a uma contracultura e a uma forma de 

4. No exílio, inaugurou seus estudos de antropologia da civilização, que expressam 
trinta anos de produção intelectual, com O processo civilizatório: etapas da evolu-

ção sociocultural (1968) e As Américas e a civilização: processos de formação e causas 

do desenvolvimento desigual dos povos americanos (1969); seguidos de Os índios e a 

civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno (1970); O dilema 

da América Latina (1971); Os brasileiros: teoria do Brasil (1978). A obra foi con-
cluída apenas em seu retorno, com O povo brasileiro: a formação e o sentido do Bra-

sil (1995). Conferir Miglievich-Ribeiro (2014).
5. Darcy Ribeiro escreveu quatro romances, a saber, Maíra, O mulo, Utopia selva-

gem e Migo, cujas primeiras edições datam respectivamente de 1976, 1981, 1982 
e 1986. Foi eleito em 8 de outubro de 1992 para a cadeira de número 11 da Aca-
demia Brasileira de Letras, que tem por patrono Fagundes Varela.
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resistência que se expressava nos diagnósticos e prognósticos origi-
nais que alimentam, até hoje, as novas utopias.

No exílio, as vivências e afetos partilhados, o reconhecimento 
mútuo, os sonhos do retorno breve, as desilusões em face da lentidão 
da história configuram uma especial “estrutura de sentimentos”, no sen-
tido de Raymond Williams. Os exilados visitavam-se, correspondiam-
-se, convidavam-se mutuamente para trabalhar e se ocupar. Assumiam 
inéditas afiliações e lealdades. Como Darcy Ribeiro, aqueles brasileiros 
que não separavam seu pensamento e sua ação, unidos num movimento 
dialético, afirmavam-se proporcionalmente à expansão de seus víncu-
los, descobrindo-se, enfim, brasileños latino-americanos. Falamos de uma 
específica configuração, uma sociedade in status nascendi, que permi-
tiu, excepcionalmente, que a identidade nacional se confundisse para 
aqueles intelectuais exilados com a cidadania latino-americana, proje-
tando-se à chance de um tipo de integração continental nas condições 
mais hostis à emergência mesma de uma intelligentsia anti-hegemônica.

Defendo, assim, que a utopia forjada pela geração de intelectuais 
no exílio latino-americano nos anos 1960-1970 inaugurou novas rea-
lidades, que, ainda quando efêmeras, necessitam ser minuciosamente 
examinadas posto que, em acordo com a perspectiva do materia-
lismo cultural aqui adotada, uma vez em relevo, explicitam práticas, 
sentimentos e pensamentos que escapam à cultura hegemônica e se 
enraízam de algum modo, de maneira a renascerem continuamente, 
podendo, em circunstâncias históricas, vingar e promover mudanças 
substantivas, que não são aleatórias mas continuam movimentos ini-
ciados muito antes, aparentemente desfeitos, mas nunca inteiramente.

A utopia, no sentido mannheimiano, como diretriz da agên-
cia humana é também experiência a ser vivida (o sonho, a expecta-
tiva, o engajamento, o sentimento partilhados) e a gerar memórias 
para grupos, gerações e coletividades, fontes de futuras ações. Não as 
enxergaremos, porém, se não dispostos a rever nossas lentes, desalo-
jarmo-nos, quem sabe, adquirir a “perspectiva alterada” dos intelec-
tuais que experimentam o exílio real ou metafórico.
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A revolução burguesa 

em duas sociologias: um 

possível diálogo entre 

Florestan Fernandes 

e Karl Mannheim

Fabrício A. Deffacci

Marcelo Fetz

O estudo da formação, da formalização do pensamento e da presença 
das ciências sociais nas sociedades contemporâneas, por meio de uma 
análise sistemática da influência exercida pela dimensão existencial 
sobre o pensamento fundacional do projeto da modernidade, tem rece-
bido especial atenção da comunidade de cientistas sociais. Neste capí-
tulo, daremos especial atenção ao problema do pensamento sociológico 
e do pensamento científico no Brasil, destacando o diálogo metodoló-
gico existente entre Florestan Fernandes e Karl Mannheim, dois pen-
sadores que marcaram a história das ideias no Brasil durante o decorrer 
do século XX. Este capítulo propõe, assim, uma breve análise sobre o 
procedimento de formação dos princípios analíticos empregados por 
Florestan Fernandes na obra A revolução burguesa no Brasil.



211

Para tal, será enfatizado o estudo da influência dos princípios teó-
rico-metodológicos do pensamento de Mannheim sobre a sociologia 
de Fernandes, a partir de um exercício de inteligibilidade que focaliza 
o pensamento científico enquanto fenômeno historicamente condi-
cionado, isto é, uma análise que destaca o envolvimento da dimensão 
interna da ciência com o universo externo, ou seja, o mundo social. 
Com esse intuito de observar, descrever e analisar a presença do pen-
samento de Mannheim sobre o pensamento de Florestan, a fim de 
compreender os fundamentos históricos de sua sociologia, tomamos 
como unidades analíticas o desenvolvimento de seu arranjo teórico-
-metodológico e sua análise sobre a relação entre sociedade, história 
e pensamento na formação do pensamento científico.

Este capítulo é dividido, assim, em três partes. A primeira é 
dedicada à análise da dimensão metodológica da sociologia elaborada 
por Florestan Fernandes. Na segunda, buscamos por algumas apro-
ximações gerais entre o pensamento de ambos os autores, na tenta-
tiva de destacar uma possível constelação de fatores que conecta as 
sociologias históricas elaboradas por Fernandes e Mannheim. Na 
terceira e última parte, é desenvolvido um estudo de caso sobre o 
processo de construção metodológica da obra A revolução burguesa 

no Brasil, com o objetivo de formalizar a presença da sociologia de 
Mannheim no procedimento analítico de Fernandes. Este capí-
tulo, portanto, apresenta uma contribuição apenas inicial ao pro-
blema, servindo de ponto de partida para a elaboração de estudos 
mais detalhados sobre a dimensão teórico-metodológica da ampla 
e eclética sociologia florestaniana.

Teoria e método no pensamento de Florestan Fernandes

Ao observarmos a construção metodológica de Florestan Fernandes 
no conjunto mais amplo de suas obras, encontraremos distintos pro-
cedimentos de fundamentação racional para o pensamento socioló-
gico. Essa diversidade teórico-metodológica nos remete a abordagens 
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fundamentadas em bases que não contemplam única e exclusivamente 
o processo histórico/interpretativo como critério elementar para a 
lógica de funcionamento de seu pensamento sociológico. Em certo 
sentido, este dinamismo sociológico revela o ecletismo epistemoló-
gico existente por detrás do intelectual paulista. Ademais, parece clara 
a intenção de Florestan Fernandes em promover tal postura como 
força motriz de pensamento, a qual evitaria equacionar o procedi-
mento da pesquisa científica meramente enquanto questão meto-
dológica, priorizando com isso a reflexão do método em relação à 
reflexão sobre o objeto “concreto” de estudo. Nesse sentido, o arranjo 
teoria-método-história assume interessante dinamismo em seu pen-
samento, sendo a reflexão sociológica nunca exclusivamente movida 
pela aplicação linear de um procedimento pré-fabricado e narrado no 
texto dos grandes manuais de metodologia científica. O pensamento 
sociológico tende a ser muito mais complexo do que isso.

Gabriel Cohn (1986), por exemplo, compreende o chamado 
“ecletismo” contido na obra de Florestan Fernandes como um tipo 
de busca, isto é, uma tentativa de unificar e ao mesmo tempo de refle-
tir sobre diversas linhas de pensamento, sobretudo no que se refere 
à presença dos clássicos da sociologia. O objetivo de Florestan, con-
forme destacado por Cohn, seria tanto refletir sobre as perspectivas 
históricas presentes no pensamento sociológico quanto pensá-las 
enquanto princípios em face dos problemas da sociedade brasileira. 
Seria também um movimento de recusa, que nega a possibilidade 
de que uma única linha de pensamento seja portadora de uma força 
cognitiva universal a ponto de dar conta de todas as dimensões sig-
nificativas presentes em uma sociedade complexa, que exige tanto a 
reflexão quanto a intervenção por parte do sociólogo e de sua socio-
logia. Seria um ecletismo teórico-metodológico que apresenta a sín-
tese como horizonte possível e desejável, elemento central para a 
formalização e apresentação de uma reflexão sociológica capaz de 
apreender o real e apreender a si mesma enquanto fruto de um pro-
cesso histórico-cultural mais amplo. Como destaca Cohn, seria uma 
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síntese “peculiar entre linhas de pensamento que em princípio têm 
muito pouco a ver entre si” (COHN, 1986, p. 129).

A epígrafe apresentada por Fernandes (1959) na introdução da 
obra Fundamentos empíricos da explicação sociológica enfatiza esta busca 
por unidade. Ele cita uma passagem de Medina Echavarría para des-
tacar que questões de caráter metodológico apenas seriam fecundas 
quando não demandam toda a atenção do cientista. Com isso, Fernan-
des pretende afirmar que, se a construção do procedimento metodoló-
gico de entendimento é mais trabalhosa do que o ato de compreensão 
do fenômeno em si, este procedimento é tão ineficiente quanto inerte. 
Um princípio metodológico que absorve toda a atenção do cientista, 
paralisando-o e substituindo-se à investigação concreta, portanto, seria 
no mínimo indesejável para o pensamento sociológico. Ainda que a 
dimensão do método possa levar à paralisia do pensamento, trata-se, 
contudo, de fator fundamental para o pensamento sistemático. Sendo 
assim, Florestan destaca que o método não só é útil, como indispensá-
vel, pois traduz a reflexão de uma ciência sobre si própria, aclarando 
seu campo de ação, seus procedimentos, o valor de seus resultados e o 
âmbito de suas possibilidades. No caso da reflexão sociológica, o método 
seria ainda mais fundamental, de acordo com Fernandes. Reconhe-
cendo a sociologia como um tipo de ciência imatura, seguindo Robert 
K. Merton, a reflexão sobre a dimensão metodológica do pensamento 
seria necessária: trata-se do “único meio de defendê-la dos desvios a 
que a incitam, continuamente, sugestões que provêm de outros cam-
pos” (ECHAVARRÍA apud FERNANDES, 1959, p. XI).

Florestan promove uma reflexão que reposiciona o método, tor-
nando-o não apenas flexível, mas reconhecendo-o como objeto de 
indagação sociológica — há o que parece ser uma sociologia do método 
científico. Ao mesmo tempo que coloca a preocupação com a metodo-
logia em segundo plano, não se esquiva da importância da discussão 
dos fundamentos explicativos das ciências sociais, tendo em vista um 
necessário comprometimento com o rigor científico do pensamento 
sociológico. Em outras palavras, a sociologia em Fernandes repensa o 
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lugar do método dentro do pensamento científico ao mesmo tempo 
que mantém um explícito comprometimento com o que o autor pau-
lista parece definir como uma correta postura científica, ao concen-
trar seu exercício tanto sobre a descoberta de regularidades quanto 
sobre a verificação de cadeias causais de caráter explicativo. Nesta 
direção, ao elucidar seu conceito de sociologia, Florestan aponta para 
a necessidade de observar os processos sociais com a atenção na obje-
tividade e na universalidade do pensamento científico, mas descon-
fiando do método como divisor de águas.

Florestan Fernandes (1977) vai além e destaca o vigor axiológico 
do pensamento sociológico. Ainda que reconheça o método científico 
como uma possível dimensão contraditória do pensamento social, o 
pensador paulista observa que o que importa assinalar, e isso inde-
pendentemente do procedimento de explanação sociológica, isto é, 
de o pensamento ser fundado na generalização empírica ou na expli-
cação causal, é que estamos diante de uma representação conceptual 
da realidade, sobretudo, baseada no que denomina ser as “proprieda-
des essenciais” da “descrição empírica pura”, ou seja, a ordem existente 
na manifestação dos fenômenos sociais. É nesse sentido que Florestan 
opta por destacar a dimensão do pensamento que é fundada e movida 
por formas abstratas e generalizadoras, movimento típico do raciocí-
nio científico como um todo. Somente neste nível epistêmico se torna 
possível a reflexão assentada na lógica de uma previsão fundada, “obje-
tivamente, no conhecimento da própria natureza dos processos sociais 
investigados. Esses dois pontos são deveras relevantes para situar a 
sociologia como disciplina científica” (FERNANDES, 1977, p. 31).

Percebe-se em Fernandes uma concepção de método e de ciên-
cia segundo a qual o primeiro estaria “subordinado” a um objeto e 
oscilaria em sua elaboração de acordo com as características da rea-
lidade investigada e do contexto histórico — certos estudos pedem 
uma metodologia, que pode ser substituída diante de outros contex-
tos sociais abordados. Contudo, a noção de ciência apresentada pelo 
autor não se afasta da pretensão de uma ciência disposta a desvendar 
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as leis gerais que regem os fenômenos sociais. Voltaremos adiante a 
este ponto, tentando esclarecer o possível desdobramento desta pers-
pectiva científica em concordância com a proposta de Mannheim ao 
conceber uma função social para a ciência. Mais do que isso, a busca 
por totalidade no pensamento social de Florestan parece igualmente 
considerar uma importante noção de estilo de método, assim como 
outrora proposto por Mannheim ao propor a ideia de estilo de pensa-

mento. Trata-se da radicalização da noção de perspectivismo de pen-
samento, que não apenas se assenta no plano das ideologias, mas que 
exerce igualmente força histórica sobre a dimensão do pensamento 
sistemático, no caso em tela sobre o pensamento sociológico.

De maneira mais consistente, é preciso ainda identificar no pen-
samento florestaniano aquilo que constatamos como sendo um repo-
sicionamento do método na pesquisa científica; acreditando, pois, 
que Fernandes esteja trabalhando com uma constante flexibilidade 
do método, ou uma oscilação metodológica em virtude dos diferen-
tes objetos de investigação, resta-nos apontar para tal direção. Por 
certo, o ponto de partida recai sobre as evidências empíricas a partir 
das quais se processa um olhar interpretativo sobre a realidade social, 
porém este olhar é passível de ser projetado de diferentes maneiras. 
Em meio a isto, a variedade de modos para se interpretar e/ou expli-
car a realidade social conduz, segundo Fernandes, a diferentes méto-
dos possíveis para o mesmo objeto ou distintos objetos analisáveis. É 
neste sentido que ele afirma que os diferentes métodos sociológicos 
não seriam incompatíveis entre si, tampouco mutuamente exclusivos:

Na medida em que se aplicam ao tratamento de questões igual-
mente legítimas, de um prisma lógico, e igualmente válido, de 
um ângulo empírico, eles são, ao contrário, mutuamente inter-
dependentes e complementares (FERNANDES, 1959, p. XVII).

Além de se propor a demonstrar a compatibilidade entre os dife-
rentes métodos, Fernandes igualmente alicerça a dimensão teórica de seu 
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trabalho em diferentes tradições. Suas análises conferem uma interpre-
tação inusual do ideal mannheimiano do intelectual sem âncora: trata-se 
de um procedimento de síntese teórico-metodológica constantemente 
presente em seu pensamento. Este aspecto é central para a reflexão do 
problema do ecletismo de Fernandes, especialmente sob a forma vista e 
interpretada por seus pares e sob a forma pela qual ele mesmo o enxer-
gava1. Um posicionamento mais geral sobre essa questão poderia reme-
ter ao próprio texto de Fernandes — Ensaios de sociologia geral e aplicada 
— no qual ele destaca uma postura semelhante assumida por Mannheim 
ao buscar alicerçar suas teses em diferentes obras, sem evitar a incorpo-
ração de duas acepções teóricas distintas. Para afastar a questão do ecle-
tismo, Fernandes atribui a Mannheim o título de conciliador. Mais do 
que isso, as idas constantes aos autores clássicos — Comte, Marx, Weber, 
Durkheim, Simmel, Sombart, Mannheim, entre outros — e o diálogo 
com autores da sua época, igualmente, representam uma postura teóri-
co-metodológica singular por parte de Florestan. Diante disso, resgatar e 
classificar os elementos teórico-metodológicos de sua obra e remetê-los 
a suas respectivas matrizes é uma prática delicada na maioria das vezes.

Muito embora se busque pelas matrizes teóricas e epistemoló-
gicas que orientam o desenvolvimento de um estilo de pensamento, 
a conclusão de que este seja resultado de um conjunto histórico sui 

generis não tem, obviamente, uma sustentação empírica e concreta, 
ou seja, a afirmação de que algo é fruto da singularidade histórica de 
um tempo não caracterizará um estilo de pensamento nos seus ele-
mentos particulares. Assim sendo, a interdependência teórico-meto-
dológica de Florestan Fernandes refere-se, quando muito, à presença 
de autores provenientes de diferentes campos do conhecimento (psi-
cologia, história, economia, psicanálise, antropologia, ciência polí-
tica etc.), pois temos a consciência de que a expressão “autores de sua 
época” não é capaz de fundamentar plenamente o argumento que 

1. Quanto a isso, um esclarecimento pode ser obtido na análise de Oliveira 
Filho (1996).
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afirma haver condicionantes existenciais na obra de Fernandes. Para 
comprovar essa conclusão conforme desejamos, no entanto, seria 
necessária uma reflexão exclusivamente dedicada ao assunto. Por ora, 
daqui em diante este escrito se concentrará unicamente nas possíveis 
influências do pensamento de Mannheim sobre a obra de Fernandes.

Em alguns casos — por exemplo, numa citação direta feita por 
Fernandes que remeta a categoria (conceito) utilizada ao autor res-
ponsável pela sua construção — é fácil estabelecer correspondência 
entre o pensamento florestaniano e o de outros autores. É assim que 
traçamos um recorte analítico da obra A revolução burguesa no Brasil, 
destacando a correspondência do autor a algumas noções metodo-
lógicas desenvolvidas por Mannheim, evidenciando a influência na 
forma de fazer conexões de sentido. Porém, antes mesmo de anali-
sar a relação estabelecida entre os autores, é necessário dizer algumas 
palavras sobre a recepção intelectual de Mannheim em Fernandes de 
maneira mais abrangente, através de elementos que indicam seme-
lhanças gerais entre ambos. É neste objetivo que prosseguirá o texto.

Em busca de possíveis pontes de contato: entre Fernandes e 

Mannheim

A verificação de conexões de sentido entre o conteúdo da obra de 
um pensador e a sociologia elaborada por outro, em certos casos, é 
resultado de um gesto analítico arbitrário, uma vez que as ligações 
teórico-metodológicas observadas podem referir-se a nada mais do 
que semelhanças superficiais e, de modo substancial, serem incapa-
zes de revelar a existência de filiação/influência de um pensamento 
noutro. Assim, o caso em tela precisa ser trabalhado cuidadosamente 
para evitarmos a formulação de hipóteses direcionadas para a obser-
vação de relações teóricas naquelas dimensões de pensamento em 
que essas relações seriam, no mínimo, duvidosas, ou completamente 
inconsistentes. Para tanto, ainda que a pretensão aqui seja a de des-
crever a presença das bases teórico-metodológicas de Mannheim 
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na reconstrução histórica feita por Fernandes na primeira parte da 
obra A revolução burguesa no Brasil, sustentamos esta proposta esta-
belecendo, a princípio, a proximidade entre determinados aspectos 
intelectuais — bem como sociobiográficos — no conjunto de suas res-
pectivas obras. Ao fazer isto, trabalhamos com um pressuposto nas 
entrelinhas da reflexão, a saber, a influência de Mannheim no pen-
samento social brasileiro e, em decorrência disto, no pensamento 
sociológico de Florestan Fernandes.

Num primeiro momento, tal pressuposto parece confundir mais 
do que esclarecer, haja vista a pluralidade de autores e percursos meto-
dológicos observáveis nas obras de Fernandes. Ainda assim, faz-se 
possível a determinação objetiva de traços da perspectiva de Man-
nheim. No prefácio da edição inglesa da obra Sociologia sistemática, 
Eros e Stewart dedicam-se à observação dos posicionamentos intelec-
tuais tomados por Mannheim. Para eles, as tentativas empreendidas 
pelo pensador húngaro para viabilizar a conciliação entre diferentes 
métodos aparentemente contraditórios teriam originado um tour de 

force sociológico. Mannheim faria uso tanto de um método generaliza-

dor quanto de um método individualizador com vistas à resolução do 
conflito entre a designação de diferentes tarefas epistemológicas e as 
diferentes esferas do pensamento sociológico. Conforme Eros e Ste-
wart (1962), a análise de fenômenos sociais elementares, bem como 
a reflexão acerca do papel protagonizado por grupos sociais, parece 
ser o caminho mais adequado para Mannheim, especialmente quando 
o intuito é a busca por um método generalizador. Fenômenos socio-
lógicos, por exemplo a estratificação social e as instituições de uma 
dada sociedade, poderiam ser também detalhadamente estudados, no 
entanto, através do método individualizador ou histórico. O método 
generalizador deve ser aplicado então ao estudo de fenômenos carac-
teristicamente presentes em todas as sociedades; o estudo da estrutura 
das sociedades que se sucedem umas às outras na história, por outro 
lado, poderá ser sociologicamente analisado a partir do emprego do 
método individualizador.
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Trata-se, portanto, de dizer que o uso de métodos distintos, 
bem como a operacionalização deles, de maneira complementar e 
não excludente, efetuado por Fernandes remete a um exercício ante-
riormente praticado por Mannheim em sua sociologia do conheci-
mento. Tal constatação não afeta a originalidade da obra florestaniana, 
tendo em vista que a articulação metodológica desenrolada em seus 
trabalhos guarda uma marca muito singular, ainda que aparente-
mente vinculada ao mesmo desenho “livre” de pensamento outrora 
realizado por Mannheim. Em outras palavras, pensamos que a pers-
pectiva metodológica mannheimiana abre um horizonte de atuação 
para o pensamento de Fernandes, mas o modo pelo qual este último 
preenche tal via traz à tona novas articulações metodológicas, como 
é o caso da busca pela compatibilidade entre diferentes métodos, rea-
lizada na obra Fundamentos empíricos da explicação sociológica. Some-se 
a isso a constituição histórica do Brasil e o tipo de condicionamento 
sobre as formas particulares de pensamento.

Dado que a preocupação de Fernandes se concentra sobre a arti-
culação entre diferentes métodos e, ao mesmo tempo, sobre a flexibili-
dade metodológica utilizada como motor do pensamento sociológico, 
em conformidade com as características do objeto de estudo e das 
condições de uma época, a influência de Mannheim se manifesta, 
sobretudo, nas linhas demarcatórias de seu pensamento, ou seja, na 
dimensão fundacional e limitante da abrangência do pensamento 
sociológico de Fernandes. A partir disso, então, podemos ir adiante 
com a intenção de verificar uma proximidade ainda mais abrangente 
entre os dois pensadores no tocante aos objetivos últimos da sociolo-
gia. Essa proximidade é perceptível pela concepção de sociologia crí-

tica e, por extensão, de intelligentsia justamente como condição para 
a resolução do problema teoria/práxis.

A conciliação entre teoria e práxis é uma empreitada não recente, 
pois encontramos já nos gregos uma preocupação em direcionar pers-
pectivas teóricas — ontológicas se quisermos — para reflexões políti-
cas na organização da polis (como é o caso do rei filósofo em Platão). 
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Porém, olhando para a questão de forma mais específica, talvez tenha 
sido Marx o primeiro autor a, de fato, se dedicar à construção de uma 
proposta de atuação do intelectual sobre a dinâmica do universo social 
no sentido de esclarecer o proletariado, despertando neste a consciên-
cia de classe (MARX; ENGELS, 2007a, 2007b). O aprofundamento 
sistemático do viés marxista resultaria no problema da intelligentsia 
(GRAMSCI, 1982), de sorte que, ao desdobrar a vinculação entre teo-
ria e práxis, a sociologia passou a exigir uma nova postura do intelec-
tual frente aos processos sociais concretos. Foi neste contexto que a 
problemática chegou a Mannheim e dele recebeu nova configuração.

