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BRASIL: ENTRE A IDENTIDADE VAZIA
E A CONSTRUÇÃO DO NOVO 

Prof. Dr. Re na to Ja ni ne Ri be i ro1

Qu e ro co me çar si tu an do um pro ble ma que me pa re ce de -

ci si vo quan do e se pen sa mos a iden ti da de na ci o nal no Bra sil.

Cons ta ta-se, e isto é qua se um con sen so, que há uma fa lha no -

tá vel em nos sa ação pú bli ca. Ela é dé bil. Os bra si le i ros emi tem,

com fre qüên cia, o ju i í zo de que sua ação pú bli ca é fa lha.

Soa-nos como he te rô no ma, como es ca pan do a nos so con tro le

e a nos sas in ten ções. Cla ro exem plo dis so é o há bi to, para nos

re fe rir mos a de ci sões to ma das na es fe ra pú bli ca e que nos afe -

tam, de uti li zar mos o pro no me “eles” em for ma ocul ta. “Fi ze ram” 

isso, “pro i bi ram” tal co i sa, “man da ram”, “que rem”: as ocor rên -

ci as são inú me ras. Sem pre in di cam, em pri me i ro lu gar, que de -

ter mi na da me di da foi to ma da e tem au to ri da de ou efi cá cia – mas 

tam bém, se gun do, que não te mos mu i ta idéia de quem a to mou

e me nos ain da por quê. E, em ter ce i ro e fun da men tal lu gar, que

ela nos pa re ce um tan to quan to in de vi da, in cor re ta, mas o que

fa zer? Em meu úl ti mo li vro, A so ci e da de con tra o so ci al, dis cu te

al gu mas des sas ques tões, que ago ra re to ma rei na cha ve da

iden ti da de na ci o nal e como esta cons ti tui um pro ble ma, hoje, a

ser en fren ta do2.

1 Re na to Ja ni ne Ri be i ro é dou tor e li vre-do cen te em Fi lo so fia pela Uni ver si da de

de São Pa u lo (USP), onde é pro fes sor ti tu lar de Éti ca e Fi lo so fia Po lí ti ca. Ja ni ne

Ri be i ro es te ve par ti ci pan do do IHU Idéi as e Ci clo de Estu dos so bre o Bra sil no

dia 12 de ju nho de 2003. Pu bli cou, en tre ou tras, os se guin tes li vros: A mar ca do 

Le vi a tã (1978), Ao le i tor sem medo – Hob bes es cre ven do con tra o seu tem po

(Belo Ho ri zon te: UFMG. 1984), A úl ti ma ra zão dos reis – en sa i os de fi lo so fia e

de po lí ti ca (São Pa u lo: Com pa nhia das Le tras. 1993), A So ci e da de con tra o so -

ci al: o alto cus to da vida pú bli ca no Bra sil (São Pa u lo: Com pa nhia das Le tras

2000, Prê mio Ja bu ti), De mo cra cia (2001) e Re pú bli ca (2001), am bos na co le -

ção Fo lha ex pli ca. São Pa u lo: Pu bli fo lha. Em 2003 lan çou o li vro A Uni ver si da -

de e o Tem po Pre sen te (Rio de Ja ne i ro: Cam pus. 2003).

2 Va lho-me aqui, em par te, dos ca pí tu los so bre Ira ce ma e so bre a mo e da de no -

mi na da real, de A So ci e da de con tra o so ci al – o alto cus to da vida pú bli ca no

Bra sil. São Pa u lo: Com pa nhia das Le tras, 2000. Este li vro tem um pro pó si to du -

plo: uti li zar con ce i tos de fi lo so fia po lí ti ca para pen sar o Bra sil e ve ri fi car como o

exa me de uma so ci e da de que em vá ri os pon tos di ver ge da ma triz oci den tal

leva a mo di fi car con ce i tos da fi lo so fia po lí ti ca. 



Co me ço, en tão, ob ser van do essa fa lha em nos sa ação pú -

bli ca. Acon te ce como que uma hi pós ta se da ação e das vir tu des

pri va das – as que se dão no in te ri or da fa mí lia, da qui lo que Ro -

ber to Da Mat ta cha ma de mun do da “casa”3. Gil ber to Frey re teve

o dom, há mais de meio sé cu lo, de le van tar esse pro ble ma ao

apon tar a di fe ren ça en tre a es cra vi dão no Bra sil e, por exem plo,

nos Esta dos Uni dos, por meio da mes ti ça gem pro mo vi da pelo

en con tro se xu al en tre o se nhor e a ne gra4. Deu, é ver da de, pou -

ca ên fa se à ra di cal de si gual da de e à pre po tên cia pre sen tes nes -

se cru za men to, mas o pon to que eu fri sa ria, e que faz par te das

crí ti cas di ri gi das a Frey re, é que ele terá con si de ra do so bre tu do

a es cra vi dão do més ti ca e não aque la que, no ca na vi al ou no en -

ge nho, cons ti tu ía a ra zão mes ma de ser do sis te ma es cra vis ta, o

qual não exis tia para ame ni zar a vida na casa, mas para pro du zir

ri que zas que ser vi am às clas ses do mi nan tes. Assi na lo, en tão,

que – ao va lo ri zar o do més ti co so bre as re la ções de pro du ção

 Freyre tal vez in cons ci en te men te cap tas se esse ele men to que

con ti nua cen tral na le i tu ra que os bra si le i ros fa zem de sua so ci e -

da de e de sua po lí ti ca: é va lo ri za do o do mí nio do més ti co, pri va -

do, ín ti mo, mas se mos tra mu i to pre cá ria sua tra du ção em ter -

mos pú bli cos. 