A resposta dada por Mannheim à questão é explicitamente mar-
cada pela sua época. Um período de profundas transformações no 
campo social, desencadeadas por eventos de caráter econômico — 
com ênfase na crise de 1929, nos Estados Unidos — e político, quando 
os olhares convergem para o desdobramento de duas guerras mun-
diais mediadas pela ascensão de regimes totalitários, entre os quais, o 
de maior influência sobre o pensamento mannheimiano foi o movi-
mento nazista na Alemanha (MANNHEIM, 1973). Em vista disso, 
repensar o vínculo entre teoria e práxis possibilitou ao autor con-
ceber uma função social para a sociologia, através da concepção de 
Sociologia do Conhecimento, e, ao mesmo tempo, demarcar o papel 
do intelectual na sociedade, através da observação da necessidade de 
intervenção racional nos processos sociais. Por conseguinte, temos: 
a) uma teoria social voltada para a orientação dos grupos sociais, b) 
fundamentada na proposta metodológica/investigativa desenvolvida 
pela Sociologia do Conhecimento, que resultou c) na construção de 
um procedimento de intervenção sustentado na razão. Neste tripé 
inovador, Mannheim articula a função social da ciência, bem como 
sustenta uma nova perspectiva para o problema da participação polí-
tica dos intelectuais, que se tornam agentes de ligação direta entre os 
processos sociais e o pensamento sistemático, ou seja, o intelectual se 
tornaria diretamente um agente histórico interessado, sobretudo, na 
aceleração dos processos de mudança social (MANNHEIM, 1976a).
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De maneira semelhante, observa-se no pensamento sociológico 
de Florestan Fernandes a presença da perspectiva mannheimiana do 
intelectual engajado. Conforme destaca Florestan (1971), haveria a 
necessidade por parte dos sociólogos de não apenas se concentrarem 
sobre o enquadramento teórico dos problemas práticos da sociologia, 
como se estivessem aguardando por uma ocasião ideal ou mais opor-
tuna para defini-los de modo concreto e, com isso, estarem aptos ao 
raciocínio de uma sociologia sistemática. Para Florestan, os sociólo-
gos precisariam também tomar parte ativa, assumindo um necessário 
protagonismo histórico na direção da mudança social. É neste sen-
tido que ele defende a necessidade de lançar, com coragem e decisão, 
o pensamento sociológico sobre todas aquelas situações históricas 
nas quais sua intervenção possa proceder à aceleração do quadro de 
mudança social no Brasil. Fernandes vai além ao defender a necessi-
dade de introduzir o pensamento sociológico em determinados setores 
da sociedade brasileira, criando, com isso, uma ação social de maior 
envergadura, tendo “a consciência da necessidade do aproveitamento 
intensivo da Sociologia como fonte de controle racional dos proces-
sos sociais” (FERNANDES, 1971, p. 423).

Tanto Mannheim quanto Fernandes enfatizam o necessário 
comprometimento histórico dos intelectuais com a busca por solu-
ções para problemas de origem social, defendendo a tomada de posi-
ção direta diante destes. Mannheim, por exemplo, argumenta sobre 
a necessidade da atuação pública dos intelectuais diante dos efeitos 
desencadeados pelos regimes totalitários na primeira metade do século 
XX. De modo semelhante, na obra Circuito fechado, Fernandes discorre 
sobre o papel dos intelectuais na política latino-americana. Para ele, 
o intelectual desempenha um papel social de suma importância; no 
caso do sociólogo especificamente, tanto de cientista quanto de cida-

dão. Essa dimensão faz do sociólogo não apenas um sujeito axiológico, 
mas, igualmente, um sujeito histórico: Fernandes defende que o cien-
tista social é membro de uma categoria constituída por pessoas devota-

das aos fins da ciência e membro de uma comunidade nacional. “Queira 
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ou não, seu comportamento e modo de ser são influenciados por ati-
tudes, valores e ideais científicos, extracientíficos e, até, anticientí-
ficos” (FERNANDES, 1976a, p. 92). Este envolvimento seria parte 
necessária do devir sociológico de Fernandes.

Essa intensa troca de sentido entre a dimensão existencial do 
saber e a dimensão racional do pensamento parece ser uma das 
características mais fundamentais da sistematicidade da sociologia 
de Florestan, aproximando-o significativamente da visão de inte-
lectual elaborada por Mannheim. Neste ponto, a influência não se 
dá sobre a dimensão da organização do saber, mas na percepção do 
diagnóstico de tempo apresentada pelo sociólogo húngaro. Se Man-
nheim observou o papel central exercido pela intelectualidade no que 
se refere à organização da cultura — sobretudo em função da condi-
ção histórica alemã —, Florestan parece tomar a dimensão histórica 
como inspiração pessoal para a criação de uma sociologia engajada. 
Não basta apenas a análise do real, pois é de fundamental relevância 
traçar uma análise direcionada ao diagnóstico de época comprometido 
com a mudança social de um país. No nível da agência social, portanto, 
Mannheim não apenas influencia a definição do conceito de intelec-
tual em Fernandes, mas também vincula a fundamentação da racio-
nalidade científica com a dimensão do engajamento ético daqueles que 
seriam os verdadeiros portadores da síntese histórica de uma época.

O cientista está imerso em um universo histórico com caracte-
rísticas temporais e espaciais específicas, a partir das quais são cons-
truídas as necessidades, as obrigações e as expectativas do trabalho 
intelectual. Trata-se de um conjunto de relações que delimita e con-
diciona o pensamento e, até mesmo, a dimensão sistemática do saber 
científico, criando essa conexão entre devir científico e devir social. 
Ciência e sociedade se fundem em uma mesma esfera, sendo inviável 
uma realização científica pautada na neutralidade ética. Romper com 
os fundamentos teórico-epistemológicos de uma sociologia inerte 
e corrompida pela dominação de classe é parte intrínseca da nova 
sociologia, sendo esta talvez a principal contribuição das sociedades 
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periféricas à sociologia como ciência. Cabe ao cientista social recu-
perar o pensamento crítico e socialmente engajado, fortalecendo a 
consolidação das premissas de uma sociedade moderna através da pro-
moção e fortalecimento de instituições e comportamentos psicosso-
ciais favoráveis ao surgimento de uma nova ordem social. Trata-se 
de promover uma nova forma de racionalidade, autônoma e liberta, 
capaz de romper com uma ordem social opressora que obstrui, de 
várias formas, a mudança social.

Fernandes, nesta mesma linha, cita quatro papéis sociais típicos 
que demarcam e orientam a atuação acadêmica. Juntos, eles funcio-
nam como mecanismos de proteção e de ataque. A lógica da prote-
ção orienta o intelectual no processo de tomada de consciência com 
relação às forças sociais que obstruem o pensamento crítico. Este 
mesmo movimento de reflexão crítica também impediria uma pos-
sível filiação aos ideais de classe que paralisam o potencial emanci-
patório do pensamento. A lógica do ataque direciona o pensamento 
para a demonstração das contradições e dos conflitos provenien-
tes de uma ordem social cujos comportamentos, valores, tradições e 
estrutura seriam responsáveis pelo favorecimento e manutenção da 
desigualdade social, facilitando e mesmo consolidando o poder de 
controle exercido pelas classes historicamente privilegiadas. No caso 
brasileiro especificamente, Fernandes considerava as dimensões do 
ataque e da defesa como elementos de mediação necessários entre a 
neutralidade axiológica e a neutralidade ética.

A perspectiva de Mannheim na obra A revolução burguesa  

no Brasil

A primeira parte da obra A revolução burguesa no Brasil — “As origens 
da revolução burguesa” — é dedicada à formação da classe burguesa, 
suas características sociais e as consequências históricas de seu surgi-
mento. Para tanto, o viés historicista de Fernandes é de central impor-
tância, sendo a sua historiografia sociológica estruturada de maneira 
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peculiar. É com base na análise deste arranjo, voltado para a identi-
ficação da singularidade do movimento histórico sob o qual se cons-
tituiu a burguesia brasileira, que pretendemos evidenciar a presença 
direta da perspectiva de Mannheim nesta que é uma das principais 
obras sociológicas de Florestan Fernandes.

Com efeito, Décio Saes (1997) nos oferece um ponto de partida 
pertinente para refletir sobre a presença das ideias de Mannheim no 
pensamento florestaniano. Para ele, ao refletir acerca do tema do 
processo, Fernandes não pretende uma trajetória de reconstrução, 
ou seja, uma narrativa da sequência dos acontecimentos que seriam 
parte integrante da revolução burguesa enquanto um processo his-
tórico. De acordo com Saes, o objetivo pretendido por Florestan é 
semelhante àquele tratado por Mannheim na obra Sociologia sistemá-

tica: o desenvolvimento de uma sociologia histórica. Para Mannheim, a 
sociologia histórica é o campo responsável pelo estudo sistemático da 
variação histórica dos fenômenos sociais. É neste sentido que há vin-
culação da sociologia histórica, conforme elaborada por Mannheim, 
com a chamada sociologia diferencial, apresentada por Florestan Fer-
nandes na obra Ensaios de sociologia geral e aplicada. O desenho analí-
tico adotado por Florestan quando do estudo da revolução burguesa 
no Brasil apresenta elementos muito semelhantes àqueles outrora 
defendidos e definidos por Karl Mannheim. Trata-se, portanto, de 
uma nova pista para o estudo do vínculo sociológico existente entre 
o pensador húngaro e o sociólogo paulista.

Conforme destaca Saes (1997, p. 59), a chamada sociologia dife-
rencial seria caracterizada por ser “uma disciplina sociológica dedicada 
ao estudo dos caracteres particulares e específicos dos sistemas sociais 
globais”. Essa busca por determinados caracteres particulares e espe-
cíficos é um dos objetivos pretendidos por Fernandes na obra A revo-

lução burguesa no Brasil. Neste aspecto, não se pode confundir unidade 

empírica de explicação com a narrativa dos fatos históricos. Tanto a socio-
logia de Florestan quanto o pensamento de Mannheim apontam para 
o mesmo horizonte: a busca por particularidades gerais que se formam 
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no plano do pensamento, daí a possibilidade, por exemplo, de compa-
rações e analogias entre condições históricas distantes, pois o princí-
pio de organização permaneceria o mesmo. O objeto de pesquisa seria 
assim um meio para a articulação de categorias gerais de pensamento, 
jamais sendo um fim em si mesmo. Deriva disto o fato de que a busca 
apresentada por Florestan nada teria a ver com a narrativa de processos 
históricos enquanto fatos históricos. Isso não quer dizer que as dimen-
sões da narrativa e da descrição sejam irrelevantes para o desenvolvi-
mento do argumento científico. Contudo, Florestan parece concentrar 
todos os seus esforços noutra tarefa, conforme destacado por Saes: 
a interpretação sociológica da revolução burguesa no Brasil. Dito com 
outras palavras, a tarefa colocada por Florestan transcende o âmbito 
do fenômeno com o intuito de analisar possíveis regularidades histó-
ricas. Assim como na sociologia histórica elaborada por Mannheim, a 
sociologia diferencial busca “a especificidade da manifestação, no con-
texto brasileiro, de um processo social geral: a ‘revolução burguesa’” 
(SAES, 1997, p. 59-60). Uma revolução burguesa, portanto, entendida 
enquanto categoria geral do pensamento sociológico.

Apesar de ser elucidativo, o que foi dito anteriormente perma-
nece num plano geral ao apontar a presença de Mannheim na cons-
trução teórico-metodológica feita por Fernandes. Para além disso, 
queremos pontuar no texto, bem como nas entrelinhas, as categorias 
através das quais se torna notória a relação entre os autores. Assim, 
selecionamos três dimensões presentes no ensaio de Fernandes que 
fornecem um viés mais sólido para nossa busca, a saber: 1) reconstru-

ção histórica/interpretativa; 2) abordagem psicossocial; 3) mudança social.
Na primeira parte da obra, Fernandes concentra-se sobre o eixo 

de articulação para sua proposta de reconstrução histórica, o qual 
deve ser o operador do processo interpretativo. Este eixo apresenta 
dois metacomponentes: a história e a interpretação. O subtítulo 
apresentado por Fernandes — “ensaio de interpretação sociológica” 
— destaca a interpretação do processo histórico, e, ao iniciar o texto, 
o autor busca romper com aquilo que chama de história oficial de 
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formação da burguesia brasileira (FERNANDES, 1987, p. 15). Isto 
nos fornece a base para pensar a reconstrução histórica enquanto 
porta de entrada para o método utilizado, tendo em vista a presença 
de Mannheim na confecção dele.

O recorte histórico proposto por Florestan não apresenta per-

sonagens, tampouco acontecimentos datados. Antes, encontramos 
quatro movimentos, segundo os quais o processo histórico é recons-
truído. Fernandes (1987) destaca os seguintes fatores: um processo 

político, a independência, porém vista à luz de suas implicações socioe-
conômicas seculares; a presença de dois tipos sociais, a saber, o fazen-

deiro de café e o imigrante, compreendidos por Florestan como figuras 
centrais das transformações observadas na economia, na sociedade 
e na política do país; um processo econômico, que destaca a mudança 
do padrão de relação dos capitais internacionais com a organização 
da economia interna; um processo socioeconômico, caracterizado pelo 
movimento de expansão e de universalização da ordem social com-
petitiva no Brasil. Tais fatores fundamentam a formação da burgue-
sia brasileira. São fatores interdependentes, uma vez que, olhando 
para o fenômeno da independência enquanto um processo político, 
segue-se a abordagem das demais dimensões analíticas, assim como, 
por meio da investigação dos dois tipos humanos, Fernandes apre-
senta tanto o processo econômico quanto o socioeconômico.

Este arranjo metodológico assemelha-se à categoria de constela-

ção empregada por Mannheim (1986) para a compreensão da forma-
ção de processos históricos. O conceito, oriundo de sua sociologia do 
conhecimento, parte do pressuposto da impossibilidade de separação 
analítica entre os elementos componentes da unidade empírica e os 
do procedimento explicativo/interpretativo. Conforme Mannheim, 
constelação designa uma combinação sistemática de fatores num deter-
minado momento histórico, “o que apela a uma investigação para 
sabermos quando temos razão para afirmar que a presença simul-
tânea de vários fatores é responsável pela forma assumida pelo fato 
em que estamos interessados” (1976b, p. 185). Mannheim não tem 



227

a preocupação de esgotar a categoria propondo uma geral, fazendo 
desta um instrumento para estudos que carecem de um mapeamento 
histórico. A sociologia do conhecimento seria um exemplo claro 
disso. Percebendo-a como fenômeno intelectual colocado na histó-
ria, Mannheim (1976b) dá centralidade à categoria tempo. A cons-
trução teórico-metodológica de uma constelação, portanto, busca 
determinar os aspectos que assumem maior relevância, tendo em 
vista uma “concepção dinâmica de verdade”.

Esta mesma lógica está presente no estudo de Fernandes, sendo 
expressa pelos dois tipos humanos, por meio dos quais o autor 
empreende o diagnóstico da mentalidade social responsável pela 
fundação de uma dinâmica capitalista na sociedade brasileira. O 
fazendeiro de café e o imigrante formam um grupo social dotado de 
comportamentos e interesses que, posteriormente, fundem-se pro-
movendo uma síntese, o que origina uma classe burguesa híbrida. Isso 
parece constituir os elementos formais para a ideia de uma revolução: 
trata-se de revolução enquanto princípio analítico, e não enquanto 
processo histórico. É desta forma que Florestan (1987) destaca que 
uma revolução social, ainda que “diluída” ou até mesmo “débil”, não 
se processa sem uma complexa base psicocultural e política, ou seja, 
sem condições que sirvam de gatilho para o desenrolar de um deter-
minado fenômeno social.

As condições iniciais se encontram na base da ideia de revolução 
enquanto conceito sociológico, ou seja, uma ideia abstrata totalizante 
que pode ser encontrada em diferentes situações históricas exatamente 
por englobar elementos centrais de um mesmo processo histórico. Em 
primeiro lugar, a presença de certos tipos humanos se faz necessária. 
São personagens capazes de agir socialmente dentro de um mesmo hori-
zonte histórico. Intensidade e persistência em suas ações seriam outros 
elementos fundamentais para a movimentação histórica de tais agentes. 
Em segundo lugar, Florestan destaca a necessidade de que esses agen-
tes apresentem um mínimo de consciência social, ou seja, capacidade de 
ação conjugada e solidária, bem como de inconformismos compartilhados 
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em face do status quo detido pelas classes sociais privilegiadas. Isso por-
que Florestan acredita que solidariedade coletiva e inconformismo são 
fatores básicos para a articulação de meios e fins, isto é, fundamentos 
históricos para um processo de reconstrução social. É desta forma que, 
consciente ou inconscientemente, é imposto um

amálgama entre interesses sociais imediatos (e por isso mais ou 
menos claros e impositivos), valores sociais latentes (e por isso 
imperativos mas fluidos) e interesses remotos (e por isso essenciais 
mas relativamente procrastináveis) (FERNANDES, 1987, p. 21).

Ao procurar apreender a mentalidade social constituída a partir 
de dois grupos distintos (dois tipos humanos), Fernandes promove 
um levantamento psicossocial da formação da burguesia no Brasil 
utilizando-se de recursos metodológicos destinados a captar a men-
talidade de cada grupo em separado. Neste sentido, o autor estaria 
olhando para: a) grupos sociais, b) a mentalidade de cada grupo em 
particular e c) a mentalidade social engendrada pela fusão de ambos. 
Decorrente disso, em seu arranjo metodológico, Fernandes não des-
taca, por exemplo, classes sociais, base econômica consolidada e rup-
turas sociais; tais fatores aparecem como consequência de um processo 
histórico-social. Se este percurso é percebido na metodologia da obra 
de Fernandes, então podemos inferir a precisa contribuição de Man-
nheim, que já em Sociologia sistemática chama a atenção para a apreen-
são dos processos sociais a partir de uma psicologia social aplicada 
sobre o comportamento dos grupos sociais. Com efeito, é no estudo 
do pensamento conservador que Mannheim (1986) aplica tais pre-
missas metodológicas, fundando a categoria estilo de pensamento como 
procedimento investigativo da variação das ideias manifestadas pelo 
grupo social e a respectiva permanência ou mudança de pensamento 

no decorrer de um processo histórico de longo prazo.
O último aspecto metodológico a ser caracterizado é a ques-

tão da mudança social. Este ponto é talvez aquele em que a presença 
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de Mannheim na perspectiva adotada por Fernandes torna-se mais 
clara, uma vez que fica explícita a presença das categorias metodoló-
gicas ideologia e utopia para a análise da introdução dos princípios do 
liberalismo na sociedade brasileira. Florestan Fernandes demonstra 
a existência de um interlocutor para o debate da tensão entre ideo-
logia e utopia no processo de mudança social da ordem escravocrata 
brasileira. Conforme destaca, as polarizações ideológicas e utópicas do 

liberalismo seriam fundamentais para o estudo do tema, sobretudo por-
que elas estão presentes no horizonte cultural daquilo que denomina 
por componentes dos estamentos senhoriais. Nesse contexto, observa Fer-
nandes, não é fácil distinguir entre o que é ideológico e o que é utópico, 
uma vez que o processo de objetivação do liberalismo no cenário his-
tórico brasileiro é de difícil constatação. Ele cita Mannheim quando 
salienta a difícil tarefa analítica da separação interpretativa entre a 
dimensão utópica e a dimensão ideológica e assinala: “Os elementos 
utópicos e ideológicos não aparecem isolados no processo histórico” 
(FERNANDES, 1987, p. 38). Isso se dá porque as utopias das classes 
ascendentes surgem impregnadas por elementos ideológicos. A ideo-
logia liberal foi historicamente formada como sendo uma “ideologia 
da emancipação dos estamentos senhoriais da ‘tutela colonial’ e só 
derivativamente, como interferência inevitável, ela assumiu o cará-
ter de uma ideologia de ‘emancipação nacional’” (p. 38-39).

Florestan Fernandes (1987) segue com a sua análise destacando 
os elementos gerais observados no processo histórico de mudança 
social no Brasil. Após concretizado o processo de independência e, 
posteriormente, garantida a estabilidade de um novo regime político, 
a polarização parece ser anulada enquanto polarização dos interesses de 

integração nacional. Isso ocorre como resultado da existência de cone-

xões da ordem legal que foram constituídas com o objetivo da represen-
tação política bem como a partir de um movimento de democratização 

do poder político, que parece ter tomado conta da lógica de funciona-
mento dos estamentos dominantes. Esse conjunto de mudanças e, 
mais importante do que isso, a sua lógica de organização fizeram com 
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que o elemento senhorial pudesse retornar ao palco social do país, 
porém transformado em cidadão, conforme a ordem legal vigente. Há, 
portanto, um movimento de transcendência e de negação da ordem 
social existente: a ideologia liberal encontra na sociedade civil, nascida 
do evento da independência nacional, “uma esfera na qual se afirma 
e dentro da qual preenche sua função típica de transcender e negar 
a ordem existente” (FERNANDES, 1987, p. 38-39). Florestan quali-
fica a ordem liberal transmutada de uma ordem social à outra como 
inócua e excluída ao nível da dominação patrimonialista, dada a perma-
nência de elementos tais como a escravidão, o mandonismo, o priva-
tismo e o localismo. Se o elemento geral aponta a revolução enquanto 
transformação da ordem social vigente, Florestan cada vez mais se 
aproxima de uma síntese conclusiva que aponta o surgimento de uma 
nova lógica de funcionamento social, baseada na excludência social, ou 
seja, na repetição de processos inertes de mudanças sociais, que ape-
nas modificam papéis sociais, mas que guardam em si a reprodução 
do status quo dos grupos sociais privilegiados.

Para Florestan (1987), o mesmo processo de transcendência e de 
negação da ordem vigente ocorre com a utopia liberal. Para o sociólogo, 
as transformações que passam pela utopia liberal teriam sido processa-
das de acordo com o mesmo pano de fundo, ou seja, a transformação 
com a manutenção da ordem. Conforme nota, a utopia liberal apenas 
adquire consistência histórica após realizado o processo de transfigura-
ção do elemento senhorial em cidadão. Feito isso, ela passa a preencher a 
sua função típica, que é forçar a transformação da realidade histórica. Em 
outros termos, trata-se da utopia liberal enquanto elemento central para 
a realização do processo paulatino de adaptação da sociedade global aos 
requisitos ideais da ordem social vigente. É nesse sentido que a socio-
logia diferencial de Florestan aponta a existência de um movimento de 
conversão da utopia liberal “em condição sócio-dinâmica de formação 
e consolidação da sociedade nacional” (FERNANDES, 1987, p. 38-39).

Fernandes destaca a assimilação e a absorção da ideologia libe-
ral no Brasil diante dos padrões sociais vigentes, resultando num 
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estágio de mudança social dentro da ordem. Podemos enfatizar aqui a 
importância dos quatro pontos conjugados pelo autor no início do 
trabalho. O momento inicial da reconstrução histórica — a indepen-
dência — é procedido dentro do contexto teórico-metodológico da 
obra pelos dois tipos humanos que neste instante se tornam respon-
sáveis pelo desdobramento da análise até o processo econômico e 
socioeconômico. Contudo, com as categorias ideologia e utopia, Fer-
nandes consegue caracterizar o conflito e a sucessiva incorporação 
dos ideais liberais, bem como os interesses utópicos desencadeados a 
partir de então, por meio da imagem do fazendeiro de café e do imi-
grante no contexto de formação da burguesia brasileira. Temos, por-
tanto, uma vez mais a contribuição de Mannheim para a construção 
metodológica da obra de Fernandes, a qual aparece neste momento 
com intensa significação.

Considerações finais

Este capítulo tratou das convergências entre a perspectiva metodoló-
gica adotada por Florestan Fernandes em A revolução burguesa no Brasil 
e os procedimentos analíticos formulados por Karl Mannheim. Par-
tindo do geral ao específico, as três partes que compõem este capítulo 
dedicaram-se ao estudo do procedimento de reconstrução histórica, 
salientando a importância do conceito de constelação, e do proce-
dimento analítico, destacando a relevância do conceito de mudança 
social compreendido na chave analítica da ideologia e da utopia. Para 
além disso, o capítulo ainda analisou o problema do ecletismo socio-
lógico de Fernandes não enquanto frouxidão teórico-metodológica, 
mas como procedimento de construção epistemológica que tinha 
como influência a sociologia de Mannheim.

É necessário, contudo, notar que a narrativa apresentada neste 
texto não aprofundou a análise no problema do conhecimento cien-
tífico na obra de Florestan Fernandes. Por outro lado, deteve-se em 
abordar tanto em Fernandes quanto na relação de sua obra com o 
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pensamento de Mannheim o elemento interno à sua sociologia, ou 
seja, o processo de constituição da organização da lógica de operação 
sociológica. As conexões entre os princípios da Sociologia diferencial 
de Florestan Fernandes e os princípios da Sociologia histórica de Karl 
Mannheim deverão surgir um pouco mais claros aos olhos do leitor, 
ainda que o tema esteja longe de seu esgotamento. Como visto, a 
necessidade de formalizar um princípio de síntese compreensiva, assen-
tada na formulação de conceitos sociológicos objetivos, muitas vezes 
é confundida com a ideia de ecletismo. Para além disso, o ecletismo 
surge igualmente como porta de entrada para a apresentação de pro-
cessos históricos multifacetados e compostos por múltiplas dimensões 
do social. Ainda assim, as categorias gerais de pensamento assumem 
posição analítica central, especialmente por permitirem um maior 
controle dos fenômenos empíricos e, sobretudo, por possibilitarem 
a comparação e a observação de regularidades — a exemplo das con-
dições iniciais de processos revolucionários.