Nos so dé fi cit de ação pú bli ca se evi den cia se o com pa rar -

mos com a equa ção que o mé di co an glo-ho lan dês Ber nard

Man de vil le for mu la em co me ços do sé cu lo XVIII, na sua Fá bu la

das abe lhas, e que se re su me no sub tí tu lo des te li vro: “Ví ci os pri -

va dos, be ne fí ci os pú bli cos”5. Sua obra foi re vo lu ci o ná ria e lhe

ca u sou pro ces sos e dis sa bo res. O que ele pro pu nha era o fim

de fi ni ti vo da fór mu la me di e val, que apa re ce de for ma tão cla ra

em San to To más de Aqui no, pela qual o exer cí cio do po der de -

pen dia di re ta men te da mo ral e da re li gião do mo nar ca. A idéia

me di e val de buon go ver no, que apa re ce não só na fi lo so fia, mas

na arte6, sig ni fi ca que os ho mens da que le tem po, para es ta be le -

ce rem a di fe ren ça en tre o que se ria go ver nar bem e go ver nar

mal, re me ti am à idéia de se guir ou não a mo ral cris tã. 

Ora, se Ma qui a vel já vi bra gol pes cer te i ros nes sa con cep -

ção, ao mos trar que mu i tas ve zes a boa in ten ção re sul ta em pés -

si ma prá ti ca, é o me nos co nhe ci do Man de vil le quem for mu la a

sa í da, a so lu ção, a equa ção que per mi ti rá à mo der ni da de – so -

bre tu do ca pi ta lis ta – cons tru ir re la ções so ci a is e po lí ti cas a um

cus to me nor7. Falo em cus to me nor, por que é bas tan te di fí cil e

2   Re na to Ja ni ne Ri be i ro

3 Ro ber to Da Mat ta, A casa e a rua. Rio de Ja ne i ro, Roc co, 5ª edi ção, 1997.

4 Gil ber to Frey re, Casa gran de e sen za la. Rio de Ja ne i ro, José Olympio.

5 Uti li zo a edi ção da Pen guin.

6 Ver Kan to ro wicz, Os dois cor pos do rei, São Pa u lo, Com pa nhia das Le tras.

7 Ver, para esta par te, o cap. “Uma Vida so ci al mu i to cara”, em A so ci e da de con -

tra o so ci al.



one ro so agir cons tan te men te de modo mo ral; o que Man de vil le

vai afir mar é que as re la ções so ci a is fun ci o nam bem se, pri me i -

ro, se guir mos nos sas pul sões e mes mo nos sos ví ci os, se gun do

se a so ci e da de es ti ver es tru tu ra da de tal for ma que es ses in puts

pri va dos se jam ca na li za dos e ori en ta dos de modo a se tra du zir

em out puts pú bli cos de me lhor qua li da de. O pro ble ma está pois, 

em ca na li zar os im pul sos pri va dos. Man de vil le dá dois gran des

exem plos dis so, am bos em no tas de ro da pé a seu li vro – que foi

sen do re es cri to ao lon go de vá ri os anos. O pri me i ro é o da ini ci a -

ti va pri va da. No in di ví duo, ela se cha ma ga nân cia, avi dez, cu pi -

dez, e por isso é mo ral men te con de ná vel. Con tu do, à me di da

que a ga nân cia de cada um o leva a que rer ga nhar mais a con -

cor rên cia des ses in di ví du os ávi dos aca ba ge ran do um mer ca do, 

no qual o pre ço dos pro du tos ba i xa e sua qua li da de au men ta8,

de modo que os re sul ta dos para a so ci e da de são bem me lho res

do que se vir tu des cris tãs mais fru ga is nos im pe dis sem de me -

lho rar a qua li da de e a pro du ti vi da de da eco no mia O se gun do

exem plo é o do co mér cio da se xu a li da de. Amster dã ci da de por -

tuá ria go ver na da por uma eli te cal vi nis ta e por tan to pu ri ta na, ad -

mi te, po rém, a pros ti tu i ção em seus mu ros. Isto, que mo ral men -

te é mau, tem con tu do o efe i to po si ti vo de de i xar as mu lhe res de

bem, ma tro nas ou don ze las, a sal vo da sa nha dos ma ri nhe i ros

que lá de sem bar cam e que, após me ses em ple no mar, es tão

ávi dos por sexo. No caso dos dois de se jos des me di dos, o por

di nhe i ro e o por sexo, a so lu ção ime di a ta men te mo ral será a pior

do pon to de vis ta de seus efe i tos. E a so lu ção que mais be ne fi -

ci a rá a pró pria mo ral pú bli ca será aque la que, à pri me i ra vis ta,

mais afron ta a mo ralida de pri va da.

A mo ral des sa his tó ria, se ouso em pre gar esta ex pres são, é 

que não pre ci sa mos ser mo ra is em nos sa vida pri va da para que

dis so re sul te uma vida pú bli ca efi ci en te. Ora, isso re duz o in ves ti -

men to que pre ci sa mos fa zer para pro du zir uma so ci e da de boa e 

mes mo jus ta. Evi den te men te, isso não sig ni fi ca um sim ples elo -

gio à imo ra li da de. Nem Ma qui a vel, por si nal, o faz, di zen do ele

que de ve mos nos es for çar sem pre por pra ti car o bem (quan do

pos sí vel) e, so men te quan do ne ces sá rio, po de mos co me ter o

mal. Mas aqui está a gran de di fe ren ça en tre a ma ne i ra pela qual

o Atlânti co Nor te, e em es pe ci al a sua trin ca de pa í ses an glo-sa -

xões (Re i no Uni do, Esta dos Uni dos e Ca na dá), con ce beu a vida

pú bli ca e o modo pelo qual o Bra sil, e com ele um bom nú me ro

de pa í ses di tos sub de sen vol vi dos ou de Ter ce i ro Mun do, teve e

tem di fi cul da des em ad mi nis trar a sua. Em nos so caso, é sis te -

má ti co o co men tá rio so bre o fra cas so da vida pú blica, so men te
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8 Estou uti li zan do lin gua gem de nos sos dias, mas me con ser van do fiel ao es pí ri -

to do au tor.



equi li bra do pela in sis tên cia nas qua li da des mo ra is. Qu an do ele -

ge mos um man da tá rio, per gun ta mo-nos mais so bre suas vir tu -

des pes so a is e per fil mo ral do que so bre sua efi cá cia po lí ti ca. E,

se va lo ri za mos esta úl ti ma, é ge ral men te di an te de um ra di cal

de sen can to com uma po lí ti ca da au to no mia9. 