Destaca-se, finalmente, que a noção de ideologia apresentada por 
Mannheim surge como uma espécie de pilar para a dimensão onto-
lógica da sociologia de Florestan Fernandes. O entendimento cien-
tífico, por sua vez, somente se torna possível quando dedicado aos 
processos em sua completude e, ao intervir no meio (prevendo e orien-
tando), visa a decifração da lógica interna responsável pela constitui-
ção da realidade tal qual se apresenta, fundando com isso a estrutura 
epistemológica de sua atuação. Aqui reside a importância de uma 
sociologia dos fatos que apresenta as diferenças históricas como meio 
fundamental para a compreensão de processos de mudança social que 
podem ser comparados entre si.

Por fim, o par ideologia e utopia não apenas condiciona a con-
cepção de ciência elaborada por Mannheim e por Florestan Fernan-
des, mas igualmente devolve, do ponto de vista teórico, o caráter 
dinâmico da realidade social, concebendo-a como um movimento 
ininterrupto que atravessa os fragmentos sociais no mesmo instante 
em que é constituída por eles — pelo pensamento e pela história 
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social. Com isso, torna-se inviável uma leitura da epistemologia dis-
sociada de um arranjo teórico permeado pelo sentido histórico. Em 
outras palavras, tanto Mannheim quanto Florestan tomam por ponto 
de partida o modelo pelo qual a realidade (o Ser) antecede a razão 
humana (o Pensamento), sendo o exercício primeiro da pretensão 
de conhecimento do real a elaboração de categorias sólidas e capa-
zes de apreender aquilo que há enquanto essencial (leis gerais) em 
seu comportamento, mesmo que tal aspecto seja provisório/mutável. 
No entanto, se o posicionamento teórico dos autores está norteado 
pela dimensão do devir, a aceitação da realidade social nas premis-
sas do movimento histórico significou a ampliação das possibilida-
des de formulação de um saber científico sobre os fenômenos sociais.
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Questões de ritmo: 

Florestan Fernandes e 

a linhagem dualista de 

interpretação do Brasil

Pedro Luiz Lima

A teia ideológica, construída sobre uma realidade retocada, está longe 

de se reduzir a uma inocente incompreensão histórica, geradora que é 

de outras incompreensões que projetam sobre a história do país um dos 

freios ao processo de mudança social. Solidifica, petrifica manchas idea-

lizadas, estilizadas, esteticamente estilizadas, dificultando o consumo 

transformador da memória, a superação permanente, gerando o ana-

cronismo e as explosões modernizadoras, duas faces da velha moeda. 

Conserva, dentro da corrente, debaixo das águas, invisíveis aos nave-

gantes, minas submersas, que, por impedirem a corrida ao mar largo, 

perturbam o ritmo sincrônico do movimento social e econômico.

Raymundo Faoro (1958)



237

Creio que algum filósofo indiano que desejasse saber o que é a sociologia 

pelo que, com este nome, se faz entre nós, se sairia mais ou menos com 

esta definição: “A sociologia é a arte de salvar rapidamente o Brasil”.

Mário de Andrade (1972, p. 41-42)

Na clássica reconstrução histórica empreendida por Irene Cardoso 
acerca da formação da Universidade de São Paulo (USP) sobressai o 
componente político que impulsiona todo o processo. Através da bem 
retratada teia de contradições que condiciona a idealização e a con-
solidação do projeto da universidade, Irene Cardoso contrapõe-se à 
narrativa segundo a qual a USP seria fruto das convicções liberais e 
democráticas de seus fundadores, capitaneados por um grupo vincu-
lado ao jornal O Estado de S. Paulo e, particularmente, por seu proprie-
tário, Júlio de Mesquita Filho. Contra o “mito liberal-democrático da 
criação da universidade” (CARDOSO, 1982, p. 17), fazem-se notar a 
substância elitista explícita no projeto de um “imperialismo benéfico 
de São Paulo” (p. 39, p. 91) e a vinculação entre o empenho anticomu-
nista dos liberais do grupo do Estadão (que se autodenominavam “a 
Comunhão Paulista”) e a escalada repressiva do governo Vargas nos 
anos que imediatamente precederam o Estado Novo. Em suma, para 
além do beatífico liberalismo pelo qual a Comunhão Paulista se oporia 
aos autoritarismos prevalecentes em defesa da democracia, a fundação 
da USP revela a marca de um projeto de hegemonia que, sob a ban-
deira da resistência constitucionalista e da reivindicada mística ban-
deirante, mal esconde seus nexos com o intervencionismo do governo 
Vargas1 — em nome da “cruzada nacional contra o comunismo” (p. 
166). Nesse projeto, a função primordial conferida à universidade é 

1. O entrelaçamento contraditório entre liberalismo e autoritarismo no período 
em questão foi notavelmente desenvolvido por Werneck Vianna no clássico Libe-

ralismo e sindicato no Brasil (1976). Uma leitura cruzada entre essa obra e o citado 
trabalho de Irene Cardoso, apesar de transcender os propósitos do presente texto, 
revelaria aspectos determinantes do contexto ideológico da criação da USP.
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a de “reproduzir [uma] elite depositária da razão, destinada a con-
duzir a nacionalidade”, uma vez que “a massa não pode ser emanci-
pada politicamente, mas apenas educada politicamente” (p. 92, p. 158).

Da narrativa de Irene Cardoso, interessa-nos, sobretudo, desta-
car o caráter estratégico atribuído à Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras (FFCL) nos desígnios da Comunhão Paulista. Se seu projeto 
político é imaculadamente elitista e demofóbico, o lugar específico de 
formação e reprodução da elite dirigente postulada é a FFCL — em uma 
divisão do trabalho intelectual que concede às ciências humanas o apa-
nágio de indutora da compreensão da sociedade através de algo como 
um “interesse geral”. Enquanto as outras instituições da universidade 
teriam uma finalidade mais particularista e profissionalizante, a FFCL 
teria sido concebida como bastião do “projeto de hegemonia cultural 
e política de São Paulo e da Comunhão” (CARDOSO, 1982, p. 156).

Esse nascedouro, de imediata determinação política — em que se 
afirmam não apenas o relativo autonomismo de São Paulo em con-
flito com o Estado nacional, como também suas complexas aproxi-
mações —, é constantemente distorcido e tendenciosamente superado 
em algumas das narrativas que glorificam a neutralidade axiológica do 
que viria a ser, duas décadas mais tarde, a “escola paulista” de socio-
logia. Distorcido, quando se culturaliza o projeto da Comunhão Pau-
lista e se passa a destituí-lo de suas evidentes pretensões políticas. 
Por esse viés, haveria uma relação de causalidade unívoca entre o 
contexto de formação da USP e a cristalização da escola liderada por 
Florestan nos anos 1950: a excelência acadêmica desta última seria 
efeito do ambiente liberal propiciado pela elite paulistana quando da 
criação da universidade. Exemplar dessa vertente analítica pode ser 
apreendido na interpretação histórica segundo a qual

a instituição paulista [a USP] foi percebida, pelas elites locais, como 
parte de um projeto de redenção política através da afirmação da 
hegemonia cultural paulista. E, como tal, legitimou-se e pôde ficar 
ao abrigo de tempestades políticas (ALMEIDA, 1989, p. 197).
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Emerge daí um retrato em que seria tão pungente o consenso 
liberal entre as elites locais de São Paulo que seu “projeto de reden-
ção” estaria a salvo de flutuações político-ideológicas. Ou, em outros 
termos, o excesso político da formação se consolidaria em uma “hege-
monia cultural” assegurada pela distância entre a USP e o Estado 
nacional — e seria pela continuidade linear dessa distância que se 
teriam criado as condições para o surgimento das ciências sociais, 
propriamente ditas, na USP.

Em outra chave interpretativa, as determinações políticas da for-
mação da universidade teriam sido superadas por uma diversidade de 
fatores. Nos textos de Sérgio Miceli, constata-se um longo processo, nas 
duas décadas que se seguem à criação da universidade, em que a profis-
sionalização universitária se faz dominante à medida que rui o projeto 
político dos fundadores. Seriam as classes médias, cuja ascensão se rea-
lizava através da universidade, as portadoras de uma mudança funcio-
nal que autonomizaria a vida universitária com relação às ingerências 
políticas da elite. Em suas próprias palavras, “a experiência universi-
tária paulista foi se viabilizando na razão direta do fracasso e esvazia-
mento do projeto inaugural” (MICELI, 1989a, p. 86-87) por conta de 
um antagonismo de interesses de classes, manifesto na “colisão entre 
o ‘projeto iluminista’ das elites locais e a irresistível profissionalização 
de setores médios em ascensão social” (p. 84-85).

Tanto na tese da despolitização de suas origens, em que um libera-
lismo difuso seria o berço da autonomização da universidade, quanto 
na hipótese da superação de sua fundação marcadamente ideológica, 
trata-se de reafirmar a especificidade da USP como único centro no país 
em que se teria formado um ambiente universitário isento de impure-
zas ideológico-políticas. Seria assim possível afirmar, como o faz Miceli, 
que “a rigor só existiu uma vida acadêmica na acepção das experiên-
cias europeias e norte-americanas na USP” (MICELI, 1989a, p. 86).

Na narrativa sobre o devir dessa singularidade, outros fatores se 
somam ao mencionado desencontro entre o projeto da Comunhão Pau-
lista e a “irresistível profissionalização” universitária. Apenas a USP, 
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entre os centros brasileiros de educação superior, teria alcançado uma 
vida acadêmica de padrões ocidentais, porque somente em São Paulo 
teria havido a correlata intensidade nas dinâmicas de industrialização 
e urbanização, responsável pela “acelerada consolidação de uma estru-
tura social e ocupacional cujos padrões de diferenciação e hierarquiza-
ção não tinham similar no restante do país” (MICELI, 1989b, p. 13).

Ademais do componente estrutural, da relativa modernização 
do contexto paulista2, houve ainda uma importação crucial para a 
configuração da particularidade da Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras. A vinda da missão francesa para a USP, com seus antropó-
logos, filósofos e historiadores, constituiu a necessária alavanca para 
assegurar uma “vertebração institucional e doutrinária” capaz de rom-
per com a predominante “mentalidade jurídica” (MICELI, 1989b, p. 
14). Em suma, pela excepcionalidade do contexto socioeconômico 
de São Paulo e pela predominância de um cientificismo de matriz 
francesa aplicado sem intermediários, o bacharelismo de tão longín-
quas raízes na história do Brasil teria sido finalmente ultrapassado. 
Nos departamentos franceses de ultramar da FFCL, a nova forma de 
fazer ciências humanas seria não apenas ensinada diretamente pelos 
mestres, em sua língua nativa, como também, e mais importante, se 
institucionalizaria e rotinizaria, incorporada aos procedimentos buro-
cráticos3. Para a singularidade uspiana — com relação ao meio inós-
pito que impedia o vicejar de uma vida universitária comme il faut em 

2. “Em 1935 os paulistas vangloriavam-se por se construir na sua cidade, em 
média, uma casa por hora. Tratava-se nessa altura de vivendas; garantem-me 
agora que o ritmo se conservou com respeito aos prédios de andares. A cidade 
desenvolve-se com tal rapidez que é impossível seguir um plano: seria neces-
sário reeditá-lo todas as semanas. Dizem mesmo que se nos dirigirmos de táxi 
a uma entrevista marcada com algumas semanas de antecedência arriscamo-
-nos a chegar com a antecipação de um dia à construção do quarteirão” (LÉVI-
-STRAUSS, 1981, p. 90).
3. Paulo Arantes trata especificamente da filosofia uspiana e é referência obri-
gatória com Um departamento francês de ultramar (1994).
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outros cantos do país —, seriam fundamentais, portanto, esses “docen-
tes estrangeiros treinados nas regras e costumes da competição aca-
dêmica europeia” (1989a, p. 81).

A afirmação do caráter politicamente neutro das ciências huma-
nas praticadas na USP, especificamente no departamento de sociolo-
gia, recorre com frequência à contraposição com o contexto do Rio de 
Janeiro, onde se efetivaria ao extremo a deformação da ciência pelo 
excesso de engajamento. Nesse quadro, o nexo imediato com a polí-
tica implicaria perversão dos princípios elementares da investigação 
propriamente científica, e a proximidade umbilical com o Estado seria 
evidência concreta desse postulado jogo de soma zero entre ciência e 
política. A condição principal para a consolidação do ambiente cientí-
fico em São Paulo, para além dos fatores já percorridos (urbanização, 
industrialização, estrutura de classes mais nítida, presença da missão 
francesa), seria uma ausência — ou antes, reconhecidas as motivações 
políticas da fundação da universidade, uma negação. Exacerbada a pre-
missa weberiana da distinção entre as duas vocações, constrói-se assim 
um discurso histórico em que se pôde fazer ciência apenas quando (e 
onde) se concretizou esse suposto ambiente isento. Daí a relevância de 
atentarmos para a construção do contexto das ciências sociais no Rio 
de Janeiro como a contraface negativa, exemplo rico de todos os com-
ponentes espúrios, obstáculos à modernização da prática científica.

Evidentemente, a história de tal distinção, em que “o Rio de Janeiro 
está para a política assim como São Paulo está para a ciência” (MICELI, 
1989a, p. 89), é narrada por uma considerável diversidade de vozes, 
das mais variadas inserções. Nesse sentido, Maria Hermínia Tavares 
de Almeida (1989, p. 197) enfatiza a trajetória de politização da Uni-
versidade do Distrito Federal desde os anos 1930 e, em diapasão com-
plementar, Daniel Pécaut (1990, p. 216) sublinha que a inserção do 
intelectual paulista se dá em um “meio específico de inter-reconheci-
mento” tendo como referência “normas gerais do trabalho teórico”. A 
mesma distinção aparece também em Maria Arminda do Nascimento 
Arruda (2009, p. 320) e, de forma mais matizada, em Milton Lahuerta 
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(1999, p. 15-29). O consagrado método de construir a história das ciên-
cias sociais no Brasil erigindo São Paulo, a USP e a “escola sociológica 
paulista” ao posto de estandartes de um padrão universal de cientifi-
cidade, distantes e isolados do acúmulo de inconsistências políticas e 
particularidades regionais do restante do país, obedece à interpretação 
do Brasil cristalizada por Simon Schwartzman na fórmula dos anta-
gonismos entre “Representação e cooptação política no Brasil” (1970) 
e entre São Paulo e o Estado nacional (1975). Curiosamente, a distinção 
também é reencontrada, em chave marxista, na obra de Caio Navarro 
de Toledo sobre o Instituto Superior de Estudos Brasileiros (Iseb)4.

Esse preâmbulo respalda a suspeição de que através da inadver-
tida assimilação da perspectiva USPcêntrica — segundo a qual a “socio-
logia uspiana” pôde emergir como ciências sociais propriamente ditas 
e se desenvolver distante, e por causa de sua distância, com relação à 
política — inviabiliza-se um terreno fértil para a pesquisa do modo 
como os trabalhos de Florestan Fernandes e de seus discípulos cons-
troem e reverberam noções políticas (mesmo que à revelia), além de 
se inscreverem no contexto de disputas políticas das décadas de 1950 
e 1960. Suspeição estimulada ainda pela proximidade que tal nar-
rativa guarda vis-à-vis à própria versão do protagonista da história, 

4. Na afirmação de que “o pensamento isebiano está firmemente amarrado 
num sistema cujas ‘inconsistências teóricas’ mesmas o sustentam em sua efi-
cácia prática, confluindo no processo de afirmação do capitalismo” (TOLEDO, 
1978, p. 14) aparecem sintetizados, com sinal invertido, os pressupostos da 
narrativa cujo desenrolar acompanhamos até aqui. A percepção de que a USP 
seria, pela objetividade desengajada de suas ciências sociais, o avesso do Iseb é 
recorrente em todos os autores até aqui citados — e se reforça com uma leitura 
imediata da clássica polêmica que envolveu Florestan Fernandes e Guerreiro 
Ramos acerca do fazer sociológico no Brasil — conferir Bariani Junior (2012), 
para um consistente levantamento sobre o tema. Não trataremos diretamente 
dessa questão no que segue, importando-nos a esta altura apenas enfatizar a 
consolidação de uma oposição que se evidencia, vez por outra, pela sintomá-
tica reificação e espantalhização do Iseb.
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explicitada nos artigos, originalmente publicados em meados dos 
anos 1950, que compõem a primeira parte de A sociologia no Brasil

5.
Mas, curiosamente, se por um lado a sobrevalorização do 

cientificismo uspiano advém da própria leitura, autobiográfica em 
grande medida, feita por Florestan sobre o processo de institu-
cionalização das ciências sociais em São Paulo, por outro lado, é 
também o próprio Florestan quem, a posteriori, dá pistas para o 
trabalho de restituição do caráter político de suas obras. Induz a 
isto, por exemplo, quando atesta que sua atuação como precursor 
da FFCL visava a “legitimar uma área própria de autonomia inte-
lectual em nome da ‘ciência’ e da ‘solução racional’ dos problemas 
sociais” (FERNANDES, 1977, p. 14). Nessa sintomática afirma-
ção, que consta da introdução escrita em 1977, já se pode começar 
a alinhavar o caminho a percorrer, posto que a tal “solução racio-
nal dos problemas sociais” dispõe, ainda que involuntariamente, a 
política como finalidade entrelaçada à construção de “área própria 
de autonomia intelectual”. Mesmo que o propósito fosse o de iso-
lar a ciência da política, a alusão à solução dos problemas sociais 
como objetivo trai uma concepção em que aquelas fronteiras já estão 
nubladas de partida. Evidentemente, este é o Florestan de meados 
dos anos 1970, para quem a vinculação entre o sociólogo e o mili-
tante socialista é determinante, e não aquele da década de 19506. 

5. Afinal, permanece válida e digna de atenção a longeva precaução de método 
que ensina a não julgar um indivíduo, uma instituição ou um período histórico 
pelo “conceito que fazem de si”. Em Marx (1978, p. 349), a mesma ideia aparece 
em O 18 Brumário de Luís Bonaparte e no prefácio de 1859 à Contribuição à crí-

tica da economia política, onde se lê: “Assim como não se julga um indivíduo pela 
ideia que ele faz de si próprio, não se poderá julgar uma tal época de transfor-
mação pela mesma consciência de si” (2003, p. 5-6).
6. Sabemos que a leitura da história do pensamento político-social brasileiro 
que confunde uma “periodização institucional” com a “periodização epistemo-
lógica ou teórica” (SANTOS, 1978, p. 26) atravessa a obra de Florestan. Em 
alguns de seus textos e entrevistas dos anos 1970, contudo, é interessante notar 
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De todo modo, é hábito de Florestan Fernandes (e de seus discí-
pulos) embutir intenções políticas, geralmente no sentido da defesa 
de transformações estruturais na sociedade brasileira, em registro 
discursivo que remete a imperativos racionais e à ambição por uma 
ciência autônoma.

Partimos, pois, de pressupostos antagônicos aos que regem afir-
mações como a seguinte, de relevante intérprete da obra do soció-
logo paulista:

Florestan desenvolve o tema da relação entre teoria e prática de 
uma perspectiva interna ao campo da sociologia, como sociologia 
aplicada. O cumprimento das finalidades sociais da ciência exige, 
portanto, que a universidade, núcleo da criação científica, man-
tenha-se em descompasso com a realidade social imediata. Ela não 
pode estar totalmente adaptada à sociedade, tampouco comple-
tamente entrosada com seu tempo histórico, só podendo realizar 
suas tarefas na medida em que se mantém à frente — ou, como 
veremos, na retaguarda — de seu próprio tempo (GARCIA, 1999, 
p. 186, grifo nosso).

A nosso ver, assimilar como dado, na reinterpretação histó-
rica, o mesmo descompasso que o autor postula como norma implica 
imprudente aproximação entre historiador e protagonista da história. 
Então, em vez de tentar evitar aparentes contradições, será melhor 

a recorrência de um embrião de autocrítica que parece incidir contra o próprio 
isolamento, tão festejado por alguns de seus comentadores, da ciência com rela-
ção à política. Para além das hagiografias escritas em seu nome, o Florestan mili-
tante do pós-1970 revela-se indisposto com a estrita divisão de funções entre o 
cientista e o ator político: “De uma maneira geral, devo dizer que me sinto muito 
insatisfeito pelo fato de que não consegui superpor os dois papéis que gostaria 
de preencher. Eu gostaria de ser um cientista social ao mesmo tempo vinculado 
com a universidade e com o socialismo. Todas as tentativas que fiz para com-
binar as duas coisas falharam” (FERNANDES, 1978, p. 77).
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empenharmo-nos em desenvolvê-las. Nesse sentido, retomando uma 
caracterização de Werneck Vianna (2004, p. 207-208), importa salien-
tar que “a concepção mertoniana de comunidade científica” que preside 
à emergência uspiana, dado o efetivo ímpeto transformador de suas 
intervenções, tem de ser complementada pela contígua formação de 
uma mannheimiana intelligentsia. Ou seja, para a interpretação do sen-
tido político de algumas das obras de Florestan, não se deve confundir 
cientificismo com ausência de propósitos políticos, nem manifestas 
intenções transformadoras com resquícios de malfadado ensaísmo.

As tensões de uma “sociologia [que] não se quer traduzir em uma 
política” (WERNECK VIANNA, 2004, p. 211) devem, pois, ser bus-
cadas precisamente nesse aparente desencontro entre intenção subje-
tiva e efetividade histórica. Para tanto, há que se levar em consideração 
duas premissas fundamentais que dão suporte à concepção desta tese e 
que se podem enunciar através da remissão aos estudos de Gildo Mar-
çal Brandão sobre as linhagens do pensamento político brasileiro. Em 
primeiro lugar, como já foi explicitado, não se buscará restaurar ou 
estabelecer identidades unívocas nem partir de contraposições linea-
res entre autores, escolas ou tendências de pensamento. Em vez de 
tomar a antítese Iseb-USP, por exemplo, como um fato consumado, a 
investigação incidirá sobre as formas em que a familiaridade se desen-
volve e se transmuta em relação de natureza distinta. Convém buscar 
a dinâmica dessas identidades, no espírito da afirmação de Gildo, pois

nem todos os “pensadores político-sociais” se enquadram nesta 
ou naquela linhagem, em vários convivem almas contrapostas e 
nem sempre a proclamada é a real; e como ocorre em toda famí-
lia, por vezes os mais próximos são os mais distantes (BRAN-
DÃO, 2007, p. 38-39).

Em segundo lugar, um ponto de partida desta pesquisa consiste 
no reconhecimento da necessidade de ultrapassar os pruridos daquilo 
que Gildo Marçal chama de “metodolatria”. Três entre os princípios 
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básicos da “metodolatria” constituem o avesso dos marcos que bali-
zarão nossa investigação: a “segmentação dos saberes que dialogam 
pouco entre si” (BRANDÃO, 2007, p. 158) deverá ser subvertida por 
um tratamento que extraia teoria política dos trabalhos sociológicos 
de Florestan; o aprisionamento das “ciências sociais na fragmentação 
dos objetos” (BRANDÃO, 2007) deverá ser desvirtuada pela própria 
escolha do objeto deste estudo, que supõe considerável transversali-
dade histórica e disciplinar; e “a ruptura entre o normativo e o empí-
rico” (p. 189) deverá ser explicitamente abandonada em prol de uma 
perspectiva apta a traduzir em termos políticos o que seria autônoma 
linguagem sociológica.

Fundamentos da linhagem dualista, de Sérgio Buarque de 

Holanda a Raymundo Faoro

A tentativa de demarcar um ponto de partida preciso para o nascimento 
de ideologias ou linhagens teóricas tende à arbitrariedade, posto que 
sempre há antecedentes com relação à pretensa inauguração. Assim 
também o esforço para identificar continuidades doutrinárias perpas-
sando por diferentes épocas pode facilmente esboroar-se com a insensi-
bilidade para as especificidades dos contextos agrupados e a consequente 
construção artificiosa de duradouras doutrinas (SKINNER, 1969). Fei-
tas essas ressalvas, corroboremos, contudo, a tese de que a secular lei-
tura dualista do processo de modernização latino-americano tem como 
um de seus marcos iniciais a dicotomia civilização-barbárie, celebri-
zada em 1845 no Facundo, de Domingo Sarmiento. Desde então, a ima-
gem da “luta ingênua, franca e primitiva entre os últimos progressos 
do espírito humano e os rudimentos da vida selvagem, entre as cida-
des populosas e os bosques sombrios” (SARMIENTO, 2009, p. 14-15) 
pôde ganhar novos contornos, sendo-lhe acrescidos adereços contem-
porâneos, embora pareça persistir como tema fundamental — passível 
de variações — nas mais diversas interpretações, de Tavares Bastos a 
Euclides da Cunha, de Alberto Torres a Jacques Lambert.
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Importa menos, para nossos propósitos, contemplar a longue 

durée desta persistência do que atestar, no caso específico do pen-
samento político-social brasileiro, a ocorrência de uma linhagem, 
situada, que abarcaria a obra de Florestan Fernandes — ao menos a 
do período anterior a 1964, que, por ora, nos interessa diretamente. 
A inscrição de Florestan nessa linhagem determinada romperia com 
a ilusão da iconoclastia, recorrente em análises sobre a “escola pau-
lista”, poria em suspenso a autonomização da “especialização meto-
dológica” com relação às disputas políticas de seu momento histórico 
e, por conseguinte, desfaria a imagem dos “sociólogos uspianos” 
como entes autorreferenciados, alienados por completo no torpor 
da torre de marfim universitária.