R

Des cri to este qua dro, a que atri buí-Io? É fre qüen te di zer-se

– ou pres su por – que nos sa ação pú bli ca se ria de fi ci en te por que

nos fal ta ria a res pos ta, pré via, so bre quem so mos. Nos sa iden ti -

da de sen do pre cá ria, nos sa ação dis so se res sen ti ria. Uma le i tu -

ra en tre mu i tas, nes sa di re ção, é a de Pa u lo Pra do, num li vro que 

hoje me pa re ce fran ca men te su pe ra do e mes mo de di fí cil le i tu ra, 

mas que teve gran de im pac to nos anos 1930, Re tra to do Bra sil.

Sua prin ci pal tese é que o Bra sil pa de ce ria da con jun ção de três

ra ças, a por tu gue sa, a ín dia e a ne gra, das qua is o tra ço es sen -

ci al não é só que se jam pou co afe i tas ao tra ba lho: que se jam de -

ma si a do sen su a is. A for te sen su a li da de e mes mo se xu a li da de

des ses três com po nen tes pre ci pi ta ria um com po nen te me lan có -

li co, tris te, de pres si vo – re ci clan do Pra do, as sim, a ve lha má xi ma 

se gun do a qual todo ani mal é tris te após o co i to. O que me pa re -

ce su pe ra do no li vro são três pon tos. O ca rá ter pou co de fen sá -

vel dos dois pri me i ros é hoje qua se pa cí fi co. Em nos so tem po se 

tor nou di fí cil re pe tir a tese de que pro vi mos de três ra ças – tan to

por que há ou tros gru pos imi gran tes, quan to por que os ne gros e

os na ti vos, em es pe ci al, eram mar ca dos por gran des di fe ren ças

in ter nas, e ain da por cima por que o con ce i to mes mo de raça se

tor nou du vi do so. O se gun do pon to é que, de po is de dé ca das de 

li be ra ção se xu al, é qua se in com pre en sí vel a as so ci a ção de se -

xu a li da de e tris te za. O ele men to que Pra do con si de ra va en tris te -

ce dor na so ci e da de bra si le i ra foi re vi si ta do, nas últimas décadas,

como ca u sa dor de ale gria, por exem plo – mas não só – no

car na val. 

4   Re na to Ja ni ne Ri be i ro

9 A ima gem do “rou ba mas faz” foi uti li za da em São Pa u lo no fi nal dos anos 1940, 

para um po lí ti co tra di ci o nal que ti nha a fama de cor rup to, mas de efi caz – Adhe -

mar de Bar ros. Mais re cen te men te, foi re u ti li za da no mes mo Esta do, o mais

rico do pais, é ver da de que em ter mos me nos ex plí ci tos. Isto faz lem brar, um

pou co, Man de vil le. Con tu do, há di fe ren ças subs tan ci a is. Man de vil le não dis cu -

te a ação do es ta dis ta, mas a do in di ví duo pri va do: to dos nós es ta mos dis pen -

sa dos de ser, in ten sa men te, ho nes tos. E, além dis so, o tom de Man de vil le, ao

di zer isso, é po si ti vo e mes mo oti mis ta: a vida so ci al é pos sí vel, a ba i xo pre ço.

Nos ca sos que cito da vida po lí ti ca pa u lis ta, o tom é de exa us tão e de ace i ta ção

da he te ro no moa. Está su ben ten di do que, como a vida pú bli ca ja ma is será ho -

nes ta, e nun ca será ple na men te efi caz, ace i ta mos suas li mi ta ções e ad mi ti mos

go ver nan tes de ba i xo em pe nho mo ral, ao mes mo tem po que pro cu ra mos, nós, 

em nos sa vida pes so al, ser o mais ho nes to que for pos sóí vel. Daí a apa ren te

con tra di ção de que gen te pes so al men te ho nes ta ace i te que o pal co da vida pú -

bli ca seja do mi na do por uma de so nes ti da de qua se ex plí ci ta. 



O ter ce i ro ele men to é me nos con sen su al, mas é ele o que

mais me in te res sa de fen der: é que não fun ci o na atri bu ir à iden ti -

da de na ci o nal, no caso, a uma des cri ção de como o povo bra si -

le i ro é, as ra zões pe las qua is ele age de ma ne i ra ine fi ci en te. O

agir sem pre tem um ele men to ines pe ra do, um adi ci o nal, em face 

do ser. Mais do que isso: po de mos até en ten der a ação como

mais for te quan do ela de cor re, jus ta men te, de um va zio de ser.

Vol ta rei a este pon to. 

Obra de ma i or qua li da de, e ain da pre sen te em nos sas le i tu -

ras, re pu ta da como uma das de ci si vas na le i tu ra que o Bra sil

pro põe de si ao lon go do sé cu lo XX, é Ra í zes do Bra sil, de Ser gio 

Bu ar que de Ho lan da. Con tu do, a mes ma crí ti ca que teci a Pra do

cabe a este li vro. Um dos mo dos de for mu lar seu pro ble ma é o

se guin te: por que a co lo ni za ção por tu gue sa não en gen drou um

país com o di na mis mo nor te-ame ri ca no. Nos anos 1930, a di fe -

ren ça en tre as duas co lo ni za ções era apre ci a da com agu de za,

in tro du zin do-se ele men tos no vos, eco nô mi cos, so ci o ló gi cos,

an tro po ló gi cos, para com pre en der algo que an tes era pen sa do

de for ma mu i to in ci pi en te e in su fi ci en te. Ser gio Bu ar que as sim

con tras ta o es pí ri to em pre en de dor do nor te-ame ri ca no com o

aven tu re i ro do por tu guês. As aná li ses são bri lhan tes e mu i to de -

las se con ser va, se não ne ces sa ri a men te atu al, pelo me nos for -

te men te ins pi ra dor. Mas, mais uma vez, se es pe ra que, do per fil

do bra si le i ro ou de sua so ci e da de, de cor ra a nos sa ação pú bli -

ca. Em ou tras pa la vras, o uni ver so da ação ou da fi lo so fia prá ti ca

decor re ria do mun do do ser ou da on to lo gia. O ser bra si le i ro

ca u saria a ação bra si le i ra. E isto se cons ta ta no re cen te re vi val

do tema da iden ti da de na ci o nal. “Quem so mos?” pas sa a ser a

per gun ta cru ci al. So men te res pon den do a ela sa be ri am os

como po de mos, e de ve mos, agir.

R

Va mos ex pan dir o pro ble ma. Em 1865, José de Alen car pu -

bli ca seu ro man ce tal vez mais po pu lar: Ira ce ma. Dez anos de -

po is, ou tro gran de es cri tor bra si le i ro, Jo a quim Na bu co, numa

po lê mi ca que o move con tra o ro man cis ta ce a ren se, zom ba de

Ira ce ma, cha man do-a de “Nor ma tupi”. Este é um pri me i ro pon to 

que vou sa li en tar, ou seja, que o ro man ce de Alen car fos se ins pi -

ra do na ópe ra de Vin cen zo Bel li ni, que es tre ou em 1831 na Itá lia

e foi a pri me i ra a ser le va da em cena no Bra sil, ao re a bri rem-se

os te a tros de can to lí ri co no co me ço do Se gun do Re i na do, em

1844. Por vol ta de 1930, Afrânio Pe i xo to per ce be que o nome Ira -

ce ma não é au ten ti ca men te tupi, não se en con tran do ne nhu ma

ocor rên cia sua an tes da obra de mes mo nome, e mais do que

isso, que cons ti tui ana gra ma de Amé ri ca. For mu la en tão a

hipótese de que Alen car o te ria in ven ta do, em ba ra lhan do as le -
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tras que for mam o nome do con ti nen te. Este é nos so se gun do

pon to: se Ira ce ma é Amé ri ca, en tão re si di rá na dif fe ren tia spe ci fi -

ca en tre o ro man ce bra si le i ro e a ópe ra ita li a na o modo como

nos so es cri tor in di a nis ta con ce be a iden ti da de na ci o nal. E bas ta

no tar a enor me po pu la ri da de de seu ro man ce, ain da hoje um

dos mais li dos no Bra sil, até por que é re co men da do nos ban cos

es co la res, para en ten der a im portâ ncia des sa ques tão.

Os pon tos co muns en tre o ro man ce e a ópe ra es tão, an tes

de mais nada, no con fron to de duas cul tu ras. Em Nor ma, é a

opo si ção en tre ga u le ses e ro ma nos, isto é, en tre ita li a nos e aus -

tri a cos. Já em Ira ce ma, é o en con tro de ín di os e por tu gue ses.

Nos dois ca sos, o mun do in tru so é re pre sen ta do por um ho -

mem, en quan to o uni ver so pe ne tra do vem en car na do numa mu -

lher, por si nal, sa cer do ti sa e por isso mes mo obri ga da a uma

cas ti da de que não res pe i tou. Como as duas iden ti da des na ci o -

na is es tão em con fli to, a con di ção do ca sal se tor na in sus ten tá -

vel. A si tu a ção é mais gra ve em Nor ma, por que o con fli to é an ta -

gô ni co, ao pas so que em Ira ce ma o pro pó si to de Alen car é jus ta -

men te mos trar, do en con tro de ho mem com mu lher, a ge ra ção

de uma nova, e mis ta, cul tu ra. E aí já to ca mos nas di fe ren ças.

O con fli to é for te men te ate nu a do em Ira ce ma. Os ín di os es -

tão di vi di dos, ha ven do os que se opõem ao por tu guês e os que

com eles co la bo ram: são es tes úl ti mos que aca bam pre va le cen -

do. Daí que o en fren ta men to das duas ra ças vise à fu são e não à

guer ra. A eman ci pa ção na ci o nal, quan do ocor rer – daí a qua se

três sé cu los –, não re pu di a rá o ele men to es tran ge i ro. O ro man ce 

as sim ter mi na, en tre ou tras co i sas, com a con ver são de um che -

fe in diíge na ao ca to li cis mo e a um nome de lín gua por tu gue sa.

Além dis so, o bran co apa re ce como he rói so li tá rio, e não como,

em Nor ma, o prin ci pal lí der co lo ni al.

Na ópe ra, a si tu a ção in sus ten tá vel do ca sal leva-o ao sa cri -

fí cio na pira fu ne rá ria. Ambos mor rem. No ro man ce, so men te a

mu lher per de a vida. É ver da de que, nos dois ca sos, se re a ti va o

amor do ho mem pela mu lher, que fe ne ce ra – mas é sig ni fi ca ti vo

que no ro man ce bra si le i ro o ho mem, isto é, o in tru so, so bre vi ve.

E com isso a mor te da mu lher le gi ti ma seu pé no novo país. Vi ú -

vo, pai do pri me i ro ce a ren se, Mar tim tem au to ri za da sua pre sen -

ça na nova ter ra. Tor na-se o an ces tral do país, ou pelo me nos da

pro vín cia em que apor tou, mas que no ro man ce sim bo li za o país 

in te i ro, ou mes mo o con ti nen te, em sua ver são luso-in dí ge na10.

6   Re na to Ja ni ne Ri be i ro

10 O com po nen te ne gro não tem, em Alen car, que por si nal era es cra vis ta, a mes -

ma im por tân cia do por tu guês ou do ín dio.