Passemos, pois, à aludida linhagem — e, sem ousar definir nossa 
porta de entrada como um marco zero, adentremo-la como a um 
trem em movimento7. Em Raízes do Brasil, cuja primeira edição data 
de 1936, Sérgio Buarque de Holanda constrói sua narrativa por sobre 
um mosaico de conceitos antitéticos. São os contrastes entre semea-
dor e ladrilhador, ética de trabalho e espírito de aventura, Estado e 
família, público e privado, ordenação impessoal e relações persona-
listas, iberismo e americanismo, entre tantos outros, que constituem 
a dinâmica da sua panorâmica história do Brasil. Fundamentalmente, 
trata-se de antepor uma ordem que vincula razão e modernidade a 
seus opostos, passionalidade e tradição, e de acompanhar os embates 
que daí sucedem. Essa trama histórica é construída em grande medida 
na chave interpretativa da ausência ou do hiato (ou, ainda, da inauten-

ticidade, para reiterar o conceito de Jessé Souza) — o que resta claro 
quando, por exemplo, atentamos para o caráter da peculiaridade bra-
sileira, referida aos momentos iniciais da colonização:

7. A discussão seguinte parte, em boa medida, das coordenadas estabelecidas 
pelo texto seminal de Werneck Vianna, “Weber e a interpretação do Brasil” 
(1999), e pelo sétimo capítulo (“O caso brasileiro como visto por nossa sociolo-
gia da inautenticidade”) de A modernização seletiva (2000), obra de Jessé Souza.
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o peculiar da vida brasileira parece ter sido, por essa época, uma 
acentuação singularmente enérgica do afetivo, do irracional, do pas-

sional, e uma estagnação ou antes uma atrofia correspondente das 

qualidades ordenadoras, disciplinadoras, racionalizadoras. Quer dizer, 
exatamente o contrário do que parece convir a uma população 
em vias de organizar-se politicamente (HOLANDA, 1979, p. 31, 
grifos nossos).

O déficit de racionalidade culmina, como se sabe, no alastra-
mento da dominação tradicional em sua modalidade patrimonialista, 
caracterizada pela indistinção entre os domínios do público e do pri-
vado (HOLANDA, 1979, p. 105).

Alastramento este ao qual se contrapôs, a partir da aboli-
ção da escravatura, uma “revolução lenta, mas segura e concertada” 
(HOLANDA, 1979, p. 126), um “processo demorado”, que, especial-
mente através da urbanização, tendia a ultrapassar os “freios tradicio-
nais”, em prol do “advento de um novo estado de coisas, que só então 
se faz inevitável” (p. 127). A tradição, representada como o obstáculo, 
causa do ralentar do processo de modernização (freio da nossa revolu-

ção), sobreviveria em meio a esse processo, gerando os problemas de 
ritmo que nos interessarão adiante. A esta altura, basta assinalar a ocor-
rência frequente, no texto de Buarque de Holanda, de marcadores que 
indicam um pulso moderado à transformação — como quando identifica 
como efeito do processo revolucionário a “dissolução lenta, posto que 
irrevogável, das sobrevivências arcaicas, que o nosso estatuto de país 
independente até hoje não conseguiu extirpar” (p. 135, grifo nosso).

É curioso notar que a irrevogabilidade da superação dos tra-
dicionalismos herdados do passado colonial, das raízes ibéricas do 
colonizador, não requer como sequência lógica imediata a entrada 
no mundo da modernidade — não há imediatismos na marcha lenta 
desta revolução sem “convulsões catastróficas”. Buarque de Holanda 
parece considerar um Brasil incrustrado em estágio intermediário, 
no entretempo que arrasta para trás o movimento da transformação 
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pleiteada, mas o mantém em moto contínuo — “estaríamos vivendo 
assim entre dois mundos: um definitivamente morto e outro que luta 
por vir à luz” (HOLANDA, 1979, p. 135).

A moderação no andamento da emergência deste novo mundo, 
longe de alarmar o historiador, induz à manifestação de perturbadora 
aquiescência ao ritmo manifesto na superação dos entraves tradicionais. 
A nossa revolução, alinhavada por Sérgio Buarque na célebre conclu-
são de Raízes do Brasil, guarda sua singularidade na afirmação de uma 
esperança (“nos encontraremos um dia com a nossa realidade”) que 
não pode prescindir da lentidão, o que parece necessário à manuten-
ção de certa autenticidade no macroprocesso de modernização. Isto se 
expressa no desfecho notavelmente ambíguo da narrativa buarquiana:

Poderemos ensaiar a organização de nossa desordem segundo 
esquemas sábios e de virtude provada, mas há de restar um mundo 

de essências mais íntimas que, esse, permanecerá sempre intacto, 
irredutível e desdenhoso das invenções humanas. Querer igno-
rar esse mundo será renunciar ao nosso próprio ritmo espontâneo, à 
lei do fluxo e do refluxo, por um compasso mecânico e uma har-
monia falsa (HOLANDA, 1979, p. 142, grifos nossos).

O uso repetido do pronome possessivo no parágrafo final de 
Raízes do Brasil, inclusive no trecho destacado, parece fornecer con-
traponto ao normativismo que dirige essa história do déficit de 
modernidade nas manifestações do iberismo, da cordialidade, do 
aventureirismo, da dominação patrimonial. Nossa realidade, nossa 
desordem, nosso próprio ritmo espontâneo, nossos olhos — ao passar 
da negatividade do diagnóstico (que apenas constata inautenticidade 
ao enxergar o real como pré-moderno e ao caracterizá-lo pelo que 
ele não é) para a formulação positiva de um projeto, vemos Sérgio 
Buarque se apegar, ao menos retoricamente, à malfadada concre-
tude que tanto lastimou. A lentidão é necessária porque condiz com 
a nossa desordem, e assim o faz por sintonizar com as tais essências 
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mais íntimas. Haveria, pois, um ritmo espontâneo a respeitar — e a 
transformação deveria corresponder a este imperativo. Por detrás 
deste nosso ritmo estaria, assim, o caminho possível para aproximar 
harmonicamente os dois andamentos, conflitivos em potencial, da 
modernidade e da nossa realidade. Uma revolução que ignorasse a 
espontaneidade do nosso ritmo por crer na eficiência mecânica de 
um compasso pré-determinado implicaria, apenas, a persistência do 
descompasso, inevitável pela reprodução do estranhamento entre o 
tempo moderno e o nosso tempo.

Partimos de Sérgio Buarque pela colocação da questão rítmica 
no centro da sua trama — para o que a problemática levantada pela 
sua conclusão, mesmo que a contrapelo da base argumentativa de 
todo o ensaio, revela-se ilustrativa. Ademais, a ênfase na irraciona-
lidade dos costumes e hábitos pré-modernos dos brasileiros e a cor-
relata hipóstase da racionalidade na sociabilidade moderna, tendo 
como princípio ordenador a Zweckrationalität emprestada de Max 
Weber8, demarcam o terreno dualista no qual situaremos alguns 
escritos de Florestan Fernandes.

Neste mesmo campo interpretativo, situa-se outra narrativa clás-
sica sobre o macroprocesso histórico de formação do Brasil que nos con-
cerne a esta altura. Em sua primeira edição, de 1958, Os donos do poder, de 
Raymundo Faoro, pode ser lido como uma continuação da perspectiva 
buarquiana, com especializada ênfase nos aspectos políticos e na articu-
lação do arcabouço conceitual weberiano. A questão da anteposição de 
um modelo moderno à precariedade das organizações e práticas polí-
ticas (em uma palavra, do atraso) e a descrição da história do país como 
o teimoso pôr-se deste hiato retornam (JASMIN, 2003, p. 361), e Faoro 
parece mesmo querer entranhar as raízes do Brasil ainda mais longe, 

8. Zweckrationalität, conceito-chave na tipologia weberiana das formas de ação 
social, foi traduzido para o português, em edição revisada por Gabriel Cohn, como 
“racionalidade orientada pelos fins” (WEBER, 1999, p. 13) e para o inglês como 
“instrumental rationality” (1978, p. 24). Voltaremos ao conceito mais adiante.
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com suas clássicas remissões à história de Portugal e a eventos específi-
cos que remontam ao século XIV, como a Revolução de Avis. Através 
de um método que já pôde ser caracterizado como “uma semi-regres-
são ao infinito” (LESSA, 2002, p. 237), Faoro (1958, p. 263) estabelece a 
“independência sobranceira do Estado” com relação à nação como uma 
constante no vasto período que analisa. A consolidação do estamento 
burocrático, figura propositadamente contraditória em sua mistura dos 
componentes tradicional e moderno, funcionaria como eixo da domina-
ção patrimonial luso-brasileira, cuja persistência Faoro visa demonstrar.

Em nosso limitado sobrevoo pela sua obra, importa-nos, sobre-
tudo, destacar que, à sua maneira, o jurista gaúcho retoma a pro-
blemática do ritmo e dos obstáculos à transformação. Para além das 
ambiguidades explícitas no tratamento dado por Sérgio Buarque à 
nossa revolução, que modulam a antinomia moderno-tradicional com 
o aparente elogio de uma lenta adaptação, Faoro é mais incisivo na 
restituição do caráter francamente negativo da tradição. Escrito duas 
décadas depois, já sob a sombra das disputas em torno das concep-
ções de desenvolvimento nacional, Os donos do poder abdica de qual-
quer ambivalência, assimilando a “experiência civilizatória brasileira” 
como “um longo pesadelo decantado” (LESSA, 2002, p. 236).

Nesse sentido, os freios tradicionais assinalados por Sérgio Buarque 
ganham relevo no dualismo de Faoro. Nada lhe assegura que a marcha da 
modernização econômica, já latente nos anos finais da década de 1950, 
irá finalmente se sobrepor à astúcia do patronato político brasileiro: 

o estado patrimonial e o estamento burocrático […] podem per-
petuar-se nessas ordens econômicas [capitalismo ou socialismo], 
seja desviando-lhes o rumo, seja impedindo a plena expansão do 
capitalismo industrial (FAORO, 1958, p. 263). 

Insidioso, o nosso obstáculo é congênito e de grande capacidade 
adaptativa, atraiçoando pelo alto os aparentes avanços da modernidade 
— mesmo porque tais avanços responderiam à necessidade imposta por 
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ritmo alheio, determinado pelos “países líderes da economia mundial”. 
Sobressai, ao fim do texto de Faoro, o tema da heteronomia econô-
mica como potente fator de manutenção da pré-modernidade atra-
vés dos solavancos modernizadores. “Forçados a obedecer ao ritmo da 
economia mundial”, “forçados a dar saltos, suprimindo fases interme-
diárias da evolução normal”, os países atrasados seriam, não bastassem 
os fatores internos, coagidos a se desviar da norma, o que provocaria 
ainda “sérias incongruências na esfera econômica e cultural” (p. 265).

A solução do impasse, aqui, não estipula correções paulatinas do 
descompasso ou uma aproximação cautelosa dos ritmos em desacordo 
— na relativa monotonia da dominação estamental, não há conciliação 
possível com o “nosso ritmo espontâneo”. Para Faoro, a espontanei-
dade gera apenas a perenização de uma história eternamente prome-
tida, continuamente abortada. Nesse caso, estabelecida a magnitude do 
obstáculo — cuja “principal consequência” seria nada menos do que “a 
frustração do aparecimento da genuína cultura brasileira” (FAORO, 
1958, p. 269) —, sua superação dependeria precisamente das convul-
sões catastróficas ambiguamente descartadas por Buarque de Holanda 
e imaginadas, com descrença, por Faoro. Esse ponto de inflexão na 
passagem de Raízes do Brasil para Os donos do poder é considerável, uma 
vez que reafirma a rigidez da perspectiva dualista, em que a realização 
do moderno exige a definitiva aniquilação do atraso. O diagnóstico e 
o projeto vinculam-se, assim, de forma imediata na obra de Faoro — 
apenas a ruptura salvaria a política brasileira do patronato. E, após rei-
terar que a história de formação do patronato político brasileiro deita 
profundas raízes, anteriores à própria embarcação cabralina, a postula-
ção da ruptura não poderia ser enunciada senão como abstração, mais 
afim ao ritmo da imaginação do que às tendências históricas. A expres-
são dessa utopia, incrédula de si mesma, aparece em notável passagem, 
nos últimos parágrafos da grande narrativa faoriana:

pode dizer-se que a sociedade brasileira está impedida em sua 
expansão pela resistência das instituições anacrônicas. Parece 
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impossível, como ensinou Jesus, deitar vinho novo em odres 
velhos, porque, em fermentando o vinho, aqueles se rompem e 
este se entorna. É necessário que o vinho novo seja colocado em 
odres novos, para que ambos se conservem.
As velhas caldeiras, a fim de que se expanda a pressão, hão de rom-
per-se e fragmentar-se em mil peças disformes. A explosão há de 
ser total e profunda e os velhos odres devem ser abandonados. 
Somente assim a criança tolhida e enferma terá ensejo de crescer e 
tornar-se adulta. Essas são as expectativas cegas da fé, que a razão 
e a análise históricas repelem (FAORO, 1958, p. 271, grifo nosso).

O anacronismo das instituições é afirmado como o obstáculo 
maior à expansão da sociedade brasileira, através de imagem pró-
xima àquela usada por Immanuel Kant em seu clássico opúsculo: se 
a Aufklärung é a saída do homem de sua autoimposta menoridade 
(selbst verschuldeten Unmündigkeit) (KANT, 1985, p. 101), no caso 
brasileiro, a maioridade poderia advir apenas da superação de um 
passado renitente, que legaria heteronomia ao tempo presente, até 
que irrompesse a explosão. Aquém do irrefreável processo de escla-
recimento, símbolo idealista da modernidade, a sociedade brasileira 
se via paralítica, através de Faoro, sob o fardo dos vícios ibéricos.

Tanto para Werneck Vianna como para Jessé Souza, que balizam 
a discussão sobre a presença de noções weberianas nas interpretações 
do Brasil, a hegemonia da versão que entende o “atraso como resultante 
de um vício de origem” (WERNECK VIANNA, 1999, p. 175) ultra-
passaria os muros da Academia e se estenderia até a opinião pública, 
fundamentando “a compreensão dominante dos brasileiros sobre si 
mesmos” (SOUZA, 2000, p. 160). Na leitura de Jessé, contudo, a linha-
gem iniciada com Sérgio Buarque passaria por Faoro e culminaria em 
Roberto DaMatta como terceiro expoente, enquanto para Werneck 
Vianna haveria duas correntes distintas, demarcadas por usos distin-
tos do conceito de patrimonialismo: um que enfatizaria a autonomia 
do Estado (Faoro e Schwartzman), outro societal (Florestan e Maria 
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Sylvia de Carvalho Franco). Para Werneck Vianna (1999, p. 186-187), 
esta segunda corrente ultrapassaria a perspectiva de uma “contrapo-
sição agonística” entre atraso e moderno, postando-se mais sensível à 
apreensão da “fina conexão” entre os distintos tempos.

Interessa, entretanto, observar uma específica ressalva à distinção 
estabelecida por Werneck Vianna, menos para alterar substantivamente 
o que propõe o autor do que para conferir maior minúcia historiográfica 
a suas afirmações. As referências dele a Florestan Fernandes remetem à 
sua principal obra, A revolução burguesa no Brasil, publicada em 1974 — 
para nossos fins neste capítulo, trataremos de textos de um período ainda 
anterior a 1964, em que poderemos, sim, observar sintomática conti-
nuidade com a perspectiva dualista, cuja expressão atravessa as obras de 
Sérgio Buarque de Holanda e Raymundo Faoro. Ademais, identificar 
esta diferenciação interna à trajetória de Florestan constitui condição 
indispensável para a análise das cisões na “escola sociológica paulista”.

Percebe-se a dificuldade de conceber essa unidade, implícita em 
tantas interpretações da “escola”, quando atentamos, por exemplo, 
para a crítica dirigida por Maria Sylvia às apropriações equivocadas 
da conceituação weberiana9. De acordo com a tese de doutoramento 
da orientanda de Florestan (defendida em 196410), a transposição 
do binômio sociedade tradicional/sociedade moderna para a análise 
sociológica da realidade brasileira decorreria de compreensão impe-
rita da metodologia weberiana e, especificamente, do sentido dos tipos 
ideais. Os conceitos de autoridade tradicional e de sociedade estamen-
tal são, para a autora, inadequados em sua aplicação à sociedade bra-
sileira devido “à técnica defeituosa de generalização que tem levado 
à impropriedade no uso desses conceitos” (FRANCO, 1997, p. 15).

9. Sobre o afastamento crítico de Fernando Henrique e Maria Sylvia, em suas 
teses de doutoramento, de Florestan Fernandes, conferir o trabalho de Lidiane 
Soares Rodrigues (2011, p. 205 e p. 242).
10. A tese de Carvalho Franco é uma primeira versão de Homens livres na ordem 

escravocrata, publicado em 1969.
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Nesse sentido, adotar o conceito de dominação tradicional como 
a pura idealização de um conjunto de características que poderiam, no 
passo seguinte, ser reconhecidas neste ou naquele caso histórico con-
creto seria uma forma de corromper a metodologia weberiana — uma 
vez que “os tipos ideais, em que pese seu caráter formal, são constru-
ções teóricas que expõem o caráter singular dos fenômenos culturais” 
(FRANCO, 1997, p. 15, grifo nosso). A não observância deste movi-
mento de singularização implícito na lógica de construção dos tipos 
ideais, para o qual chama a atenção Maria Sylvia, e sua transforma-
ção em padrões discretos contra os quais se deveria confrontar a rea-
lidade histórica estão na base das interpretações weberianas do Brasil 
que acompanhamos até aqui e constituem o fundamento da vincula-
ção entre estas e a perspectiva de Florestan — apesar, e por causa, de 
esta perspectiva não poder ser caracterizada como estritamente webe-
riana, dada a complementaridade, já descrita como um “ecletismo bem 
temperado” (COHN, 1987), entre sociologia compreensiva e funcio-
nalismo em sua obra11.

11. Em O moderno e suas diferenças, tese de livre-docência apresentada em 1970, 
Maria Sylvia de Carvalho Franco retoma os termos da crítica que expusera seis 
anos antes, tratando especificamente da combinação de Weber e Durkheim, via 
Parsons, que caracteriza a sociologia da modernização. Mesmo creditando a exem-
plaridade de tal postura metodológica a Gino Germani e sem citar Florestan dire-
tamente, podemos supor que a crítica também se direciona ao sociólogo paulista: 
“opera-se [no trabalho de Germani] a redução do social a ‘fatores’, inspirada na 
[…] concepção funcionalista de Parsons. Com esta perspectiva teórica, [Germani] 
constrói os seus ‘tipos-ideais’: sociedades tradicionais e sociedades industriais, che-
gando, também à maneira de Parsons, a uma casuística onde se perde por com-
pleto a noção dos princípios que articulam os diversos ‘fatores’, identificados de modo 
discreto na realidade social” (FRANCO, 1970, p. 84, grifos nossos). É esta perda 
de vista da articulação entre o tradicional e o moderno que está no cerne das con-
cepções dualistas. Sobre a complementaridade entre os métodos compreensivo e 
funcionalista, conferir a tese de livre-docência de Florestan Fernandes, de 1953, 
“O método de interpretação funcionalista na sociologia”, publicada em Fundamen-

tos empíricos da explicação sociológica (1980, especialmente p. 312).
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Para determinar os traços aparentemente criptopolíticos da 
sociologia da modernização de Florestan, identificaremos, a partir 
da análise de quatro textos, a centralidade que ganham naquela socio-
logia os temas do ritmo, explicitamente, e do descompasso, de modo 
implícito, no tratamento dado à persistência da sociabilidade tradi-
cional no contexto social brasileiro12.

Figuras do dualismo em Florestan: demora e dilema, padrões 

e obstáculos

Guardadas suas devidas especificidades conceituais, é plausível 
reconhecer na linguagem de Florestan uma sobreposição entre qua-
tro termos que, todos eles, remetem em última instância ao processo 
de modernização. Industrialização, desenvolvimento, evolução social e 
mudança social (progressiva) aparecem com frequência na prosódia 
do sociólogo paulista e, dado o grau de generalidade com que esta-
mos acessando sua obra, serão abordados tendo em vista este sentido 
comum mais abrangente13.

Assinale-se, de partida, que a premissa sobre a qual se erige a socio-
logia florestaniana do desenvolvimento naturaliza a industrialização 
como um estágio normal do processo histórico brasileiro. Na retórica 
de Fernandes, naturalização e normalização evidenciam-se em termos 
que oscilam ambiguamente entre a postulação de um patamar supra-
-histórico e a inscrição da condição normal como resultado da histó-
ria. No primeiro sentido, a industrialização do Brasil é tratada como 
um “processo social que se inclui na ordem das ocorrências normais da 

12. Os textos utilizados são os seguintes: “Obstáculos extra-econômicos à indus-
trialização no Brasil”; “Atitudes e motivações desfavoráveis ao desenvolvimento”; 
“Padrão e ritmo de desenvolvimento na América Latina”; “Reflexões sobre a 
mudança social no Brasil”.
13. Para as minúcias da discussão sobre as especificidades de cada um dos con-
ceitos, conferir Florestan Fernandes (1959a, p. 316-318).
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evolução social” (FERNANDES, 1959b, p. 64). Defensor do “valor heu-
rístico e pragmático” do conceito de evolução social (p. 316), Florestan 
parece submeter, através de sua utilização, qualquer especificidade da 
experiência histórica brasileira à dedução de uma norma naturalizada. 
Por outro lado, tem-se um segundo sentido em que a normalização 
confunde o natural e o histórico, levando a crer que se trata de norma 
estabelecida a partir de modelo histórico — o que se ilustra pela per-
cepção do sociólogo de que “a industrialização aparece, nitidamente, 
como padrão natural de desenvolvimento do tipo de ordem social implan-
tado no Brasil como um capítulo da expansão europeia nos trópicos” 
(p. 66). De todo modo, que o padrão normal de evolução social não 
seja meramente abstrato, e sim fruto da universalização da experiência 
histórica do ocidente moderno, pouco altera o estabelecido princípio 
de que o contraste entre norma e percurso histórico é a chave de sua 
sociologia do desenvolvimento — e, assim sendo, sua principal tarefa 
será a de definir e compreender os obstáculos que se interpõem entre a 
singularidade histórica e tal padrão natural de desenvolvimento. Trata-se, 
em suma, de “pôr em evidência a natureza e os efeitos dos fatores que 
tendem a perturbar o desenvolvimento da industrialização no Brasil” 
(p. 61). Desnecessário dizer que, por meio de tal procedimento, a sin-
gularidade tende a desfazer-se, destituída de quaisquer caracteres posi-
tivos. Quando a efetividade histórica não se coaduna com a norma, o 
que se têm são perturbações do desenvolvimento.

A análise sociológica que parte do estabelecimento da norma para 
avaliar “inconsistências e debilidades” nubla necessariamente a dis-
tinção entre diagnóstico e prognóstico — a negatividade explícita dos 
termos usados denota uma evidente distância entre essa perspectiva 
da modernização e a neutralidade axiológica apregoada. O discurso 
sobre os obstáculos tampouco esconde seu intrínseco imperativo polí-
tico: “no estado atual da economia brasileira, interessa-nos, sobretudo, 
conhecer e intervir nas condições e fatores que possam ser definidos 
como ‘obstáculos ao desenvolvimento econômico’” (FERNANDES, 
1959b, p. 63). Conhecer para intervir — eis, portanto, o princípio desta 
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sociologia cuja eventual ineficácia política não deve ser buscada em 
cândidas afirmações sobre o isolamento da emergente sociologia insti-
tucionalizada com relação a propósitos políticos imediatos. Até porque 
resta claro da afirmação há pouco transcrita que “interessa” ao soció-
logo, tendo em vista a “atualidade”, “intervir” nos fatores do atraso de 
nossas “formas obsoletas de organização econômica” (1960a, p. 250).