Fi nal men te, di fe ren ci am-se os re sul ta dos, os pro du tos das

duas re la ções con fli tu o sas. Os fi lhos de Nor ma se rão edu ca dos

pelo pai dela: o fru to do amor mes ti ço será apro pri a do pelo lado

da mãe, isto é, será ma tri lo cal, ma tri cul tu ral. Se rão ga u le ses. O

fa tor pa ter no su mi rá de sua edu ca ção. Equi va le a di zer que o in -

gre di en te aus tría co, ao ser ab sor vi do na uni fi ca ção pe nin su lar,

es ta rá ago ra apa ga do pela iden ti da de ita li a na. Já o fi lho de Ira -

ce ma será edu ca do pelo pai. Mo a cir, seu nome, que no di zer de

Alen car sig ni fi ca “fi lho da dor”, é quem con fe re ao pai por tu guês

os di re i tos so bre a ter ra que her dou da mãe. O re sul ta do é as sim

o per fe i to opos to do que fora pre ten di do por Bel li ni. A re le i tu ra

alen ca ri na da ópe ra mo di fi ca por com ple to o sen ti do des ta. Com 

Nor ma se pre ten dia for ta le cer a luta de in de pen dên cia na ci o nal.

Com Ira ce ma fir ma-se o peso do ele men to por tu guês na for ma -

ção da iden ti dade bra si le i ra. 

Se as so ci ar mos os ele men tos de Ira ce ma, as co i sas fi ca -

rão ain da mais cla ras. Ela é mu lher, e por tan to re me te a todo

um con jun to de ima gens fe mi ni nas. É ín dia, e as sim re me te à

na tu re za e à au sên cia de his tó ria. Mais do que isso, diz nos sas

ra í zes, aque las mais pró xi mas do ins tin to, do afe to, da sen si bi li -

da de11. Em face dis so, o ho mem é his tó ria, é po si ti vi da de, é ci -

vi li za ção. Nos sa his tó ria, nos sa mo der ni da de pa ga ram o pre ço

da mor te da mãe. A or fan da de bra si le i ra cria um va zio, uma dor

que ja ma is po de rá ser es que ci da, mas que é o pre ço de nos so

fu tu ro.

Re to man do nos so pon to: na re cep ção de Nor ma, a ques -

tão é agir pela uni fi ca ção do pais. Não se per gun ta quem é o

povo ita li a no. Mes mo di vi di do em di ver sos Esta dos, sua iden ti -

da de pas sa como dada. A re la ção en tre Nor ma e seu aman te

Pol li o ne – nada me nos que o pro côn sul ro ma no da Gá lia – é

exem plo de uma di fi cul da de para a ação, mas não é, de for ma al -

gu ma, cons ti tu ti va de uma na ci o na li da de. Tan to que o con fron to

en tre ita li a nos e aus tría cos se vê ale go ri za do nos no mes de dois

ou tros po vos, res pec ti va men te ga u le ses e ro ma nos, o que não

im pe de es pec ta dor al gum de en ten der per fe i ta men te de que se

tra ta. Já a re la ção en tre Ira ce ma e Mar tim não po de ria ser trans -

pos ta para ou tros su por tes ou para o nome de ou tras cul tu ras.

Sua re cep ção não se ria a mes ma se ti vés se mos de tra du zi-Ia. A

li te ra li da de se tor na im po si ti va.

Embo ra Ira ce ma re pre sen te o ele men to bra si le i ro, ame rín -

dio, e Mar tim o eu ro peu, por tu guês, e por tan to fun ci o nem ale -
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gori ca men te, cada um por tan do um povo in te i ro, es ses dois po -

vos pre ci sam ser no me a dos li te ral men te. E isto por que a per -

gun ta não é pela ação, mas pela iden ti da de. A ques tão não é

como agi re mos, mas quem so mos. Se so mos es sen ci al men te

por tu gue ses, o ín dio é ir re le van te. Mas se, como quer Alen car, o

ín dio é fa tor im por tan te, ain da que su bor di na do, va lo ri zar nos sa

di fe ren ça em face de Por tu gal – na lín gua, nos cos tu mes – se tor -

na sig ni fi ca ti vo. É cla ro que, de cor ri do mais de um sé cu lo, cha -

ma nos sa aten ção a su bor di na ção da ín dia ao por tu guês e o que 

res ta, na lín gua de Alen car, da que la fa la da ou es cri ta em Por tu -

gal; mas pode ser que nos sa es tra nhe za ante es ses ele men tos

re sul te jus ta men te do su ces so do es cri tor, que terá con se gui do

fir mar o pro pó si to na ci o nal en tre nós, tal vez mais até do que pre -

ten deu ou an te viu.

De todo modo, a per gun ta no Bra sil re cém-in de pen den te

as sim pa re ce mais ser a de nos sa iden ti da de, de nos sas ra í zes

(como dirá, mais tar de, Ser gio Bu ar que de Ho lan da), do que a

de nos sa ação. Só agi re mos se en ten der mos nos sas ra í zes. E

fica su pos to que o ita li a no pode ir di re ta men te á luta – pode agir

– por que a ques tão de sua iden ti da de está pre vi a men te re sol vi -

da. Nós, não. Só agi re mos quan do sou ber mos quem so mos.

R

Pros si ga mos na ques tão do vá cuo iden ti tá rio bra si le i ro.

Po de mos ver duas ma ne i ras como se ten ta en ten der e re sol ver

esse va zio que sen ti mos em nos so ser. A pri me i ra é a da mo e da 

que foi ins ti tu í da em 1994, pon do fim a uma ín fla ção que duas

ve zes ha via che ga do per to dos cem por cen to ao mês. Cha -

ma-se real, que já foi nome de uma mo e da no pe río do co lo ni al,

mas que en tão de ri va va de rei, em ho me na gem ao mo nar ca

por tu guês, e ti nha como plu ral a for ma an ti ga réis. Real hoje,

po rém, vem de re a li da de e tem por plu ral re a is. É es tra nho que

uma mo e da que é re pre sen ta ção de va lor se au to de sig ne

como re a li da de. Con tu do, isto tra duz um sen ti do pre ci o so: a in -

fla ção cor ro eu a tal pon to o va lor, os va lo res em ge ral, que es -

va zi ou a re pre sen ta ção e ne gou nos sa re a li da de. Ao se ado tar

uma nova mo e da, esta não po de ria li mi tar-se a pro por uma

nova re pre sen ta ção ou fi car no pla no dos va lo res. Ela pre ci sou

car re gar-se de re a li da de.

Mais do que isso: pela pri me i ra vez em mais de cem anos

de pa pel-mo e da, as cé du las emi ti das em 1994 ex clu í ram de sua

ico no gra fia a ima gem hu ma na e a his tó ria bra si le i ra. (A úni ca

ima gem an tro po mor fa, na fa mí lia ini ci al de no tas do real, é a efí -

gie da Re pú bli ca, mas que por isso mes mo não re pre sen ta um

ser hu ma no e, sim, o Esta do.) Cin co ani ma is tí pi cos da fa u na

bra si le i ra, o be i ja-flor, a gar ça, a ara ra, a onça e um pe i xe, ocu pam 
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as de no mi na ções que vão de um a cem re a is. O sig ni fi ca do dis -

so é que se ex clui a his tó ria – tan to a mais con ven ci o nal, dos he -

róis que mis tu ra vam go ver nan tes, mi li ta res e (bem pou cos) po -

pu la res, quan to a que se ten tou fi gu rar na Casa da Mo e da nos

pri me i ros anos de mo crá ti cos (e in fla ci o ná ri os) que su ce de ram à

di ta du ra mi li tar após 1985. Essa fa mí lia mal su ce di da, por ca u sa

da in fla ção, se com pu nha so bre tu do de es cri to res e per so na -

gens cul tu ra is, es bo çan do as sim uma iden ti da de na ci o nal mais

ali cer ça da na Cul tu ra do que no Po der. Mas se foi. O que va leu,

em 1994, foi uma iden ti da de na ci o nal que es va zia o mun do hu -

ma no, isto é, o mun do his tó ri co. 

Re su min do, a in fla ção e a his tó ria são re pu di a das em con -

jun to, ao en trar o Bra sil numa nova fase, a da mo e da não in fla ci o -

na da, “real”. Nos sa his tó ria terá sido uma su ces são de er ros, em

es pe ci al a das úl ti mas dé ca das, mar ca da, em pri me i ro lu gar,

pelo po pu lis mo de Ge tú lio Var gas e, num se gun do tem po, pelo

de sen vol vi men tis mo de Jus ce li no Ku bits check – am bos, eis o

ba lan ço, in fla ci o ná ri os. 

O que essa es co lha ico no grá fi ca ilus tra? Uma so lu ção tec -

no crá ti ca, su pos ta men te ne u tra do pon to de vis ta po lí ti co, mas

que mos tra cla ra di fi cul da de em Iíidar com a di men são pro pri a -

men te hu ma na – a da his tó ria. A fi gu ra hu ma na sai de cena, en -

tran do a na tu re za e a re a li da de como grau zero do país, como in -

diíci os de um novo co me ço. Daí que o Pla no Real pos sa, a um

tem po, re a ti var a idéia de um pas sa do va zio, de um vá cuo em

nos sa iden ti da de, de uma in su fi ciên cia de nos sas ra í zes – e pro -

por um modo de su pe rar to dos es ses pro ble mas, re to man do a

na tu re za e a re a li da de numa nova cha ve, que faz tábula rasa do

passado e projeta um futuro que a ele pouco ou nada deve ria.

R

A ou tra ma ne i ra de li dar com nos so va zio apa re ce num

pon to a meu ver cru ci al da auto-re pre sen ta ção do país, que é o

que cha mo de so nho de uma polí ti ca sem polí ti cos. Co me ço por

uma te le no ve la sig ni fi ca ti va, Fera fe ri da, que data de 1993-94  ou

seja, do pe río do que su ce de à con de na ção do pri me i ro pre si -

den te bra si le i ro a so frer im pe ach ment, Fer nan do Col lor de Mel -

lo, e que pre ce de a ado ção da mo e da de fla ci o na da. Para fa lar

dela, po rém, an tes de mais nada que ro ob ser var algo so bre as

no ve las da rede Glo bo. Estas, em al guns mo men tos, se al çam a

um ní vel bas tan te alto, e não ape nas téc ni co. Ga bri ela e Dan cing 

Days, nos anos 1970, Ro que San te i ro e Vale Tudo, na dé ca da de

1980, para não fa lar em Pan ta nal, a úni ca gran de no ve la a vir de

ou tra emis so ra (no caso, a Man che te), dis se ram mu i to so bre o

Bra sil. Ga bri e la cri ti cou o Bra sil “pro fun do”, dos se nho res do ca -

cau no an ti go sul da Ba hia, e con tri bu iu em lar ga medida para dar
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for ma à ima gem do que po de mos cha mar de sen su a li da de pro -

gres sis ta. Dan cing Days foi ele gan te na sua le i tu ra dos cos tu mes 

ur ba nos no fi nal, qua se in ter mi ná vel, da di ta du ra mi li tar. Ro que

San te i ro fez uma bri lhan te aná li se da his tó ria que fora es que ci da

– e men ti da – sob o re gi me de ex ce ção. Vale Tudo con ti nua sen -

do, mais de dez anos de cor ri dos, uma das mais im pla cá ve is ex -

po si ções que hou ve da cor rup ção, po lí ti ca e so ci al, no país e das 

es pe ran ças que so bre vi vem, ain da que tími das, de cons tru ir

uma so ci e da de de cen te e jus ta. E cum pre no tar que, além des sa 

ra pi dís si ma evo ca ção de seus “con te ú dos” ou de seu al can ce

po lí ti co, fo ram, to das elas, no ve las que re vo lu ci o na ram a nar ra -

ção. Con si de ro que, a par da mú si ca po pu lar, a no ve la – pelo

me nos nes ses seus mo men tos al tos – cons ti tui uma das gran -

des con tri bu i ções bra si le i ras à cul tu ra de mas sas mun di al. 