Este atraso, que transparece imediatamente como obsolescên-
cia econômica, interessa mais ao sociólogo pelos fatores psicossociais 
que engendra. É nesse plano que a análise sociológica se distancia do 
economicismo no tratamento da questão do desenvolvimento, espe-
cializando-se na investigação dos obstáculos socioculturais à propa-
lada evolução. Persiste, por decerto, a necessária vinculação entre 
mudança social e desenvolvimento econômico — mas este deixa de 
ser pensado, na perspectiva abrangente do sociólogo, como mera 
ampliação da acumulação de capital e do crescimento da economia. 
O telos da argumentação mantém o funcionamento supostamente 
normal da economia capitalista como seu núcleo, mas, ao enfati-
zar os fatores psicossociais do contexto brasileiro como obstáculos à 
cristalização daquele projeto, Florestan antepõe a cultura local como 
principal eixo de resistência à mudança14. Não é o único a fazê-lo — 
pois neste ponto cerra fileiras, por exemplo, com um dos próceres da 
interpretação dualista do Brasil, Jacques Lambert, para quem o país 
seria exemplar pela “forma de evolução desarmônica de [sua] cultura” 
(LAMBERT, 1960, p. 28, grifo nosso).

14. O tema das resistências à mudança é um ponto de confluência de cientistas 
sociais e atores políticos engajados no campo do desenvolvimentismo. Não por 
acaso, um dos textos tratados aqui, “Atitudes e motivações desfavoráveis ao desen-
volvimento”, é fruto da comunicação apresentada no célebre Seminário sobre 
Resistências à Mudança: Fatores que Impedem ou Dificultam o Desenvolvimento, 
realizado pelo Centro Latino-Americano de Pesquisas em Ciências Sociais, da 
Unesco, em outubro de 1959. Tampouco é acidental que uma das comunicações 
introdutórias do seminário seja de Jacques Lambert e tenha o sugestivo título “Les 
obstacles au développement provenant de la formation d’une société dualiste”.
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A centralidade de uma idealização do funcionamento normal do 
capitalismo para a construção dessa metodologia da desarmonia e do 
descompasso é notável — e se faz explícita quando Florestan afirma que:

A sociedade brasileira realizou um feito inegável na importação 
de instituições econômicas modernas. Mas, enquadrou-as num 
contexto social que reduz a capacidade ativa do homem como 
agente econômico e sufoca o fluxo vigoroso dos processos eco-
nômicos, manietando a empresa capitalista com todas as suas 
potencialidades, econômicas ou supra-econômicas (FERNAN-
DES, 1960a, p. 250-251).

Para além de qualquer economicismo, está no próprio cerne da 
sociologia de Florestan Fernandes a busca por esse encontro descom-
passado entre as instituições econômicas modernas e o contexto social 
atrasado, tradicional, do país. Ainda uma vez, como em Faoro e Sérgio 
Buarque, estamos diante de uma transposição do arcabouço conceitual 
weberiano e de uma concepção do atraso como causa e efeito da irra-
cionalidade — pensada nos termos dos tipos de ação social delineados 
por Max Weber. A ação racional referente a fins (zweckrational) seria 
o modelo de racionalidade compatível com as instituições modernas 
— ao passo que as ações sociais afetivas e tradicionais seriam típicas 
no contexto social brasileiro e implicariam os tais fatores psicosso-
ciais que constituiriam as resistências à mudança15. Vejamos mais de 
perto como esse primado da irracionalidade é tematizado por 

15. Não há necessidade de avançar nas minúcias da tipologia weberiana. Con-
vém apenas indicar que a ação zweckrational é determinada “por expectativas 
quanto ao comportamento de objetos do mundo exterior e de outras pessoas, 
utilizando essas expectativas como ‘condições’ ou ‘meios’ para alcançar fins pró-
prios, ponderados e perseguidos racionalmente” (WEBER, 1999, p. 15) e se opõe 
a outros três tipos de ação social: ação racional referente a valores (wertrational), 
ação afetiva e ação tradicional.
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Florestan, para melhor compreendermos os sentidos normativos da 
sua versão para a potencial saída do Brasil de sua menoridade.

O déficit de racionalidade inscrito nas relações sociais é tratado 
ora como dilema, ora como demora. Os termos apontam para o mesmo 
fenômeno, qual seja, o hiato que impediria a ocorrência de uma pro-
funda mudança social no país — e parece plausível inferir que a com-
plementaridade entre ambos equivale à distinção entre os aspectos 
qualitativo e quantitativo de nossa “modernidade postiça” (FERNAN-
DES, 1976, p. 205). Há que se demonstrar ainda como o componente 
quantitativo ganha relativa prevalência na análise do sociólogo pau-
lista, o que faz de sua obra (ao menos até o início da década de 1960) 
um exemplar inquestionável da aclimatação da sociologia à moderniza-
ção no Brasil16. Isto porque a questão de ritmo parece sempre sobrepor-

16. Em trabalho sobre o tema, Antonio Brasil Jr. (2013) enfatiza a relativa distân-
cia que haveria entre Florestan e a matriz parsoniana da sociologia da moderni-
zação — enquanto esta determinaria linearidade e certo automatismo à dinâmica 
da evolução social, o sociólogo paulista introduziria, através dos conceitos de 
demora e dilema, adensamento histórico à marcha da modernização. Nas pala-
vras de Brasil Jr., transpareceria da obra de Florestan, assim como dos escritos 
de Gino Germani, uma substituição da linha reta pelo labirinto como figura des-
critiva daquela marcha: “ao lidar com [uma] dinâmica histórica travada, com 
esses ‘dilemas’, Fernandes teve de desmontar a perspectiva ‘dualista’” (BRA-
SIL JR., 2013, p. 230). Ora, é o próprio diagnóstico de um “travamento” que já 
embute, como necessidade, o sentido da modernização. Daí, então, ser relevante, 
mas secundária, a inflexão da linha reta parsoniana para o labirinto de Flores-
tan, posto que as premissas fundamentais dualistas permanecem intactas. Não é 
porque há consideração dos obstáculos e das resistências à mudança que estaria 
superada, ou mesmo nuançada, a perspectiva da modernização — ao contrário, 
é precisamente porque pensa a história brasileira nestes termos que Florestan 
se incorpora à linhagem parsoniana. Afinal, a modernização brasileira não é 
exemplo de linearidade, mas, a julgar pelo teor negativo dos termos aplicados 
(obstáculos, demora, dilema, paradoxo), deveria ser. A esse respeito, atente-se 
para o comentário de Paulo Arantes (1992, p. 29): “Percorrê-los [os clássicos 
da sociologia] à procura da chave que nos decifrasse era também confessar que 
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-se às considerações sobre a especificidade do todo desconjuntado que 
seria a sociedade brasileira — as partes, heterogêneas, ou se harmoni-
zariam para uniformemente acompanhar o tempo célere da moderni-
zação, ou persistiriam, alheias uma à outra, no secular esforço de uma 
mudança jamais concretizada. Por vezes, sobrevém na análise de Flo-
restan uma intuição da unidade, a partir da qual se esboçaria um trata-
mento menos dicotômico das ambivalências da realidade social estudada 
— mas é a perspectiva da debilidade que se generaliza. Ainda mais por-
que, quando a unidade é aventada, ela apenas se constrói pela sobre-
posição da irracionalidade aos ajustamentos propícios à modernização.

Nossa inconsistência, tratada como dilema por Florestan, estaria 
em professar a adesão à mudança e, ao mesmo tempo, cultivar por ela 
íntimo desprezo. Esta “oposição entre o comportamento social con-
creto e os valores morais básicos de determinada ordem social” (FER-
NANDES, 1976, p. 208) caracterizariam o horizonte psicossocial da 
sociedade brasileira, em que “os sentimentos e os comportamentos 
profundos da quase totalidade das ‘pessoas cultas’ se voltam contra a 
modernização” (p. 205). O “apego irracional ao status quo” alcançaria, 
neste contexto, magnitude patológica, atravessando o “horizonte inte-
lectual do agente humano” nos mais diversos estratos sociais e implo-
dindo por dentro as tendências progressistas (p. 212, p. 231). O dilema 
residiria, enfim, na obsolescência psicossocial, que, atingindo a todos, 

não éramos o que deveríamos ser. Esse o drama do principal personagem daquele 
período de acumulação, Florestan Fernandes. Quem lhe acompanhar a marcha 
das ideias, haverá de registrar efetivamente o quanto pesou na variação delas, 
no ecletismo das fontes doutrinárias, na perene inquietação metodológica, a 
sensação constante da distância que nos separava dos parâmetros sociológicos 
estabelecidos, expressa, por exemplo, na obsessão característica com ‘padrões’ 
e ‘dilemas’. Nestas condições, o Brasil sociológico vinha a ser de fato um elenco 
de atores que teimavam em não cumprir os papéis que por definição lhes esta-
vam destinados — uma curiosa coleção de ausências comprometendo pela raiz a 
instituição entre nós de uma ‘ordem social competitiva’ plena” (ARANTES, 
1992, p. 29, grifos nossos).
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transformaria o desenvolvimento em mera flatus vocis, sem qualquer 
respaldo objetivo, dado que “a oposição ao progresso nasce de uma 
desconfiança por assim dizer tribal diante da inovação” (p. 206). Para 
além de arraigado conservadorismo, anotado por diversos intérpre-
tes como traço marcante da sociedade brasileira, Florestan atribui o 
atraso a algo ainda mais perverso: enquanto o imperativo de conser-

var supõe que exista em andamento um processo de transformação, 
o apego generalizado à “velha ordem social patrimonialista” implica, 
antes, “que não se pretende conservar, mas impedir a mudança — o 
que é outra coisa. [E] essa coisa é de natureza sociopática” (p. 206).

Reencontramos em Florestan o diagnóstico estabelecido por 
Sérgio Buarque de Holanda de que viveríamos no entretempo que 
separa um mundo definitivamente morto de outro que ainda luta-
ria para nascer:

A grande revolução social brasileira, que está atrás de ambos os 
processos, se vem arrastando lenta e descontinuamente, através 
da desagregação da sociedade patrimonialista e da formação da 
sociedade de classes. Em consequência, interesses e valores da 
nova ordem social nem sempre se impuseram claramente, inclu-
sive para os líderes das camadas dominantes, e muitas vezes ainda 
hoje são toscamente conciliados com interesses e valores da ordem 
social desaparecida ou em colapso (FERNANDES, 1959b, p. 70).

Florestan propõe-se a ser o especialista na identificação desta 
patologia que impõe resistências a uma mudança que tende a arras-
tá-los todos — resistências, obstáculos, descompassos, anacronismos 
— em sua torrente. Daí a insistência na irracionalidade, que acometeria 
tanto empreendedores quanto trabalhadores, descritos em sua inapti-
dão para realizar a tarefa histórica que se lhes imporia. Compreendida 
como o estabelecimento de “relações deformadas entre meios e fins”, a 
irracionalidade estaria inscrita nos “modelos pré-urbanos, pré-indus-
triais e pré-mecânicos de organização da vida” (FERNANDES, 1959b, 
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p. 77). Mais uma vez, a insistência no prefixo sugere que o sociólogo 
observa o presente a partir de padrões recortados de outro lugar e de 
outro tempo. Assim, apenas pode haver o descompasso — e este apenas 
pode ser compreendido enquanto obstáculo à idealizada racionalização.

Nesse sentido, seria preciso alterar o “horizonte intelectual do 
empreendedor”, harmonizando-o com “o grau de racionalização dos 
modos de pensar, de sentir e de agir inerentes à economia capitalista” 
(FERNANDES, 1959b, p. 62). Por conseguinte, o mesmo valeria para 
as motivações dos trabalhadores, que permaneceriam “inconsisten-
tes em face dos requisitos racionais da empresa capitalista” (p. 78). 
A nosso ver, é esta ênfase na delimitação de uma fronteira precisa 
entre, de um lado, a racionalização da sociedade competitiva de clas-
ses e, de outro lado, os fatores irracionais apreendidos como obstá-
culos (em chave puramente negativa) que caracteriza o dualismo de 
Florestan Fernandes. A combinação entre os dois polos, ou seja, a 
compreensão da irracionalidade como possível atalho circunstancial 
para a própria racionalização, apenas aparece como resíduo patoló-
gico. Parece-nos lícito, pois, destacar este jogo de soma zero entre 
racionalização e irracionalidade como fundamento da perspectiva do 
sociólogo paulista, o que se evidencia quando, ao tratar do processo 
de formação da sociedade de classes, afirma que

a importância dinâmica relativa do elemento racional aumen-
tou de forma ascendente e contínua, enquanto diminui, em pro-
porções inversas, a possibilidade de combiná-lo frutiferamente a 
condições e a fatores irracionais (FERNANDES, 1959a, p. 344).

Deste ângulo, pode-se atestar como a versão florestaniana do 
desenvolvimento implica a relativa incapacidade de contornar a 
linearidade tautológica que identifica progresso, desenvolvimento, 
modernização e capitalismo como causas da superação positiva do 
subdesenvolvimento. A tautologia resta explícita na progressiva rei-

teração que se pode acompanhar em trechos como o seguinte, em que 
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Florestan afirma que seria “presumível que a progressiva expansão 
do sistema de classes sociais no Brasil [viesse a produzir] uma pro-

gressiva eliminação das condições e efeitos do subdesenvolvimento” 
(FERNANDES, 1959b, p. 72, grifos nossos). Neste ponto, percebe-se 
como o conceito weberiano de racionalidade circunscreve-se, em Flo-
restan, a uma noção funcionalista de ordem social, na qual quaisquer 
efeitos disruptivos são apreendidos como disfunções. A tautologia 
— segundo a qual há ordem social quando há ausência de elementos 
centrífugos de desequilíbrio, isto é, há desenvolvimento quando não 
há subdesenvolvimento — é reafirmada em outro momento nos tex-
tos de Florestan, desta vez com a inserção de um novo componente:  
“a emergência e a manifestação de atitudes e motivações incompatíveis 
com o regime de classes tende a decrescer em função da rapidez com que 
se constitua uma ordem social integramente fundada naquele regime” 
(1959a, p. 351). Não basta que o sistema de classes sociais se expanda 
de forma progressiva, é preciso que isso ocorra rapidamente. E a obses-
são de Florestan com o ritmo da mudança deriva precisamente da pos-
tulação deste imperativo.

Há, contudo, uma relativa oscilação entre o Florestan que vis-
lumbra na demora cultural que acomete a modernização retardatária 
do Brasil uma fonte de pessimismo com relação à possibilidade de lhe 
imprimir marcha forçada e o Florestan cujo projeto reside na acele-
ração do ritmo de mudança social e na suplantação das resistências. 
No primeiro sentido, afirma-se que “as condições sociais de existência 
imperantes na sociedade brasileira” afetaram negativamente “o ritmo 
revelado pela industrialização no Brasil” (FERNANDES, 1959b, p. 67). 
Depurando-se aquelas ainda genéricas condições sociais de existência, 
chega-se aos “obstáculos de natureza psicossocial e sociocultural”, cuja 
interferência na emergência da industrialização teria sido “extensa e 
profunda” (p. 70) — essa adjetivação já sinaliza que “o ritmo e as debi-
lidades da industrialização no Brasil prendem-se a fatores sociais que 
não podem ser alterados de maneira simples nem com a rapidez dese-
jável” (p. 82). A demora cultural adquire, assim, contornos ainda mais 
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dramáticos e passa a ser substituída no léxico de Florestan pela noção 
paralítica de “inércia cultural”, em que “o padrão lento e o ritmo descon-
tínuo de desintegração do antigo regime” (1960a, p. 248) chegariam a 
implicar o risco de estagnação ou regressão da tendência modernizante.

A complexidade destas sociedades em inércia cultural e o evi-
dente descompasso que caracteriza sua peculiar sobreposição de 
temporalidades levam, por vezes, Florestan a intuir uma unidade 
contraditória, mais abrangente do que seus dualismos constituin-
tes. Porém, como já indicamos, a intuição de tal unidade não ultra-
passa uma caracterização negativa do processo de mudança social, que 
permaneceria aquém da racionalidade idealizada e cujo hibridismo 
resultaria apenas em atraso. A passagem seguinte constitui ilustração 
valiosa destes limites, seja por partir do leitmotiv faoriano da vincu-
lação entre patrimonialismo e burocracia, seja por esclarecer um uso 
francamente não dialético da ideia de contradição:

As atitudes e motivações, incompatíveis com a ordem social emer-
gente, não interferem de modo isolado no processo histórico-social. 
Elas solapam a emergência e a manifestação dos requisitos psico-
dinâmicos de funcionamento da nova ordem social. Isso pode ser 
facilmente comprovado através da associação do patrimonialismo e 
da burocracia na fase de implantação da sociedade de classes, inclu-
sive no Brasil. O resultado de semelhante associação consiste num 
produto híbrido, em que atitudes racionais correspondem a moti-
vações irracionais ou vice-versa. No plano mais amplo dos meca-
nismos de reconstrução da sociedade como um todo acontece algo 
similar. Constitui-se num padrão híbrido de desenvolvimento social, 
mantido pela confluência de atitudes e motivações contraditórias, que 
contribui para retardar o ritmo da mudança social progressiva e para 
aumentar o período de desintegração transitória da vida social orga-
nizada. Isso faz com que o “progresso social” se transforme numa 
forma de devastação de recursos e num sorvedouro de energias 
(FERNANDES, 1959a, p. 352, grifos nossos).
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A linguagem da contradição mal se coaduna com o sentido 
geral da passagem, pois ali as “atitudes e motivações contraditó-
rias” revelam apenas um sentido negativo, como fatores de retar-
damento do “ritmo da mudança social progressiva”. Neste mesmo 
tom, a alusão ao “padrão híbrido”, em vez de pôr em suspenso o 
excesso normativo implícito na noção de progresso e de apon-
tar para uma interpretação mais permeável às especificidades do 
contexto social brasileiro, termina por reiterar que a qualidade do 
hibridismo se determina quase que exclusivamente pela medida 
do descompasso. Situado entre o tempo da sociedade de classes, a 
tendência inerte da sociedade de castas e o demorado processo de 
modernização, o padrão híbrido não escapa de se definir pelo hiato 
que o separa do padrão normal.

A superação do dilema pode, então, apenas se efetivar pela via 
da aceleração. E, mesmo que Florestan não vislumbre vitalidade 
nas “forças sociais que poderiam corrigir os desequilíbrios mar-
cantes de nosso ritmo de desenvolvimento” (FERNANDES, 1976, 
p. 231), nem tampouco se deixe levar pela euforia dos planos de 
JK, os quais interpreta como “ficções da pseudopolítica de desen-
volvimento” (1959b, p. 85), o sociólogo buscará formas de acele-
rar o ajustamento entre as condições psicossociais e as exigências da 
modernização. Os caminhos apontados por ele podem, por vezes, 
sugerir tratar-se de um radicalismo plebeu (COHN, 2005), mas nos 
textos aqui percorridos o que se encontra é, mais enfaticamente, 
uma perspectiva científico-tecnicista, que determina as coordena-
das para a superação do atraso.

Por um lado, depreende-se, de fato, que consta de suas preocu-
pações a afirmação da necessidade de maior protagonismo do povo 
na tarefa, imposta às nações subdesenvolvidas, de “anular as adver-
sidades da história”. Corrobora essa linha argumentativa a passagem 
em que se define o povo como “a fonte dos dinamismos essenciais 
ao equilíbrio e ao aperfeiçoamento da democracia” (FERNANDES, 
1976, p. 225) e como necessário protagonista do processo histórico 
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de desenvolvimento17. A nosso ver, contudo, a defesa principista de 
protagonismo popular é substantivamente limitada, na narrativa de 
Florestan, tanto por um reconhecimento conjuntural das circuns-
tâncias adversas do contexto histórico quanto pela própria estrutura 
dualista de seu pensamento. Definido um diagnóstico pessimista de 
que as “forças sociais” mais aptas, por princípio, a superar o atraso 
não teriam, efetivamente, “condições para atuar de forma coerente, 
organizada e socialmente construtiva” (p. 231), a inaptidão popu-
lar abre caminho para um projeto de aceleração que adota a via da 
ciência e da técnica como instrumentos preferenciais da “substitui-
ção da mudança cultural espontânea pela mudança cultural provo-
cada” (1960a, p. 240). Fracassada a espontaneidade e reconhecida a 
dinâmica perversa que enreda a pulsação da mudança em perpétuo 
descompasso, a necessária passagem para um ritmo artificialmente 
planejado implica um primado da racionalidade que apenas pode advir 
de instância transcendente com relação ao tecido social.

A eliminação das “inconsistências psicossociais e sócio-culturais” 
responsáveis pelo atraso se daria, então, através de uma “ampliação 
do campo de intervenção racional do homem, com base em conheci-
mentos ou em técnicas sociais de origem científica” (FERNANDES, 
1959a, p. 355). Multiplicam-se as alusões, nos textos de Florestan, a 
estas “técnicas sociais” (1960a, p. 238; 1976, p. 207) — e, a seu ver, a 
universalização dos padrões de comportamento devidamente moder-
nos, isto é, próprios das classes, demandaria controle, domesticação e 
racionalização de comportamentos desajustados. Esta construção utó-
pica de um contexto social cuja mudança deve ser controlada racio-
nal e cientificamente parece-nos o correlato, pouco estudado, da 
perspectiva dualista explícita nesse momento da obra de Florestan. 
A antinomia atraso-moderno traduz-se, assim, na distinção entre 
razão e tradição: caberá aos portadores da racionalidade identificar 

17. Para uma interpretação que destaca esse componente “democrático-plebeu”, 
conferir Brasil Jr. (2013, p. 186-187).
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as resistências e efetivar os ajustamentos. Não bastam, afirma o soció-
logo, um “élan para o desenvolvimento” e o “afã coletivo” para que se 
torne concreta a “aceleração do desenvolvimento” (1960a, p. 262); é 
preciso uma “reeducação”, que não pode prescindir de um “aproveita-
mento sistemático das contribuições teóricas e práticas, que os cien-
tistas sociais já se achem em condições de prestar” (1959a, p. 356).

O protagonismo dos cientistas sociais no projeto florestaniano 
por uma efetiva “política de desenvolvimento” (FERNANDES, 1960a, 
p. 245) acompanha a valorização da educação como prioridade. Não 
à toa, Florestan dedicará sua militância, em fins dos anos 1950 e iní-
cio da década seguinte, à Campanha em Defesa da Escola Pública, no 
contexto da votação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB)18. 
A despeito do sentido imediato que tenha tido a atuação política do 
sociólogo paulista, interessa-nos apontar como ela se vincula ao impe-
rativo de racionalização da sociedade brasileira defendido teorica-
mente em suas análises. O projeto, protagonizado pelos cientistas e 
mediado pela educação, formula na linguagem da técnica a mudança 
social — o que disfarça, mas não anula, o caráter político da postula-
ção19. Estamos aqui longe do suposto radicalismo plebeu de Flores-

18. Esta militância de Florestan Fernandes pela educação pública não é objeto 
direto de nossa investigação, como tampouco são as minúcias históricas que cer-
cam a votação da LDB. Não obstante, cabe indicar que sua participação nessa 
campanha se dá em termos convergentes com os que acompanhamos até aqui, 
como se evidencia, por exemplo, quando ele afirma que “os ‘pioneiros da edu-
cação nova’ queriam civilizar a sociedade civil, […] acelerar os ritmos e encurtar 
o tempo das reformas educacionais inerentes à revolução burguesa” (FERNAN-
DES apud LEHER, 2012, p. 1164, grifo nosso). Para uma interpretação aparen-
tada com a das páginas anteriores, conferir Freitag (1987, p. 165-167).
19. A desconfiança frankfurtiana com relação à técnica nos serve como pano de 
fundo na análise sobre o projeto de Florestan — tanto mais devido à já observada 
centralidade, neste último, da categoria weberiana de Zweckrationalität, objeto-
-chave da teoria crítica. Lembre-se, então, que “a técnica é sempre um projeto his-
tórico-social; nela é projetado aquilo que a sociedade e os interesses que a dominam 
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tan: estabelecer como prioridade “a tarefa de ensinar o homem a lidar 
inteligentemente com as condições e os fatores sociais do meio social 
ambiente” (p. 262, grifo nosso) reduz a política de desenvolvimento 
a uma questão de adaptação psicossocial, como se a persistência do 
atraso fosse mero efeito de um déficit de racionalidade.

Neste ponto, reencontramos sob o vocabulário particular de 
Florestan a pauta definitiva da tradição dualista de interpretação do 
Brasil — e podemos, enfim, vislumbrar como na obra do sociólogo 
paulista a análise do processo de modernização determina um impe-
rativo político que, formulado em termos técnicos, não poderia ser 
outro que não um projeto de racionalização.