Mas a for ça da no ve la está, em lar ga me di da, no fato de que 

ela não se im põe ao pú bli co sim ples men te ma ni pu lan do-o, mas

deve seu even tu al êxi to – ou fra cas so – ao modo como sin to ni za, 

ou não, suas ex pec ta ti vas. Isto é re i te ra da men te apu ra do por

pes qui sas de opi nião, e nem sem pre o efe i to é po si ti vo – as sim,

por exem plo, as ten ta ti vas de al guns au to res de no ve las no sen -

ti do de fa zer o pú bli co ace i tar o amor lés bi co não sur ti ram, até

hoje, re sul ta do. Ho mos se xu a is mas cu li nos, pros ti tu tas, mu lhe -

res que tra ba lham ou que têm uma vida se xu al au tô no ma são

mais ace i tos do que a ho mos se xu a li da de fe mi ni na.

O sen ti do des sa ob ser va ção é cri ti car uma dou tri na so bre a

co mu ni ca ção de mas sas que teve voga nos anos 1960 e que re -

to ma va as te o ri as de críti ca ao to ta li ta ris mo para di zer que o rá -

dio, e so bre tu do a te le vi são, exer ci am so bre as mas sas um

acha ta men to de con cep ções e idéi as aná lo go ao que o na zis mo

e o sta li nis mo ha vi am efe tu a do. Não pou cos ro man ces, fil mes e

en sa i os de sen vol ve ram essa idéia-cha ve. Con tu do, é mais cor -

re to, hoje que te mos cin qüen ta ou ses sen ta anos de te le vi são,

per ce ber que sua ine gá vel e mes mo mu i tas ve zes la men tá vel in -

fluên cia so bre o pú bli co não é tão me câ ni ca ou ili mi ta da, mas

pre ci sa por as sim di zer ne go ci ar com o pú bli co. Uma ên fa se

ma i or nos ma ti zes da re cep ção su ce de as sim o ca rá ter uni di -

men si o nal da le i tu ra que an tes se fa zia da te le vi são. Ja uss e Iser

ma ti za ram Ador no e Mar cu se. Isto, em nos so caso, sig ni fi ca

con si de rar que a no ve la só tem êxi to jun to aos es pec ta do res

quan do con se gue le var em con ta par te, ao me nos, de seus sen -

ti men tos e idéi as; que pode, sim, ma ni pu lá-Ios, mas em me nor

me di da do que se ima gi na va; e, fi nal men te, que par te de seus

de sen con tros com o pú bli co pode vir não ne ces sa ri a men te dos

de fe i tos da te le vi são, mas de suas vir tu des.

Tra te mos, pri me i ro, de Fera fe ri da, no ve la exi bi da pela rede

Glo bo em 1993-94 (nor mal men te, uma te le no ve la dura em tor no
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de sete me ses)12. O fi lho de um ex-pre fe i to per se gui do vol ta à ci da -

de com um nome fal so, mu i to di nhe i ro e o pro pó si to de vin gar-se.

O in gre di en te sen ti men tal, im pres cin dí vel no gê ne ro, é dado pelo

en vol vi men to amo ro so que Fla mel – eis o seu nome  tem com a fi -

lha do atu al pre fe i to, al ta men te cor rup to e um dos cul pa dos pela

per se gui ção ao an ti go e ho nes to pre fe i to. O am bi en te po lí ti co é to -

tal men te cor rom pi do, o que ter mi na le van do a um act of God, a

uma tem pes ta de tão ter rí vel, uma es pé cie de di lú vio, que des trói a

ci da de. Foi tan ta a mal da de que Deus e a na tu re za não mais ace i ta -

ram que o mun do dos ho mens con ti nu as se exis tin do.

Con tu do, dois anos de po is, a ci da de se re er gueu, gra ças

ao tra ba lho do que cha ma ría mos de um mis to de pe que nas e

mé di as em pre sas e de or ga ni za ções não-go ver na men ta is. Um

vo lun ta ri a do, em pre sa ri al e so ci al, con se guiu re vi ta li zar aqui lo

que a (má) polí ti ca ha via li qui da do. Mas as ins ti tu i ções con ti -

nu am em mãos dos mes mos cor rup tos de an tes. O ba lan ço é,

as sim, que, no Bra sil, a so ci e da de já se mos tra for te o bas tan te

para as su mir por con ta pró pria uma sé rie de ta re fas que a ins ti tu i -

ção po líti ca não cum pre – mas ain da não tem for ça su fi ci en te

para con quis tar o pró prio po der de Esta do, que con ti nua sen do o 

lu gar da he te ro no mia. Este é o eixo da tese de uma po líti ca sem

po lí ti cos. Sua me lhor ex pres são está na car ta de um le i tor a um

jor nal pa u lis ta, pou cos dias após a trá gi ca mor te de Ayrton Sen -

na no au tó dro mo de Ímo la, ocor ri da em 1º de maio de 199413. O

le i tor re cla ma va que Sen na es ti ves se sen do ve la do na Assem -

bléia Le gis la ti va do Esta do de São Pa u lo, lu gar pou co dig no

para um ho mem de sua es ta tu ra, e per gun ta va qual de pu ta do

me re ce ría a hon ra de ter um ve ló rio no au tó dro mo da ca pi tal

pa u lis ta.

A dig ni da de per ten ce ria ao ho mem pú bli co, mas não po lí ti -

co, que ad qui re a per fe i ção no ma ne jo da má qui na. Já a con du -

ção dos se res hu ma nos ates ta nos so mo nu men tal fra cas so no

que diz res pe i to à co i sa pú bli ca. Para re cor rer mos ao gre go, que 

tem dois ter mos para de sig nar a ação, o su ces so es ta ria na

tech né, ou seja, na fa bri ca ção, na ação vol ta da so bre as co i sas,

ao pas so que nos so fra cas so re si di ria na prá xis, isto é, na ação

hu ma na so bre hu ma nos. Po lí ti ca é prá xis. Nela fra cas sa mos.