Considerações finais: a adequação como projeto

Se, como pudemos destacar, as questões de ritmo detêm relativa centra-
lidade na perspectiva florestaniana sobre o atraso e o desenvolvimento 
brasileiros, isso se dá pela sobreposição de temporalidades que carac-
teriza a realidade social dos assim chamados países de modernização 
tardia. Caracterizar aquela perspectiva como dualista significa aduzir 
que as distintas temporalidades são por ela apreendidas enquanto pre-
dominantemente heterogêneas e que apenas se concebe uma unidade 
atribuindo-lhe sentido retrógrado. Ou seja, trata-se de tempos que só 
se misturam quando reforçam a lentidão do processo de moderniza-
ção e as resistências tradicionais à mudança — daí entendermos o des-
compasso como ideia-síntese deste viés em que a realidade histórica 

tencionam fazer com o homem e com as coisas” (MARCUSE apud HABERMAS, 
1980, p. 314, grifos nossos). E, ainda, que “a despolitização da massa da população, 
legitimada pela consciência tecnocrática, é ao mesmo tempo uma auto-objetivação 
do homem tanto nas categorias do agir racional-com-respeito-a-fins como nas do 
comportamento adaptativo: os modelos coisificados das ciências se imiscuem no 
mundo da vida sociocultural e adquirem poder objetivo sobre a autocompreen-
são. O núcleo ideológico dessa consciência é a eliminação da diferença entre práxis 

e técnica” (HABERMAS, 1980, p. 337, grifo nosso).
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deixa-se traduzir por uma polifonia de vetores desencontrados, obe-
dientes que são a pulsações distintas e desarmônicas, e cuja ocasional 
aparência de harmonia apenas trairia o involuntário rubato que oscila 
entre o ralentar da tradição e a aceleração modernizante.

Não por acaso, o diagnóstico deste processo faz-se acompanhar 
com significativa frequência por adjetivação pejorativa em que o tempo 
é componente principal: tudo que não condiz com a mudança social 
em curso, ou com a modernidade projetada, é tido por anacrônico, 
obsoleto. Ademais, quando o tempo não é diretamente mobilizado 
na caracterização, trata-se de insinuar, pelo uso contumaz dos termos 
adequação/inadequação, a alusão aos tempos contrastantes, cuja dupli-
cidade se deve superar. Adequar, tornar igual — o que, para os propósi-
tos da escola de Florestan, implica assegurar efetividade e amplitude na 
imposição da marcha da racionalização por sobre os resíduos do atraso.

Que esse projeto dualista de adequação siga, mais de cinquenta 
anos depois, inspirando novos aspirantes e velhos praticantes da 
áspera missão de interpretar o Brasil — isso sublinha a relevância 
de reconstituir a dinâmica, muitas vezes críptica, com que se tecem 
essas linhagens de interpretação. Fundamentar tal continuidade, até 
os dias de hoje, excede os específicos propósitos deste capítulo, ainda 
que ele possa, eventualmente, servir como ferramenta aos potenciais 
desatadores desse nó.
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Uma trilha moderna 

para o Brasil: a 

“vertigem visionária” 

de Caetano Veloso

Fernando Perlatto

Vejo uma trilha clara pro meu Brasil, apesar da dor

Vertigem visionária que não carece de seguidor

Nu com a minha música, afora isso somente amor

Vislumbro certas coisas de onde estou

Caetano Veloso, “Nu com minha música” (1981)

[…] nos tornarmos índios ao passo que nos reconhecemos ultraocidentais

Caetano Veloso (2003, p. 320)

Em ensaio intitulado “Verdade tropical: um percurso do nosso tempo”, 
publicado em seu livro Martinha versus Lucrécia, o crítico literário 
Roberto Schwarz retoma elementos de outro artigo seu intitulado 
“Cultura e política: 1964-1969”, contido na obra O pai de família e 

outros ensaios, para analisar a importância política do tropicalismo 
na cena cultural brasileira. Naquele texto publicado nos anos 1970, a 
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análise se centrava no grupo de teatro Oficina, dirigido por José Celso 
Martinez Corrêa — com destaque especial para as peças O rei da vela 

e Roda viva —, enquanto, neste artigo dos anos 2000, Schwarz volta 
sua atenção para a análise do livro Verdade tropical, a autobiografia de 
Caetano Veloso, que, publicada em 1997, consiste em uma das obras 
mais notáveis e provocativas orientadas para a compreensão da cena 
cultural brasileira na segunda metade do século XX.

Se, por um lado, Schwarz valoriza as contribuições e a prosa do 
escritor Caetano, por outro, critica as transformações ocorridas na 
trajetória do artista, que, segundo o autor, teria passado de uma pos-
tura crítica ao sistema capitalista nos anos 1960 — com um experi-
mentalismo artístico sem fronteiras nacionais, articulado diretamente 
à radicalização política e à tomada do socialismo enquanto horizonte 
normativo — para uma posição legitimadora do status quo, obliteradora 
das diferenças entre a esquerda e a direita e plenamente adaptada aos 
imperativos do mercado. Para Schwarz, essa transformação, ocorrida 
quando da emergência do tropicalismo, teria levado Caetano — com 
seu “patriotismo fantasioso” e “supersticioso” — a assumir uma pos-
tura, que perduraria até os dias atuais, pouco afeita ao antagonismo 
(SCHWARZ, 2012). Alguns elementos do ensaio de Schwarz foram 
posteriormente respondidos por Caetano, com destaque especial para 
a entrevista publicada à época no suplemento Ilustríssima, da Folha 

de S.Paulo, na qual criticava os “elegantes uspianos”, como Schwarz e 
Marilena Chauí, por terem muito a falar contra o tropicalismo, mas 
pouco a dizer acerca de ditaduras que se autodenominam de esquerda1.

Concorde-se ou não com a crítica realizada por Schwarz a Ver-

dade tropical, o que importa destacar para o argumento aqui desen-
volvido é que ela se constrói a partir de um pressuposto básico, 
compartilhado por este texto, que compreende Caetano Veloso 
como um intérprete do Brasil. Esse pressuposto dialoga com diversos 

1. Sobre a polêmica Schwarz-Caetano, ver Wisnik (2012), Bosco (2012) e Mon-
teiro (2012).
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pesquisadores que vêm desenvolvendo estudos ao longo dos últimos 
anos, considerando a música popular brasileira como portadora de 
diferentes narrativas da experiência nacional2. O próprio Caetano 
reconhece em Verdade tropical que a música popular brasileira “tem 
sido, de fato, para nós, como para estrangeiros, o som do Brasil do 
descobrimento sonhado”, constituindo-se como “a mais eficiente 
arma de afirmação da língua portuguesa no mundo” (VELOSO, 2008, 
p. 16). Se essa percepção da música popular como fonte de interpre-
tações do país é verdadeira em relação a outros compositores, é ainda 
mais verdadeira quando pensamos em um artista como Caetano, 
assumidamente um “pop star intelectual” de um país de “terceiro 
mundo”, que, como bem destacado por Guilherme Wisnik (2005), 
não apenas escreveu canções das quais é possível depreender inter-
pretações, mas produziu artigos diversos em jornais e livros — além 
do já citado Verdade tropical, a coletânea O mundo não é chato — nos 
quais formula determinadas concepções que podem ser compreen-
didas como apontamentos sobre os caminhos que o Brasil poderia 
trilhar em seu processo de modernização.

Aceito este parti pris de Caetano como um intérprete do Bra-
sil, buscarei neste texto refletir sobre a interpretação que o cantor 
constrói sobre o país, buscando articulá-la como uma discussão mais 
geral sobre as potencialidades da singularidade da experiência brasileira 

como uma trilha particular de inscrição periférica na modernidade glo-

bal. Para tanto, procurarei, partindo de declarações, textos e canções 
de Caetano, refletir sobre sua visão de Brasil, sua “vertigem visio-
nária”, em diálogo com a própria “tradição” tropicalista na qual esta 
concepção de país foi gestada. O intuito é demonstrar que, se, por 
um lado, esta interpretação do Brasil pode ser colocada em diálogo 

2. Para uma análise desse ponto sugiro uma olhada nos três volumes da exce-
lente coletânea Decantando a República: inventário histórico e político da canção popu-

lar moderna brasileira, organizada por Berenice Cavalcante, Heloísa Starling e 
José Eisenberg (2004).
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com outros autores do pensamento social, como Oswald de Andrade, 
Gilberto Freyre e Richard Morse — que, a partir de prismas diver-
sos, procuraram problematizar a trilha civilizacional europeia como 
a única trajetória possível rumo à modernidade e olhar o país e seu 
percurso para o moderno a partir de uma perspectiva mais posi-
tiva, enxergando no caminho ibero-americano não apenas defeitos, 
mas também potencialidades —, por outro, não abdica das conquis-
tas “ocidentais”, vislumbrando-as como passíveis de universalização. 
Procurarei, nessa perspectiva, defender que a “vertigem visionária” 
de Caetano, ancorada no tropicalismo, conjuga elementos caracte-
rísticos de uma experiência particular “periférica”, como a brasileira, 
com aspectos universalistas tradicionalmente associados às sociedades 
modernas dos países “centrais”, de sorte a apontar para uma perspec-
tiva de modernidade que incorpora elementos caros aos paradigmas 
europeu e norte-americano, mas que vislumbra na “periferia” poten-
cialidades, valores e virtudes civilizatórias capazes de alargar e encan-
tar a própria noção de modernidade.

A “vertigem visionária” de Caetano

Caetano Veloso tem sido, desde o momento em que emergiu na cena 
pública do país em meados dos anos 1960, um artista com uma verve 
polemista, inquieta, provocadora, manifestando-se publicamente 
sobre temas diversos e assuntos variados, contrariando, muitas vezes, 
posições consolidadas à direita e à esquerda. Ainda que não seja pos-
sível depreender uma visão única e homogênea de seu pensamento 
— que tem como uma de suas principais características precisamente 
a de se assentar em uma capacidade camaleônica imensa de se trans-
mudar e se adaptar a diferentes situações, característica esta que se 
soma à sua autorreconhecida tendência “para a digressão e para a 
elipse” (VELOSO, 2008, p. 17) —, é factível sugerir, em diálogo com 
declarações, artigos e obras do artista, uma visão por ele construída 
sobre o que significou e ainda significa a trilha própria da experiência 
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brasileira de modernização, seus limites e suas potencialidades civili-
zatórias, quando articuladas às conquistas “universais” do Ocidente.

Em entrevista dada ao programa Roda Viva, em 1996, Caetano 
faz uma afirmação que resume bem sua “vertigem visionária”:

Na verdade, a minha ambição seria de fazer com que uma cultura 
como a nossa, que está — sob todos os pontos de vista — como 
que jogada fora da área de dominação, das vantagens da civili-
zação moderna, porque está no hemisfério sul, porque é mes-
tiça, porque fala português, não apenas uma língua latina do sul 
da Europa, mas justamente o português, a menos prestigiada de 
todas elas, entendeu? Enfim… Um país pobre e, sobretudo, injusto 
socialmente. Então, todas essas desvantagens, de uma certa forma, 
deveriam criar em nós uma mera depressão em relação à perspec-
tiva histórica, em relação a prospecções. E, no entanto, a gente tem 

alguma coisa de alegria e de entendimento da vida, alguma riqueza no 

modo de ser […]. E isso, que é um dado cultural, que não é […] um 
valor universal, abstrato. […]. Acho que o que desejo mesmo é que 

esse nosso modo de ser tome conta, tome em suas mãos os dados abs-

tratos, universais da civilização e faça deles algo que não tenham feito 

ainda (VELOSO, 1996, grifos meus).

Esse trecho da entrevista sintetiza alguns dos elementos princi-
pais daquilo que estou chamando de “vertigem visionária” de Caetano: 
um país como o Brasil, repleto de “desvantagens”, pobre e injusto 
socialmente, situado no hemisfério sul, incapaz de gerar grandes 
riquezas materiais, possuiria outra forma de fortuna que não pode-
ria ser mensurada apenas por critérios utilitaristas e que estaria asso-
ciada fundamentalmente à ideia de “alegria” e a um “determinado 
entendimento da vida, alguma riqueza no modo de ser”.

Esta “riqueza no modo de ser”, associada à “alegria”, que “não 
é um valor universal, abstrato”, mas um “dado cultural”, é valori-
zada por Caetano não enquanto elemento autossuficiente capaz de 
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proporcionar a construção de uma nova sociedade, mas como algo 
que, quando posto em conjunção com os “dados abstratos, univer-
sais da civilização”, poderia resultar em um projeto civilizacional dife-
renciado, “algo que não tenham feito ainda”. Ao buscar conciliar em 
uma mesma equação estes dados da civilização característicos do oci-
dente europeu e norte-americano com a alegria enquanto elemento 
particular da experiência brasileira, a utopia de Caetano aponta pre-
cisamente para a superação tanto de uma perspectiva universalista 
focada exclusivamente no interesse individual e na razão abstrata, 
que seria uma marca das sociedades modernas dos países “centrais”, 
quanto de uma visão culturalista simplista que acredita na autossufi-
ciência cultural nacionalista como elemento satisfatório para produ-
zir uma alternativa civilizacional, como poderia se depreender de uma 
leitura laudatória das experiências históricas dos países periféricos.

Em conferência proferida no Museu de Arte Moderna (MAM), 
“em tom de profecia utópica” (VELOSO, 2003, p. 310), e publicada 
na revista Teresa, da USP, em 2003, Caetano sistematiza estas suas 
ideias ao demonstrar, de um lado, as limitações de uma visão nacio-
nalista ingênua que vislumbra no Brasil apenas riquezas e virtudes 
e desconsidera todos os problemas do país associados, entre outros 
fatores, à desigualdade, ao racismo, à violência e ao autoritarismo; e, 
de outro, a estreiteza de setores que somente enxergam o lado nega-
tivo do país e apostam na importação e cópia acrítica de ideias do 
exterior, em especial dos americanos do Norte, como panaceia para a 
resolução dos problemas nacionais. Seu pensamento se constrói justa-
mente nesta tensão “entre a delícia e a desgraça, entre o monstruoso 
e o sublime” (canção “Americanos”) da nossa experiência nacional 
particular de modernização, neste frágil equilíbrio entre olhar, em 
uma direção pessimista, para “o desequilíbrio onde viceja a violên-
cia e a perversão” e, em outro sentido mais otimista, para “o talento 
excepcional e a inventividade, os caprichos e os relaxos, as vanguar-
das estéticas e os erotismos sexuais”, nos quais se encontra a presença 

para aqueles que apenas enxergam a falta (p. 322).
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Caetano lembra que uma das chaves para a construção do movi-
mento tropicalista foi precisamente a crítica ao lado perverso do Bra-
sil e dos brasileiros, de modo a evidenciar as entranhas de um país 
careta e conservador. Um filme como Terra em transe, de Glauber 
Rocha, tão central para a formulação daquilo que veio a ser o tropi-
calismo, como ressalta Caetano em Verdade tropical, seria a “ostenta-
ção barroquizante de nossas falências, de nossas torpezas e de nossos 
ridículos” (VELOSO, 2003, p. 314). Canções como “Superbacana”, 
“Geleia geral” e “Alegria, alegria”, com o pessimismo de frases como 
“uma criança sorridente, feia e morta estende a mão”, explicitariam 
de modo metafórico o colapso deste “fim de mundo” que é o Brasil, 
consistindo em visões autodepreciativas “da nossa vida cotidiana e 
do seu quase nenhum valor” (p. 314). “De fato”, diz Caetano, “nunca 
canções disseram tão mal do Brasil quanto as canções tropicalistas, 
nem antes, nem depois” (p. 314). A própria ditadura, afirma em certa 
ocasião, consistiu “em um gesto saído de regiões profundas do ser do 
Brasil, alguma coisa que dizia muito sobre o nosso ser íntimo de bra-
sileiros” (VELOSO apud WISNIK, 2005, p. 14).

Sempre incomodaram a Caetano as críticas às “fantasias com-
pensatórias” que povos periféricos frustrados, que ficaram para trás 
na divisão do trabalho internacional, tendem a fazer para compen-
sar seus descalabros internos. O Brasil, nesse sentido, não deveria 
se contentar com estas fantasias autocongratulatórias, que escon-
dem seus fracassos e limitações e assumem “as mazelas decorrentes 
do subdesenvolvimento por quase virtudes idiossincráticas de nos-
sas nacionalidades” (VELOSO, 2003, p. 308). O país tinha, antes, 
que se tornar “o mais diferente de si mesmo que lhe for possível, 
para encontrar-se” (p. 323). Como diz o compositor, no disco Abra-

çaço: “O império da lei há de chegar no coração do Pará”. “Somos 
ocidentais”, ressalta Caetano, e a própria ideia de Ocidente “sem-
pre significou a transcendência da particularidade cultural, ambi-
ção de tomar nas mãos a história da espécie” (p. 323). Para realizar 
este movimento, ressalta o cantor,
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devemos, em primeiro lugar, aprender a observar as formalida-
des relativas aos direitos humanos, e tornarmo-nos destros para 
a tecnologia. Devemos estar à vontade na versão de Ocidente que 
veio do Norte. E superá-la (p. 323, grifo meu).

Esta ideia de superação é fundamental para a compreensão da 
“vertigem visionária” de Caetano, pois reconhece o que há de posi-
tivo na trajetória civilizacional do ocidente europeu e norte-ameri-
cano — a exemplo das “formalidades relativas aos direitos humanos” 
e da destreza na tecnologia —, mas destaca, ao mesmo tempo, as apo-
rias, os impasses e os limites que devem ser superados, transpassados 
para a construção de “algo que não tenham feito ainda”. Como diz em 
Verdade tropical, “penso não num fundamentalismo dessa cultura par-
ticular, mas no compromisso com alguns conseguimentos historica-
mente ocidentais irreversíveis” (VELOSO, 2008, p. 487-488). Nessa 
perspectiva, não se trata para nós, brasileiros, de copiar e seguir acri-
ticamente modelos civilizacionais; ou seja, não devemos buscar uma 
simples “adaptação ao que hoje se chama Ocidente”, mas sim cami-
nhar no sentido “de sua retomada radical que implique uma supera-
ção”, diz o autor na conferência já citada (2003, p. 324).

A superação tem a ver com aquilo que Caetano identifica como 
virtuoso na trilha particular de modernização do Brasil, na positiva-
ção da “originalidade da nossa condição”; tem a ver, portanto, como 
mencionado anteriormente, com a “riqueza no modo de ser”, este 
“dado cultural” associado à “alegria”. Nesse sentido, o artista traz para 
o centro de sua reflexão uma espécie de valoração das vantagens do 

atraso, ao chamar a atenção tanto para a possibilidade de vislumbrar 
a partir da periferia tropical aspectos que não são percebidos e identi-
ficados nos países centrais — “Vislumbro certas coisas de onde estou” 
(NU…, 1981) — quanto para a importância de se “considerar vantajo-
sas até mesmo as condições adversas com que a história nos presen-
teou”, o que permite que nós escapemos “de uma escravidão maior 
no misterioso desvelar do nosso destino” (VELOSO, 2003, p. 320).
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E é precisamente em uma “fórmula” cunhada pelo poeta Anto-
nio Cicero que Caetano busca compreender a “natureza do nó que 
estamos a tentar desatar” (VELOSO, 2003, p. 322):

Podemos dizer que o paradoxo do Brasil está em, sendo capaz 
de oferecer a prefiguração da solução de alguns problemas que 
poucos países conseguem efetivamente enfrentar, não ter con-
seguido efetivamente enfrentar alguns problemas que muitos 
outros países já resolveram total ou parcialmente (CICERO apud 

VELOSO, 2003, p. 322).

Nesta perspectiva, parte-se da ideia segundo a qual o Brasil não 
teria conseguido resolver problemas básicos que outros países oci-
dentais “centrais” já resolveram há bastante tempo, ao mesmo tempo 
que, apesar de todas as suas limitações e problemas, a periferia Brasil 
carregaria consigo uma espécie de feitiço ou um remédio — para dia-
logar com José Miguel Wisnik (2008), em O veneno remédio — capaz 
de contribuir para solucionar patologias e impasses enfrentados por 
estes mesmos países como decorrência tanto de um desenvolvimen-
tismo sem peias, travas e freios quanto de um individualismo rei-
nante pouco atento ao outro. Interessa, então, a Caetano questionar 
o que é que este “país imenso, tropical, mestiço e de fala portuguesa”, 
“apesar da dor”, com todos os seus problemas, com a “pobreza que 
desumaniza sua população”, “diria ao mundo se ele pudesse se fortalecer” 
(VELOSO, 2003, p. 324, grifo do autor).

Para Caetano, o Brasil “é uma promessa de originalidade” 
(VELOSO, 2003, p. 324), um país “cuja grandeza em potência se põe 
na condição de país novo americano, com o mito da tábula rasa e o mito 
da democracia racial” (p. 325). Nossa riqueza adviria “dos nossos jei-
tos”, que teriam um poder de transformar o Ocidente justamente por 
estarem imbuídos de características caras à própria “civilização ociden-
tal inicial” — mas que se perderam com o tempo “em detrimento do 
furor tecnológico” —, sobretudo associadas “à ênfase greco-romana nas 



287

virtudes pessoais e sociais” (p. 322). Com “seus jeitos”, a “ilha Brasil”, este 
“Ocidente ao ocidente do Ocidente”, poderia “levar o Ocidente de volta 
ao Ocidente” (p. 322-323). Sem perder nossas características distintivas, 
nós nos ocidentalizaríamos ao mesmo tempo que ocidentalizaríamos 
o Ocidente ou, dito em outros termos, é imperativo “nos tornarmos 
índios ao passo que nos reconhecemos ultraocidentais” (p. 320).

É como se o Brasil, um país situado na periferia do mundo, 
pudesse, portanto, contribuir com um efeito saneador dos países “cen-
trais” do Ocidente oferecendo uma espécie de antídoto à crise da 
modernidade, representada pelo atual estágio a que chegou o mundo 
do Norte, que, se, por um lado, evidencia avanços vários em cam-
pos diversos, por exemplo, as regras básicas de respeito aos direitos 
humanos e os aparatos científicos e tecnológicos, por outro, apre-
senta malaises cuja “cura” poderia estar precisamente nesta ilha tro-
pical localizada ao sul do Equador. Para dialogar com a letra de “Um 
índio”, é como se o país periférico Brasil tivesse algo “mais avançado 
do que a mais avançada das mais avançadas tecnologias”. Nesta “ver-
tigem visionária”, poderíamos tomar “nas mãos as rédeas do mundo, 
fazendo-o transcender o estágio nórdico e sua ênfase bárbara na tec-
nologia” (VELOSO, 2003, p. 325). “É de volta de tais infernos”, diz 
Caetano, “que pretendo trazer visões utópicas” (p. 314).

É interessante notar de que maneira a “vertigem visioná-
ria” de Caetano se constrói em contraste permanente com uma 
reflexão sobre o “grande irmão do Norte”, os Estados Unidos, e 
o insere em uma tradição intelectual de diversos autores, como 
Darío, Martí, Rodó, Mariátegui, Manoel Bomfim, Eduardo Prado, 
Joaquim Nabuco, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freyre e 
Richard Morse, que, a partir de diferentes prismas, buscaram refletir 
sobre a identidade ibero-americana tendo em vista o espelho nor-
te-americano (MONTEIRO, 2009). O Brasil, para Caetano, seria 
“o outro gigante da América, outro melting pot de raças e culturas, o 
outro paraíso prometido a imigrantes europeus e asiáticos, o Outro. 
O duplo, a sombra, o negativo da grande aventura do Novo Mundo” 
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(VELOSO, 2008, p. 13). País gigantesco e linguisticamente solitá-
rio, o Brasil consistiria em “um espelhamento mais evidente e um 
alheamento mais radical”, quando comparado ao outro do Norte, 
vendo-se permanentemente instado a “equacionar as tensões entre 
o Brasil-Universo Paralelo e o país periférico ao Império Ameri-
cano” (p. 15); e tendo que lidar com “uma eterna indefinição entre 
ser o aliado natural dos Estados Unidos em sua estratégia interna-
cional e ser o esboço de uma nova civilização” (p. 486-487, grifo meu).

Imaginar o esboço desta nova civilização implicaria a construção 
da “fantasia inevitável” de “ter como horizonte um mito do Brasil — 
gigante mestiço lusófono americano do hemisfério sul — como desem-
penhando um papel sutil, mas crucial nessa passagem” (VELOSO, 2008, 
p. 490). Nesta perspectiva, se, por um lado, o país não deveria recair em 
um lusotropicalismo ingênuo nem em um antiamericanismo estreito, 
valorizando, pelo contrário, algumas das contribuições norte-america-
nas para a melhoria da vida dos homens e de sua cultura, por outro não 
deveria simplesmente se curvar ao “grande Irmão do Norte”, deixando 
de vislumbrar suas potencialidades, riquezas e virtudes. Diz Caetano:

Apenas não exijo do Brasil menos do que levar mais longe muito 
do que se deu ali, e, mais importante ainda, mudar de rumo muito das 

linhas evolutivas que levaram até as espantosas conquistas tecnológicas, 

estéticas, comportamentais e legais (VELOSO, 2008, p. 320, grifo meu).

Deste ponto de vista, seria a própria periferia tropical, ao sul do 
Equador, que poderia contribuir para redirecionar, alargar e reen-
cantar a modernidade ocidental.

A “vertigem visionária” de Caetano: entre o universal  

e o particular

A “vertigem visionária” de Caetano não se construiu sozinha e esteve 
na base do chamado movimento tropicalista, que eclodiu com força no 
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final dos anos 1960 na cena cultural brasileira em várias manifestações 
artísticas, como o grupo Oficina, o Cinema Novo de Glauber Rocha, 
Os Mutantes, as artes plásticas de Hélio Oiticica, e fundamentalmente 
a obra de Caetano Veloso e Gilberto Gil; todos estes movimentos, res-
salte-se, ancorados, explícita ou implicitamente, no antropofagismo de 
Oswald de Andrade. O encontro entre esses movimentos com “a cul-
tura pop do Ocidente, filha direta do pensamento aristotélico”, somado 
com o “aprendizado do interior, a herança dos árabes, a tradição oral” — 
nos dizeres do músico Tom Zé, em entrevista à Bravo, referente a seu 
disco Tropicália lixo lógico, lançado em 2012 —, criou o terreno propí-
cio para a formulação da interpretação do Brasil de Caetano, ancorada 
nesta tensão entre o universal e o particular.

Na visão tropicalista pensada por Caetano Veloso em torno da 
dialética universal-particular, a ideia de “alegria”, como dito anterior-
mente, adquire uma dimensão central, contrapondo-se, ressalte-se, 
a interpretações do Brasil, por exemplo aquela elaborada por Paulo 
Prado em Retrato do Brasil, que identificavam na tristeza a caracterís-
tica marcante do povo desta “terra radiosa” (PRADO, 2012). Não à toa, 
como destaca o próprio Caetano em artigo intitulado “Carmen Miranda 
Da Da”, publicado no The New York Times e reproduzido na Folha de 

S.Paulo, a música-chave do movimento tropicalista se chama “Alegria, 
alegria” (VELOSO, 1991), em diálogo direto com o mote de Chacri-
nha. Em texto no jornal O Globo, “Moral da história”, Caetano reafirma 
que grande parte das excitações tropicalistas teve origem na contesta-
ção de um sentimento adorniano-frankfurtiano ancorado na ideia de 
que “nossas alegrias são suspeitas” e “a nossa possível felicidade, crimi-
nosa” (VELOSO, 2012b). Parte-se, portanto, da perspectiva segundo 
a qual, a despeito das nossas tristezas particulares — associadas à vio-
lência, ao racismo e à desigualdade social —, teríamos historicamente 
constituído no país uma tradição cultural particular, baseada na noção 
de alegria, bem como em uma sociabilidade mais aberta e solidária, com 
potencial de oferecer novas possibilidades para o reencantamento uni-
versal dos países “centrais” do mundo ocidental.



290

Essa perspectiva que lança um olhar mais generoso para o pró-
prio país, suas tradições e suas gentes dialoga, ainda que não direta-
mente, com concepções de autores como Oswald de Andrade (2001) 
e sua “utopia antropofágica” do Brasil, “a primeira promessa de uto-
pia em face do utilitarismo mercenário e mecânico do Norte” (p. 20); 
Gilberto Freyre (1990) e sua sensibilidade para o caráter solidário 
da sociabilidade popular, herdada dos quilombos e atualizada pelos 
mocambos, marcada pela miscigenação e pela pluralidade, que permi-
tiria a nós, inclusive, um ingresso distinto à modernidade; e Richard 
Morse (1988), que, n’O espelho de Próspero, aponta para as potencia-
lidades civilizatórias da “opção ibérica” com suas conotações organi-
cistas e comunitárias, quando comparada com o mundo anglo-saxão, 
sobretudo, por sua porosidade à diversidade do gênero humano, bem 
como por sua crença em uma realidade social transcendente ao indi-
víduo e na vitalidade do elemento lúdico, fundamental para o desen-
volvimento cultural e a improvisação social.

De certa forma, esta é uma perspectiva também presente no 
ensaio de José Miguel Wisnik (2008) Veneno remédio: futebol e o Bra-

sil, mencionado anteriormente, no qual a “vocação não linear do 
futebol brasileiro” é tomada como ponto de partida de uma análise 
preocupada em compreender questões relacionadas à nossa iden-
tidade nacional. Mais recentemente, o economista Eduardo Gian-
netti, em diálogo com as próprias reflexões de Caetano Veloso, 
buscou avançar nesta perspectiva, em seu ensaio Trópicos utópicos. 
Em um livro construído sob a forma de aforismos, Giannetti (2016) 
reflete criticamente sobre a crise civilizatória que vivemos hoje 
como decorrência das aporias associadas ao culto do que ele chama 
de “três ídolos da modernidade” — a ciência, a tecnologia e o cresci-
mento econômico —, apontando, em contrapartida, para as possibi-
lidades de sua superação a partir de valores associados à “civilização 
brasileira”, sem que isso implique o abandono de conquistas univer-
sais. À “questão irrespondida” — “Tupi, or not tupi that is the question” 
— Giannetti, nas trilhas abertas por Caetano, propõe como possível 
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resposta a conjugação do particular com o universal: “Tupi and not 

tupi” (p. 173, grifos do autor).
A “vertigem visionária” de Caetano — que conjuga alegria com 

princípios universais civilizacionais — adquiriu novas nuances nos 
últimos anos, sobretudo a partir do diálogo que sua reflexão passou 
a estabelecer com a obra de Mangabeira Unger. Este diálogo se vin-
cula principalmente à ênfase dada por Unger em diferentes escritos 
e declarações à originalidade da experiência brasileira. Para Caetano, 
isto “é fatal: somos originais, seremos originais ou desapareceremos” 
(VELOSO, 2012b). Em artigo publicado no jornal O Globo, em 2012, 
Caetano mobiliza trechos da entrevista de Mangabeira Unger dada 
ao programa Roda Viva para reafirmar a necessidade do reconheci-
mento e do aprofundamento das potencialidades da “tradição” ou da 
“antitradição” brasileira (2012c). O ponto central do diálogo Caetano-
-Unger insere-se na percepção de que haveria no país uma energia, 
um afã, um impulso fortemente presente no povo brasileiro, mas 
pouco refletidos nas elites governantes e pensantes do país, justa-
mente a fonte mais pujante de tradição, que, se combinada aos ele-
mentos universais, seria força potente no sentido de nos projetar, 
enquanto país, para outros patamares civilizacionais.

A “vertigem visionária” de Caetano, ao colocar como horizonte 
normativo a conjunção desta alegria e desta sociabilidade, compreen-
didas como traços particulares da nossa tradição, com os dados uni-
versais da civilização, alinha-se a debates contemporâneos da teoria 
social que pensam sobre a dialética universal-particular. Nesta pers-
pectiva, poderíamos dizer que sua utopia capta as limitações de um 
procedimentalismo universalista rawlsiano ou habermasiano, essen-
cialmente focado no ideal de justo e racional, mas pouco atento às 
tradições particulares e às dimensões valorativas de uma vida em 
comum, ao mesmo tempo que percebe o limitado alcance do olhar 
de certas vertentes comunitaristas ou pós-coloniais, que valorizam 
demasiadamente dimensões particularistas, secundarizando as con-
quistas civilizacionais do Ocidente, traduzidas no Estado democrático 
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de direito. A conjugação da alegria com os elementos universalistas 
ofereceria, segundo a “vertigem visionária” de Caetano, uma pers-
pectiva de trajetória civilizacional menos reducionista, alternativa e 
potencialmente mais democrática.

É importante destacar que muitos dos posicionamentos polí-
ticos que Caetano Veloso assume publicamente obstaculizam uma 
percepção maior da riqueza de suas formulações. Sobretudo quando 
mobiliza sua verve polemista para criticar a esquerda por sua obses-
são com a ideia de totalidade, Caetano acaba por pesar muito seu 
argumento em favor da valorização das diferenças em contraposi-
ção a formulações mais universalistas. Esta postura, que, como dito 
anteriormente, está na base do tropicalismo, conduz, em diversas oca-
siões, a um relativismo sem peias, que se mostra pouco aberto para 
lidar com quaisquer formulações no âmbito político ou cultural que 
tenham pretensões de universalidade. Nesse sentido, as observações 
que Vladimir Safatle faz à obra de Caetano em texto intitulado “Indi-
ferença”, publicado na Folha de S.Paulo — no qual responde às críti-
cas realizadas pelo cantor ao seu livro A esquerda que não teme dizer 

seu nome e à afirmação de que o filósofo paulista teria uma “cabeça de 
concreto armado” —, são relevantes (SAFATLE, 2012). Safatle tem 
o mérito de enfatizar a importância de a esquerda retomar preocu-
pações universalistas — em especial, o igualitarismo e a centralidade 
da soberania popular — que foram enfraquecidas frente à hegemo-
nia das demandas multiculturalistas, das quais o tropicalismo foi um 
grande vocalizador e que, se, por um lado, tiveram e ainda têm uma 
importância fundamental para o aprofundamento da democracia, por 
outro, acabam por secundarizar outras dimensões universais relevan-
tes para a transformação social.

A avaliação crítica frente ao relativismo polemista de Caetano, 
contudo, não deve turvar uma leitura positiva de sua “vertigem visio-
nária”. Sua intepretação acerca da nossa originalidade tem o mérito 
de lançar luz sobre elementos da nossa tradição associados às ideias 
de alegria, diferença e solidariedade, que ofereceriam potencialidades 
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no sentido de reencantar a modernidade ocidental. Essa perspectiva 
rompe de forma clara e provocativa com muitas das análises formula-
das, seja à direita, seja à esquerda, que ou advogam um nacionalismo 
estreito, que desconsidera a importância das conquistas obtidas pelos 
países “centrais” e de uma agenda cosmopolita que rompa com parti-
cularismos patriotescos, ou assumem uma visão pessimista do Brasil 
e dos brasileiros, como se nossa trajetória devesse ser lida somente 
na chave da negatividade. A “vertigem visionária” de Caetano nos 
inquieta para que reflitamos sobre de que forma essa alegria pode se 
articular com valores e tradições associados às sociedades dos países 
“centrais”, quer no sentido de democratizar o Brasil, quer na direção 
de reencantar a modernidade ocidental desencantada.

Como disse Caetano na entrevista ao programa Roda Viva, “o 
Brasil poderá ou não seguir essa trilha, mas para mim é absoluta-
mente inegável que ela existe e é dele”.
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Desenredo: memória 

e carnavalização em 

Gilberto Gil, Gonzaguinha 

e João Bosco

Juliano Nogueira de Almeida

No decorrer das últimas décadas, em diálogo com as áreas de história 
e filosofia, os estudos literários, especialmente as pesquisas de litera-
tura comparada, têm se demonstrado notavelmente seduzidos pelos 
temas que envolvem as noções de memória e arquivos. Determina-
dos eventos, como o holocausto e as ditaduras militares implanta-
das nos países sul-americanos na segunda metade do século XX, são 
paradigmáticos para discutir a relação entre arquivamento e reme-
moração, bem como suas implicações políticas e estéticas.

No presente trabalho, serão tomadas como referência algumas 
canções que dialogam com as noções de memória e de arquivos den-
tro do contexto do governo ditatorial implantado no Brasil (1964-
1985). Para tanto, a carnavalização cancional será estudada como 
um fenômeno que intervém na tradição mnemônica oficial, a qual 
insiste em lançar no esquecimento o repertório de memórias dissi-
dentes e subversivas.
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Levando em consideração o amplo leque de canções e artistas que 
carnavalizam o discurso e a memória ditatorial no Brasil, é pertinente 
a escolha de algumas canções de autoria dos compositores Gonzagui-
nha, João Bosco e Gilberto Gil, sobretudo, por esses artistas trata-
rem dessas questões de modo perspicaz e recorrente em suas letras e 
melodias. Vale destacar que a carnavalização pode ser notada em suas 
canções tanto no plano semântico como nas expressões propriamente 
musicais e sonoras. Assim, os arquivos sonoros e musicais são, res-
pectivamente, alvos e, certamente, abrigam gestos de carnavalização.

Como todos sabem, o período ditatorial do Brasil foi marcado 
por forte truculência e pelo tolhimento das liberdades e dos direitos 
civis. No entanto, nesse cenário em que corpos e mentes eram abrup-
tamente capturados, disciplinados e controlados pelos mecanismos 
do poder, notavelmente também se desenvolveram vigorosas táti-
cas de resistência. Entre os ardis que insurgiam contra as estratégias 
do poder soberano e contra a cultura totalitária, repressiva e morali-
zante, merece destaque a carnavalização. Se, por um lado, o carnaval 
era considerado uma expressão da alienação do povo brasileiro — 
que aparentemente se contentava com o pão e o circo, que mascara-
vam as agruras de uma nação injusta, excludente e autoritária —, por 
outro ângulo, o carnaval e a carnavalização do cotidiano e da memó-
ria individual e coletiva estabeleciam uma forte inversão dos valores 
e um notório descontrole em relação aos cálculos do poder aos quais 
a sociedade era submetida. É nesse panorama que as canções de car-
naval e as que expressavam e tematizavam a carnavalização do dia a 
dia atuavam como inventivas astúcias que reconfiguravam e ressig-
nificavam o quadro de desolamento e de despotismo imperante. O 
que era signo de comodismo e de falta de consciência política pode 
ser revisto como tenacidades que invertiam as relações de força e que 
constituíam espaços utópicos à revelia da dura realidade que estran-
gulava as vozes, os gestos e os afetos individuais e coletivos.

Para um melhor entendimento dessas questões, são de grande valia 
as obras A cultura popular na Idade Média e no Renascimento, de Mikhail 
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Bakhtin, que versa sobre a carnavalização no cotidiano e na literatura, 
e Carnavais malandros e heróis, de Roberto DaMatta, que, apesar de se 
restringir ao carnaval, uma festa temporal e espacialmente delimitada, 
auxilia no entendimento de alguns dilemas encontrados no Brasil.

Segundo Mikhail Bakhtin (2013, p. 6), a carnavalização se situa 
entre a arte e a vida, por isso pode ser percebida como um princí-
pio cômico que acompanha a vida cotidiana em suas mais diversas 
manifestações. Para Bakhtin, a carnavalização exprime uma concep-
ção de mundo universal em que a liberdade rompe com os moldes 
da vida ordinária em proveito de uma vida menos hierarquizada, 
segregada e regulamentada. Segundo o autor, essa cosmovisão, em 
um duplo movimento, configura e é configurada por linguagens, 
gestos, práticas e corporeidades “impregnadas do lirismo da alter-
nância e da renovação, da consciência da alegre relatividade das ver-
dades e autoridades do poder” (p. 10).

O teórico russo afirma que a carnavalização é uma espécie de 
segunda vida do povo, na medida em que inverte e burla de forma bem-
-humorada os parâmetros da vida cotidiana, ou seja, “a segunda vida, 
o segundo mundo da cultura popular constrói-se de certa forma como 
paródia da vida ordinária, como um mundo ao revés” (BAKHTIN, 
2013, p. 10). De modo geral, a carnavalização da vida e do cotidiano 
na concepção de Bakhtin implica dissipar a seriedade e, assim, incutir 
o riso e rever os usos do corpo com vista a experimentar novas sen-
sibilidades e percepções diferentes da lógica serial que as práticas ofi-
ciais e habituais do mundo do trabalho nos impõem. Segundo o autor:

o riso tem um profundo valor de concepção de mundo, é uma das 
formas capitais pelas quais se exprime a verdade sobre o mundo 
na sua totalidade, sobre a história, sobre o homem; é um ponto 
de vista particular e universal sobre o mundo, que percebe de 
forma diferente embora não menos importante (talvez mais) do 
que o sério; por isso a grande literatura (que coloca por outro lado 
problemas universais) deve admiti-lo da mesma forma que ao 
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sério: somente o riso, com efeito, pode ter acesso a certos aspectos 
extremamente importantes do mundo (BAKHTIN, 2013, p. 57).

Destarte, para Bakhtin, o riso e o humor não são meramente 
fatores de negação e de desconstrução, mas também são potências 
positivas e criativas. Além do riso, Bakhtin trata a corporeidade de 
modo bastante peculiar em sua concepção carnavalizada do mundo. 
Para o autor, o carnaval, como a própria etimologia da palavra indica, 
está associado a uma “reabilitação da carne” (BAKHTIN, 2013, p. 16). 
Essa reabilitação faz parte do sistema de imagens da cultura cômica 
popular em que, sobretudo em alguns períodos da história da huma-
nidade, o elemento material e corporal se torna um princípio pro-
fundamente afirmativo que não se dissocia dos demais aspectos da 
vida, em toda sua abundância e fertilidade (p. 17).

Por sua vez, a partir das imagens carnavalescas, Roberto DaMatta 
desenvolve uma instigante análise da paradoxal complexidade do que 
ele considera ser o dilema brasileiro, marcado concomitantemente 
pelo autoritarismo e pela liberdade, pelo centralismo e pela informa-
lidade, pelos corolários religiosos e pelas práticas profanas, pela forte 
espiritualidade e pela valorização do corpóreo. Para o pesquisador, 
o carnaval do Brasil é uma espécie de zona de encontro e mediação, 
que reconstrói e dramatiza o mundo a partir do mecanismo de inver-
são (DAMATTA, 1997).

DaMatta demonstra que, em um país fortemente marcado pela 
personalização das relações de poder, o carnaval funciona como um 
mecanismo de subversão das práticas hierárquicas e verticalizadas, 
colocando visualmente todos os indivíduos no mesmo plano por meio 
da festa e da brincadeira. Para o autor, se a vida diária, dominada pela 
repressão e pela exploração, é considerada sob um ponto de vista 
negativo, o caráter extraordinário da festa, na qual predomina a ale-
gria e a jocosidade, traz à tona valores altamente positivos. Além disso, 
DaMatta afirma que no carnaval as pessoas se afiliam por traços afe-
tivos, o que faz com que as relações de parentesco e de origem — tão 
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fortes em uma sociedade marcada pelo nepotismo — sejam diluídas 
por uma ampla heterogeneidade, por “um campo de encontro, de 
mediação e de polissemia social” (DAMATTA, 1997, p. 63).

Ao diferenciar os espaços da casa e da rua, DaMatta demonstra 
que o carnaval é o lócus do semidesconhecido e do semicontrolado, ou 
seja, da intersecção entre os universos doméstico e público. Para ele, 
durante a festa os espaços são reconfigurados por afetividades e corpo-
reidades que não são predominantes durante o cotidiano. No mais, o 
autor indica que no carnaval o mundo não só se torna musicável como 
também é tomado pelas formas mais baixas dessa musicalidade, das 
quais o corpo se torna um importante elemento sensório-perceptivo, 
uma vez que durante a festa a livre expressão e dramatização dos sen-
timentos e das emoções é intensificada (DAMATTA, 1997, p. 160).

Tendo em vista as considerações anteriores, é possível dizer que 
durante a ditadura militar no Brasil a carnavalização serviria como 
um modo de perverter a lógica autoritária, hierarquizada e segrega-
cionista, que estava instaurada não apenas no cotidiano, mas que se 
expressava por meio de certas práticas de arquivamento do passado 
e de construção do imaginário e da memória nacional. Assim, mui-
tas canções se inscreveram de modo a negociar não somente com os 
debates do presente, mas também com as práticas e mecanismos de 
rememoração, arquivamento e produção do passado, tal como com 
suas lacunas, interditos, e seus esquecimentos. Desse modo, é fun-
damental pensar nessas canções que operam com a carnavalização 
como exemplos de “transformação da relação do presente com os 
usos e desusos do passado e, notadamente, com aquilo que conside-
ramos como legado cultural do passado” (GAGNEBIN, 2014, p. 199).

A partir de reflexões sobre a obra de Walter Benjamin, Jeanne 
Marie Gagnebin nos alerta em Limiar, aura e rememoração que, na dis-
cussão sobre a memória, é imprescindível uma reflexão sobre a nar-
ração e a ficcionalização, pois “as formas de lembrar e esquecer; como 
as de narrar, são os meios fundamentais da construção da identidade, 
pessoal, coletiva e ficcional” (GAGNEBIN, 2014, p. 218).
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Se, por um lado, é pertinente pensar o gesto de arquivamento 
como um domínio de um saber, em grande medida que legitima e 
agencia o poder simbólico do Estado-nação, também é crucial per-
ceber os limites desse gesto. Apesar de os arquivos serem produzidos 
e acessados com vista a recusar o esquecimento de traumas e geno-
cídios, eles são por vezes administrados e operados para atender aos 
mais indignos fins. Tal violência arquival, como Jacques Derrida insi-
nua em Mal de arquivo, faz uso do próprio corpo como suporte de 
inscrição. Talvez por isso a própria noção de arquivo deva ser expan-
dida ou, talvez, trabalhada com outras categorias que permitam pen-
sar nas lacunas, no indizível, no inarquivável.

A pesquisadora Diana Taylor, em seu livro Arquivo e repertó-

rio: performance e memória cultural nas Américas, demonstra como as 
incorporações e as performances transmitem conhecimentos de um 
vasto repertório constituído da relação transcultural entre povos de 
origens e de tempos diferentes (TAYLOR, 2013). O papel da corpo-
reidade na transmissão e na produção de conhecimento é apontado 
por Taylor do seguinte modo: 

o corpo, na memória cultural incorporada, é específico, funda-
mental e sujeito a mudanças. Por que essa insistência no corpo? 
Porque é impossível pensar sobre memória cultural e a identi-
dade como desincorporadas (TAYLOR, 2013, p. 134).

Para Taylor, a memória arquival associa-se a itens duradouros e se 
realiza por meio de uma relação de poder que separa a fonte do conheci-
mento do conhecedor (TAYLOR, 2013, p. 49). Assim, o arquivo, sobre-
tudo por privilegiar o conhecimento traduzido pela escrita, desconsidera, 
e até mesmo não comporta, “os atos incorporados e performatizados” 
(p. 51). De acordo com Taylor, esses atos — por exemplo, os gestos, 
o movimento, a oralidade, a dança e o canto — não podem ser repro-
duzidos, pois são efêmeros e presenciais. Ou seja, eles fazem parte do 
conhecimento incorporado, pertencem a uma epistemologia peculiar. 
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Assim, tal conhecimento participa do que ela denomina de repertó-
rio, um importante sistema de produção e de transmissão de conheci-
mento, bem próximo a uma espécie de consciência mítica e corpórea, 
que se distancia em grande medida da consciência histórica (p. 51-52).

Destarte, Diana Taylor traz como interesse as “performances, 
gestos, oralidade, movimento, dança, canto”, “em suma, todos aque-
les atos geralmente vistos como conhecimento efêmero, não repro-
duzível” (TAYLOR, 2013, p. 49). A autora indica que os estudos da 
performance contribuem para operarmos o repertório de práticas 
incorporadas como um importante sistema epistemológico, ou seja, 
de produção e de transmissão de conhecimento, com destaque para 
o conhecimento ligado à “memória étnica” (p. 57). De certo modo, 
como Taylor sugere, as performances, muitas delas encenadas no 
cotidiano — e todos os resíduos dos outros tempos e espaços que elas 
evocam, mesmo que reinventados —, trazem, incorporadas a si, ges-
tos, vozes, cantos e usos diversos do corpo, que não são facilmente 
catalogados ou nem mesmo percebidos de modo claro.

Merecem destaque para a presente discussão os apontamentos de 
Graciela Ravetti acerca dos resíduos inapreensíveis pelo conhecimento 
arquivístico. Segundo ela, muitos dos traços, gestos, resquícios podem 
ser pensados como parte de uma “imensa cultura silenciosa” cujas pro-
fundezas “só podemos vislumbrar como um enigma que chama a ser 
desvendado” (RAVETTI, 2007, p. 209). Ravetti (apud CRUZ, 2007, 
p. 123) indica que a performance “obstrui nossa condição de objetos 
arquiváveis”. Nesse sentido, como ela própria ensina, “toda cultura tem 
um grão de opacidade” (RAVETTI, 2007, p. 211). Por isso, algumas 
performances escapam, ou seja, não são capturadas pelas tentativas de 
resgate, manejo e arquivamento da cultura e das tradições. Essas per-
formances que escapam à institucionalização da cultura fazem parte 
daquilo que a autora chama de “tradição silenciosa” (p. 211).

É justamente entre aquilo que é arquivável e aquilo que escapa ao 
arquivo que o fenômeno da carnavalização parece operar. A carnava-
lização, tanto do cotidiano quanto da memória, ao mesmo tempo que 
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faz usos diversos do arquivo e da memória institucional, trabalha com 
aquilo que o arquivo deixa escapar, com restos e resquícios dessa “tra-
dição silenciosa” a que Graciela Ravetti nos chama a atenção. Assim, 
outras memórias são trazidas à cena e, sobretudo, reencenadas por meio 
de práticas corporificadas, que produzem e transmitem conhecimentos, 
saberes, afetos e cosmovisões múltiplas, heterogêneas e transgressoras.

Reinaldo Marques indica em “Memória literária arquivada” que, 
como elemento descartado,

a memória dos grupos subalternos, das minorias que foram ali-
jadas do processo de enunciação do relato legitimador da nação, 
costuma se insinuar pelo vazio e pelo fragmento, como resíduo 
inclassificável, no arquivo das memórias oficiais da comunidade 
nacional (MARQUES, 2008, p. 107).

Por isso, as manifestações artísticas e as performances tanto ver-
bais quanto corporais também se manifestam como instâncias de 
negociação e de inscrição da memória. Assim, essas memórias são ora 
silenciadas, ora evocadas e construídas, ora, até mesmo, carnavaliza-
das por meios gestos, inscrições e performances, que em muitas vezes 
se demonstram disfóricos em relação à memória tida como oficial.

Para melhor entendermos essas imagens disfóricas é significativo 
o conceito de mímica desenvolvido por Homi Bhabha. Segundo esse 
autor, a mímica, enquanto representação da diferença, do excesso, do 
inapropriado, também aponta para a ambivalência entre a ameaça e a 
semelhança. Em suas palavras, “o que emerge entre mimese e mímica 
é uma escrita, um modo de representação, que marginaliza a monu-
mentalidade da história, que muito simplesmente arremeda seu poder 
de ser modelo” (BHABHA, 2013, p. 149).

Algumas canções, dentro do contexto da ditadura militar no Bra-
sil, ao fazer uso do arremedo e da ironia, se demonstram como obje-
tos parciais, ambivalentes, que carnavalizam e rearticulam as noções 
de identidade pessoal e coletiva. Destarte, esses objetos pervertem as 
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bases de uma cultura autoritária e de suas memórias e representações 
normativas, tal como pode ser visto na canção “Desenredo (G.R.E.S. 
Unidos do Pau Brasil)” (1979), de autoria de Gonzaguinha e Ivan Lins.

O título da canção é bastante notório no que tange à carnavali-
zação da memória e do gesto de arquivamento oficial e oficioso, que 
em certo sentido sepulta a memória. Ao mesmo tempo, esse gesto 
convive com o assombro de uma memória silenciosa, um conjunto 
de rastros e resquícios de um repertório incorporado de memórias 
étnicas que se apresentem de forma espectral, sintoma subversivo 
de memórias alternativas que sobrevivem em meio às imposições 
daquilo que Jaques Derrida (2001) denomina como “arquivos do mal”.

Ao lançarem mão do topônimo que dá nome à nossa comuni-
dade nacional (imaginada por grupos dos mais distintos, porém deli-
mitada espacialmente e submetida a um conjunto metafísico de leis 
propostas por grupos hegemônicos), Lins e Gonzaguinha o pervertem 
ao substituir o termo “República Federativa do Brasil” por “G.R.E.S. 
Unidos do Pau Brasil”. De imediato, a carnavalização é inserida nas 
iniciais que fazem parte do título da canção, pois G.R.E.S., Grêmio 
Recreativo Escola de Samba, é a sigla que precede a nomeação especí-
fica da maior parte das agremiações que desfilam nos dias de carnaval.

Vale mencionar que a criação dos G.R.E.S., ao mesmo tempo 
que se relaciona com a demanda das camadas populares de organi-
zar seus grupos carnavalescos, indica a tentativa por parte do poder 
público de institucionalizar o carnaval. Nesse sentido, o título da can-
ção de Gonzaguinha carnavaliza e arremeda tanto a memória funda-
cional do país, associada à chegada e conquista dos portugueses nas 
terras posteriormente denominadas de Brasil e à sua posterior tra-
jetória republicana, quanto à própria história da institucionalização 
do carnaval de rua durante o último século.

O próprio nome Brasil, além de se referir à madeira pau-brasil 
— cujo nome decorre de sua cor de brasa, ou seja, avermelhada —, 
se relaciona com a paradisíaca e fabulosa imagem da terra brasilis, 
tão sonhada e desejada pelos europeus, enlouquecidamente ávidos 
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por terrenos férteis, por alimentos inesgotáveis e por prazeres e 
descobertas sem limites. Autores como Sérgio Buarque de Holanda 
(1994) e Hilário Franco Júnior (1998) demonstraram como essas 
paisagens utópicas e hedonísticas influenciaram e ainda influen-
ciam o imaginário acerca do Brasil.

Esse imaginário é revitalizado por várias canções carnavalescas e 
carnavalizadas, tais como as ufanistas “Rio de Janeiro (Isso é meu Bra-
sil)” (1944), assinada por Ary Barroso, e “Aquarela brasileira” (1964), 
de autoria de Silas de Oliveira, e, de modo ironicamente revisitado, 
o samba de Gonzaguinha em questão. Sobretudo por glosar e, por 
vezes, carnavalizar a construção memorialista do país, como Maria 
Alice Rezende de Carvalho sugere, a canção popular é uma peculiar 
“forma de narrativa sobre a moderna tradição brasileira, capaz de 
expor o país ao conhecimento de si e, ao fazê-lo, ampliar o círculo 
de intérpretes do Brasil” (CARVALHO, 2004, p. 39).

A letra da canção de Gonzaguinha diz:

No dia em que o jovem Cabral chegou por aqui, ô
Conforme diversos anúncios na televisão
Havia um coro afinado da tribo tupi
Formado na beira do cais cantando em inglês
Caminha saltou do navio assoprando um apito em free bemol
Atrás vinha o resto empolgado da tripulação
Usando as tamancas no acerto da marcação
Tomando garrafas inteiras de vinho escocês
Partiram num porre infernal por dentro das matas, ô ô
Ao som de pandeiros chocalhos e acordeão
Tamoios, Tupis, Tupiniquins, acarajés ou Carijós (sei lá…)
Chegaram e foram formando aquele imenso cordão, meu Deus 
quibão
E então de repente invadiram a Avenida Central, mas que legal
E meu povo, vestido de tanga adentrou ao coral
Um velho cacique dos pampas sacou do pistom
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E deu como aberto, em decreto mais um carnaval
E assim, a Vinte e Dois daquele mês de Abril
Fundaram a Escola de Samba Unidos do Pau-Brasil
(DESENREDO…, 1979)

É perceptível na letra da canção a reatualização carnavalizada da 
memória nacional, sobretudo por seu teor humorado ao lidar e cha-
coalhar com a canônica imagem do descobrimento do Brasil. Como 
em outras canções que tratam da temática, há uma tentativa de reali-
zar uma espécie de articulação entre os elementos étnicos constituti-
vos do país. No entanto, a chacota é deflagrada não somente por meio 
da alegoria carnavalizada do descobrimento, mas pela associação de tal 
evento a questões propriamente da época em que os autores compuse-
ram a canção. Objetos, palavras e gestos incorporados sugerem a marca 
da globalização, não aquela situada no contexto das grandes navegações, 
mas relacionada à investida do grande capital que os Estados nacionais 
da segunda metade do século passado sofreram. Quanto a isso, o início 
da narrativa é claro: a chegada do jovem Cabral é um evento televisio-
nado, parte da sociedade do espetáculo, que transforma até o carnaval 
em um fenômeno televisivo. Os índios tupis, ou pelo menos os carna-
valescos travestidos de indígenas, não cantam na língua geral tupi-gua-
rani ou na língua do tronco, associada a esses nativos. Todos cantam 
afinados em inglês, a língua geral de um mundo dito globalizado, for-
temente influenciado pela cultura estadunidense.

Na sequência, o sujeito do enunciado da canção relata que, guiada 
pelo escrivão Caminha, a tripulação, embebedada de vinho escocês, se 
embrenha na mata, sofrendo uma espécie de hibridização ao ser envol-
vida por ritmos e sons oriundos de uma mescla de culturas diversas. A 
canção parece sugerir que os instrumentos, como acordeons, pistons 
e pandeiros, que por sinal apontam para origens remotas e de difí-
cil datação e localização, ao serem entoados, confundem ainda mais o 
estado de mixórdia cultural. Essa leitura pode ser ampliada, sobretudo, 
se for levado em consideração que a própria tripulação que chegou com 
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Cabral também era de origem incerta, talvez árabe, judia, visigótica ou 
africana. Por fim, um cacique decreta o início do carnaval justamente 
na data considerada o dia em que os portugueses pisaram no solo do 
território que posteriormente veio a ser chamado de Brasil, essa terra 
tão marcada pela diversidade e pelas contradições.

Nota-se que a carnavalização também se dá pela inversão de 
valores cotidianos. O cacique (o indígena?) é quem decreta o car-
naval. A sensualidade, a corporeidade e o teor ébrio e burlesco dão 
a tônica da situação (tripulação em porre infernal; povo vestido de 
tanga e cantando). A Avenida Central — local das transações finan-
ceiras, dos negócios e da rotina causticante dos dias úteis — é tomada 
pela alegria e pela festa (“e então de repente invadiram a Avenida 
Central”). Ou seja, o caráter festivo invade o espaço oficial, trans-
bordando e ocupando espaços da memória institucionalizada pelos 
grupos hegemônicos, que, de certo modo, ou negaram a presença de 
grupos minoritários, como os indígenas, ou os qualificaram como 
sujeitos que contribuíram pouco para nossa sociedade.

Assim, a canção é marcada por tensões e distensões, apontando 
para o sabor veneno-remédio que apresenta o carnaval. O próprio 
ritmo bossa-novístico da música diz da brasilidade, sobretudo por tra-
zer o samba incorporado na sua estrutura, mas também diz da conso-
lidação de um Brazilian jazz, bem ao gosto estadunidense. O uso dessa 
sonoridade, com seus ritmos, com suas harmonizações, ao mesmo 
tempo que aponta para um modo brasileiro inventivo de devorar refe-
rências musicais estrangeiras, fomenta a reflexão acerca da sedução 
que a cultura estadunidense exercia no imaginário do país, especial-
mente no âmbito da canção popular brasileira.

Outra canção que também carnavaliza a memória oficial e indica 
que outras memórias podem ressoar e sobreviver às estratégias de 
arquivamento e de manipulação do passado em prol de uma suposta 
história genuína é muito conhecida pelo público ouvinte da deno-
minada Música Popular Brasileira, mais difundida sob o rótulo mer-
cadológico de MPB. Apesar de seu significativo sucesso, a canção 
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“Mestre-sala dos mares”, de autoria de João Bosco e Aldir Blanc, ainda 
se mantém consideravelmente hermética para boa parte dos ouvin-
tes. Diferente do samba bossa-novístico de Gonzaguinha e Ivan Lins, 
anteriormente apresentado — que traz elementos bem residuais do 
samba, presentes na levada mais smooth jazz realizada por um diá-
logo inusitado entre piano, baixo, guitarra, bateria, ganzá, pandeiro, 
tamborim e surdo —, a canção da dupla João Bosco e Aldir Blanc é 
explicitamente um samba-enredo, ou seja, um samba carnavalesco.

A carnavalização está presente no título da canção que faz refe-
rência ao mestre-sala, personagem que tradicionalmente acompanha 
a porta-bandeira nos desfiles das escolas carnavalescas e de samba. Tal 
personagem, ao som da bateria, direciona e, de certa forma, impõe o 
ritmo seguido, abrindo espaço para as alas da escola de samba desfi-
larem pela avenida. Além disso, mestre-sala é o nome do oficial que 
supervisionava e conduzia nos tempos monárquicos as cerimônias 
dos reinos europeus, entre eles o de Portugal.

A partir das acepções anteriormente citadas e da noção de 
mímica desenvolvida por Homi Bhabha, é interessante pensar na 
imagem do mestre-sala como uma espécie de objeto parcial, de ele-
mento intermediário, que sugere uma relação com a nobreza e a aris-
tocracia, mas que, de certa forma, também zomba dos hábitos desses 
grupos, sobretudo por se vincular com as camadas de baixa renda. 
A figura do mestre-sala, apesar dos trajes nobiliárquicos, se asso-
cia ao arquetípico do capoeirista, com sua esquiva e com sua ginga. 
Segundo algumas tradições e lendas do samba, os mestres-salas nos 
antigos blocos e cordões carnavalescos, antes da institucionalização 
e, digamos, civilização do carnaval de rua, não realizavam seus movi-
mentos tendo em mão um leque, mas sim um canivete, de que eram 
hábeis usuários e com o qual defendiam arduamente a bandeira de 
seu grupo carnavalesco contra as investidas dos grupos opositores. 
De qualquer modo, não resta dúvida dos movimentos astuciosos e 
do brio do mestre-sala, figura que cumpre o papel de avant-garde na 
linha de frente dos grupos carnavalescos.
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No caso da canção em foco, o mestre-sala remete a um persona-
gem de vanguarda, ou seja, de guarda avançada, que conduziu e liderou 
com altivez um episódio de grande importância para a história e para 
a memória dos grupos excluídos do país. O mestre-sala ao qual a can-
ção se refere é o marinheiro que liderou a chamada Revolta da Chibata, 
ocorrida no litoral fluminense no final da primeira década do século 
XX. João Cândido Felisberto, o Almirante Negro, junto a um grupo de 
descontentes em relação aos maus-tratos dispensados aos marujos da 
Marinha brasileira, sobretudo negros pobres, se amotinou a bordo do 
encouraçado Minas Gerais, tomando o controle da embarcação. Outras 
embarcações também se rebelaram contra as autoridades, ameaçando 
bombardear a cidade do Rio de Janeiro se as condições de trabalho dos 
marinheiros negros não fossem modificadas e, sobretudo, se os mari-
nheiros não deixassem de ser castigados com penas retrógradas, como 
o açoite e as chibatadas aos moldes do período escravocrata.

É perceptível nesse episódio uma identificação com os aconte-
cimentos relacionados à revolta ocorrida na Rússia czarista em 1905, 
especificamente com a rebelião no encouraçado Potemkin. Tal asso-
ciação permite pensar que, apesar da distância, as informações acerca 
dos atos de resistência e rebeldia contra os autoritarismos cruzavam 
os mares, tais como as mercadorias.

A canção dos parceiros Bosco e Blanc é emblemática:

Há muito tempo nas águas da Guanabara
o dragão no mar reapareceu
Na figura de um bravo feiticeiro
a quem a história não esqueceu

Conhecido como Navegante Negro,
tinha a dignidade de um mestre-sala
E ao acenar pelo mar na alegria das regatas
foi saudado no porto pelas mocinhas francesas,
jovens polacas e por batalhões de mulatas
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Rubras cascatas
jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas
Inundando o coração, do pessoal do porão,
que a exemplo do feiticeiro gritava então

Glória aos piratas, às mulatas, às sereias,
glória à farofa, à cachaça, às baleias
Glórias a todas as lutas inglórias
que através da nossa história
não esquecemos jamais

Salve o navegante negro
que tem por monumento
as pedras pisadas do cais.
(MESTRE-SALA…, 1975)

Na canção se anuncia que um personagem, inicialmente deno-
minado dragão, reapareceu na figura de um bravo feiticeiro, há muito 
tempo, nas águas da Baía de Guanabara. O personagem é retratado como 
um ser mitológico, tanto porque é associado a um dragão marítimo 
quanto por se tratar de um ser que reaparece de tempos em tempos, algo 
típico do tempo cíclico do pensamento mítico. Mesmo sendo fruto de 
um tempo de difícil datação, o personagem, como o sujeito do enun-
ciado informa, não é esquecido pela história. Resta especular, no entanto, 
qual é a história que não esquece os feitos desse personagem, a oficial?

Na sequência, revela-se, ao ser mencionada a alcunha Almirante 

Negro, tratar-se do marinheiro João Candido. Na canção, ele é carac-
terizado pela dignidade, que o assemelha a um mestre-sala, figura de 
reluzente garbo. O sujeito do enunciado também relata que, em meio 
à paisagem alegre e festiva das práticas náuticas, o personagem foi 
saudado por uma profusão de garotas, francesas, polonesas ou mula-

tas. Percebe-se aí o caráter festivo e agregador, o que aproxima ainda 
mais a canção do universo da carnavalização.
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Em um segundo momento, são descritas as péssimas condições 
de trabalho e de moradia dos marinheiros de baixa patente, especial-
mente dos pobres, a maioria deles negros, que eram convocados a ser-
virem a Marinha brasileira no início do século XX. A imagem desses 
marinheiros vivendo no mar em condições de grande vulnerabilidade 
e exploração pode sugerir a rememoração dos denominados tum-
beiros, navios negreiros dos tempos coloniais e imperiais do Brasil.

Vale ressaltar que, de certa forma, algumas imagens das canções 
ufanistas mencionadas anteriormente — que utilizavam, por exem-
plo, a imagem das cachoeiras e cascatas de colorido sutil, como a can-
ção “Aquarela brasileira” — são revisitadas de modo crítico e ácido 
em “Mestre-sala dos mares”, uma vez que a cascata que jorra e inunda 
o porão é rubra devido ao sangue vertido das costas dos flagelados. 
Diante de tamanha atrocidade, a resistência é evocada pelo persona-
gem principal da canção.

Por fim, o sujeito do enunciado fala da gloriosa luta inglória, 
ou seja, de uma luta necessária, mas que poderia ser evitada caso não 
houvesse o preconceito e a exploração que persistiam mesmo em 
um suposto regime republicano. Luta que não é esquecida pela nossa 

história, ou seja, pela história e pela memória de determinados seg-
mentos sociais que a rememoram a partir de certas noções coletivas 
e comunitárias. Vale ressaltar a importância da rememoração como 
importante fator de resistência, marcante para determinados grupos, 
como os judeus, que insistem em nunca esquecer o holocausto para 
que episódios semelhantes não ocorram no futuro — algo bem pró-
ximo à luta das mães da Praça de Maio e dos amigos e parentes dos 
desaparecidos durante a ditadura militar no Brasil.

No contexto da ditadura, “Mestre-sala dos mares” encontrou 
dificuldades em ser liberada pela censura, talvez por falar da explo-
ração, da violência permitida pelos aparelhos estatais, talvez por falar 
em resistência, em motins, em revoltas, talvez por transgredir e car-
navalizar a memória oficial do país. Enfim, a canção critica a noção 
de monumentalidade tradicional. Mesmo convivendo com imagens 



312

escultóricas e monumentais como a do Almirante Tamandaré — que 
ajudou a abafar revoltas durante o período regencial brasileiro e é 
considerado herói e patrono da Marinha brasileira —, ela fala sobre 
a persistência da memória do Almirante Negro, concretizada pelas 
pedras pisadas no cais, símbolos que incorporam na paisagem as mar-
cas da opressão e paradoxalmente da resistência.

Por fim, analisou-se outra canção que remete a um período da 
história do Brasil, mais especificamente a transição tensa e parcial 
entre um passado agroexportador e aristocrático para um tempo mar-
cado pela cadência industrial, pelo impulso modernizador da burgue-
sia econômica. Motivado pelas temáticas e pelos modos de expressão 
do grupo tropicalista, no qual teve ampla participação, o baiano Gil-
berto Gil lançou em 1968 a canção “A luta contra a lata ou a falência 
do café”. A letra da canção diz:

Alô, mulatas! Alô, alô, mulatas!
O barulho que vocês estão ouvindo é um barulho de latas!
De latas! Eu disse: “Latas! Latas!”
O exército de latas mil do inimigo
Tomou de assalto as prateleiras e os balcões
Em nome das plebeias chaminés plantadas
Em nossos quintais
Palavras proferidas por um velho dono
De terras roxas de uma vasta região
Em nome das grã-finas tradições plantadas
Em seu coração
(Café! Café! Café! Café!)
Chaminés plantadas nos quintais do mundo
As latas tomam conta dos balcões
Navios de café calafetados
Já não passeiam portos por aí
Rasgados velhos sacos de aninhagem
A grã-finagem limpa seus brasões
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Protege com seus sacos de aninhagem
Velha linhagem de quatrocentões
Os sacos de aninhagem já não dão
A queima das fazendas também não
As latas tomam conta do balcão
Vivemos dias de rebelião
Enlate o seu café queimado
Enlate o seu café solúvel
Enlate o seu café-soçaite
Enlate os restos do barão
A lata luta com mais forças
Adeus, elite do café
Enlate o seu café solúvel
Enquanto dá pé
(A LUTA…, 1968)

A canção composta por Gil, cuja gravação tem participação do 
grupo de rock Os Mutantes, evidencia desde a introdução sua verve 
irônica e seus traços carnavalizados. A voz de Gilberto Gil é entoada 
como se fosse uma referência ao apresentador de televisão Chacri-
nha, sobretudo pela presença de sons de buzinas, que se misturam ao 
som de batidas de latas. Além da menção a esse personagem midiá-
tico, que tem caráter fortemente carnavalizado, os ruídos emitidos 
pelas buzinas e pelas latas ridicularizam e carnavalizam certa noção 
de música popular séria, valorizada tanto pelos grupos de esquerda 
quanto pelos de direita, que digladiavam no cenário cultural e polí-
tico da época. O sujeito do enunciado divulga de modo alegre, mas 
nem por isso acrítico, a invasão de um exército de latas que assom-
brava as prateleiras e os balcões do país. Na canção, mesmo as palavras 
proferidas por um velho aristocrata, dono de um latifúndio cafeicul-
tor, não foram capazes de deter o avanço das latas, ou seja, da indus-
trialização que se implantava. Ressentida, “a grã-finagem limpa seus 
brasões” em uma tentativa de conservar e dar um brilho duradouro 
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aos seus antigos privilégios, que se estendiam por séculos, mas que 
no contexto da industrialização sofriam sérias ameaças caso os anti-
gos donos do poder não se ajustassem às novas exigências do mercado.

Em uma das estrofes, há uma referência direta à estocagem des-
regulada de café durante a crise de 1929, que inutilmente encon-
trou um paliativo na queima de sacas e fazendas de café. Ademais, 
é dito que “a lata luta com mais força”, ou seja, que a industriali-
zação se intensifica, selando de vez um suposto destino funesto da 
elite agrária tradicional, que não se adaptou às novas demandas e 
ao novo contexto modernizador.

É importante mencionar que, se, nas duas primeiras canções ana-
lisadas, o ritmo sincopado do samba tem relação direta com o carnaval, 
nessa última, a carnavalização se associa mais ao arranjo e à paraferná-
lia percussiva, que carnavaliza por meio do deboche e do espírito non-

sense a tradição política, econômica e musical do país. Nesse sentido, não 
somente a tradicional elite agrária é ameaçada pela lata, mas a moder-
nização e a industrialização subvertem até mesmo as bases tradicionais 
da canção popular, questão debatida e performatizada de modo ímpar 
pelo grupo tropicalista, especificamente na canção lisérgica e inova-
dora de Gilberto Gil. As latas batidas ao longo da canção, ao mesmo 
tempo que representam materialmente a industrialização, apontam 
para uma nova cadência, associada ao som ritmado das máquinas que 
ditam novas temporalidades e novos estilos de vida. Questões essas 
desenvolvidas ao longo da canção com muito humor e inventividade, 
o que, no entanto, não permite afirmar que o projeto industrial, ainda 
que, de certa forma, eminentemente em franca ascensão, se demons-
tre na canção como algo melhor ou isento de críticas.

No mais, todas as canções tratadas, ainda que não questionem 
diretamente o governo ditatorial brasileiro, subvertem ou no mínimo 
carnavalizam algumas bases que, de certa forma, o sustentavam. Em 
“Desenredo”, percebe-se que a influência da cultura internacional, espe-
cialmente a norte-americana e de língua inglesa, assim como a influên-
cia da cultura televisiva, é debochada e carnavalizada. Além disso, a 
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própria memória fundadora da nação, que se baseava em discursos 
ufanistas, tão caros à ideologia promovida pelo governo ditatorial bra-
sileiro, é pervertida e carnavalizada. Em “Mestre-sala dos mares” a tru-
culência e a violência das Forças Armadas, seja das primeiras décadas do 
período republicano seja, de forma subliminar, do governo ditatorial 
e de seus porões de tortura e repressão, eram questionadas, enquanto 
as formas de resistência e de heroísmos subalternos eram evidenciadas. 
De acordo com essa canção, tanto a memória dos episódios funestos 
como a resignação a eles não deveriam ser obscurecidas e esquecidas 
jamais. Por fim, na canção “A luta contra a lata ou a falência do café”, 
tanto o modelo agroexportador, que se sustentava no latifúndio e no 
privilégio de grupos aristocratas, quanto a modernização e a industria-
lização desenfreadas se tornaram alvo do deboche e da carnavalização.

Assim, inversões, descontroles, libertinagens, parodizações, descen-
tralizações, desierarquizações, relativizações e outras práticas e noções 
típicas do fenômeno da carnavalização podem ser encontradas nas can-
ções analisadas, que tratam do presente autoritário ou de um passado 
a ser revisitado pela memória e por seus mecanismos de reconstrução. 
Mesmo não remetendo diretamente ao regime militar, essas canções de 
certo modo insurgiam contra algumas memórias e imagens canônicas 
que sustentavam e ainda sustentam práticas autoritárias, excludentes e 
hierarquizadas. Nesse sentido, o cancioneiro e suas infinitas séries que 
se multiplicam, tal como a série que este trabalho propôs e articulou — 
canções produzidas durante a ditadura militar que evidenciam a carna-
valização —, podem ficcionalizar outras histórias como alternativa real 
às práticas de arquivamento hegemônicas e autoritárias.
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