Mas se nos sa po lí ti ca pu der ser tech né, en tão po de re mos cons -

truí-Ia com al guns tra ços-cha ve: pri me i ro, o da ener gia, do es -

plên di do cor re dor de Fór mu la-1; se gun do, o do ho mem de em -

pre sa, que tra ria para a co i sa pú bli ca, tão de te ri o ra da, os mé to -
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dos e paixões usa dos na ini ci a ti va pri va da, e – ter ce i ro – o da téc -

ni ca, que tra ta ria os se res hu ma nos como co i sas e as sim dis -

pen sa ria boa par te de con fu sões, de er ros, de res tos com os

qua is não sa be mos, em ab so lu to, li dar.

R

Os dois exem plos de como se lida com o va zio iden ti tá rio

in si nu am já al gum rumo a to mar. Tal vez, lá onde se nota um va -

zio, haja pre sen ças, só que mal iden ti fi ca das por nós. Por exem -

plo, aos olhos de quem pre za a ini ci a ti va enér gi ca, que po de ria

re sol ver os pro ble mas do país como Ale xan dre cor tan do o nó

gór dio, as re sis tên ci as so men te apa re cem como obs tá cu los ir ra -

ci o na is, como si na is de atra so; mas pode bem ser que elas ex -

pres sem algo po si ti vo, um fa tor cul tu ral a ser le va do mais se ri a -

men te em con ta, em vez des se re sí duo de sa gra dá vel que as sim

é vis lum bra do. Boa par te, por si nal, do tra ba lho em an tro po lo gia

nas úl ti mas dé ca das con sis tiu em mos trar que, lá onde não se

des cor ti na va in te li gi bi li da de, mas tão-so men te res to ou ca rên -

cia, ha via uma cul tu ra pul san do, só que não re co nhe ci da ou per -

ce bi da en quan to tal. 

Mas nos so prin ci pal ob je ti vo será in ter ro gar um pou co mais 

nos sa di fi cul da de de cons tru ir uma di men são pú bli ca. Vi mos, no 

que pre ce de, o pri ma do do mun do pri va do so bre o pú bli co no

Bra sil. Isto não de cor re ape nas da fre qüen te, e las ti má vel, apro -

pri a ção pri va da da es fe ra pú bli ca. Mas su ce de tam bém quan do

o es pa ço pú bli co é in ves ti do por uma ener gia que é de na tu re za

pri va da, como na ce le bra ção de Sen na, a que alu di, ou no vo lun -

ta ri a do que apa re cia em Fera fe ri da. E este pro ble ma com pa re -

ce, de ma ne i ra de ci si va, na vi são ne ga ti va que se tem da di men -

são pú bli ca: dos po lí ti cos se fala, ge ral men te, mal. Da po lí ti ca se

fala, igual men te, mal. Ora, os mes mos que cri ti cam os po lí ti cos

são os que ge ral men te vo tam nos mais con ser va do res – e cor -

rup tos – den tre es ses. Como sair des se cír cu lo vi ci o so? A so lu -

ção mais ou me nos evi den te con sis te em am pli ar o al can ce da

res pu bli ca em nos so país14.

Con tu do, esta sa í da não é su fi ci en te. E isso por que, qua se

ine vi ta vel men te, quan do fa la mos de re pú bli ca ou de mo cra cia,

pen sa mos nos mo de los que pre va le ce ram, his to ri ca men te, no

âm bi to do Atlân ti co Nor te. Vol ta mos as sim a Man de vil le. Ora, o

pro ble ma na sua pro pos ta, que ine ga vel men te fun ci o nou bas -

tan te no mundo anglo-saxônico e dele se espraiou para a
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Europa Oci den tal, é que ela pres su põe cer tos tra ços cul tu ra is

es pe cí fi cos, dos qua is eu des ta ca ria o in di vi du a lis mo15. 

Re to man do en tão à ques tão do ba ra te a men to da vida pú -

bli ca, é evi den te que esta só se tor na pou co one ro sa, no mo de -

lo man de vil li a no, por que pre vi a men te e no âm bi to da cul tu ra

mo der na e ca pi ta lis ta o con ví vio com o ou tro se tor nou ex tre -

ma men te cus to so. O ba ra te a men to é, por tan to, re la ti vo e mes -

mo du vi do so. Numa cul tu ra em que o con ví vio com o ou tro seja 

fon te de pra zer, em que a imer são em si não cons ti tua a prin ci -

pal ex pe riên cia de vida ou o re fú gio das agru ras e dis sa bo res, o 

ba ra te a men to man de vil li a no cons ti tu i rá uma con tra di ção em

ter mos.

Rous se au, no Ensa io so bre a ori gem das línguas, dis tin guiu

o sur gi men to das lín guas nos lu ga res quen tes e nos fri os16. No

ca lor, diz ele, as pes so as pro cu ram amar: em tor no da água,

onde os me ni nos vão dar de be ber ao gado e as me ni nas re co -

lhem o lí qui do para a casa, nas cem os pri me i ros fo gos do amor.

Daí que a pri me i ra pa la vra nas lín guas dos lu ga res quen tes é, se -

gun do ele, ai mez-moi – ame-me. Já nos am bi en tes fri os, as pes -

so as so men te se fre qüen tam por ne ces si da de, e não por de se jo: 

a pri me i ra pa la vra é ai dez-moi – aju de-me. A idéia é ge ni al e sua

for mu la ção, bri lhan te – en tre os dois im pe ra ti vos pri me vos, a

úni ca di fe ren ça é a do m para o d, mas que mo di fi ca tudo, por -

que en du re ce o que era afe tu o so, es fria o que era ca lo ro so. O

que po de mos acres cen tar é que Man de vil le con ce be a as so ci a -

ção par tin do da ne ces si da de e não do amor, da co o pe ra ção tor -

na da im pres cin dí vel, mas não cons ti tu in do ob je to de de se jo.

Não pre ci sa mos, para tan to, en dos sar Rous se au li te ral men te;

bas ta no tar que Man de vil le se li mi ta a um tipo de ex pe riên cia hu -

ma na. Man de vil le as sim re sol ve os pro ble mas do frio, não do ca -

Iar. Para fun ci o nar a so ci e da de ali onde o afe to pesa, este é re ti -

ra do de cena: dis so se se guem gran des re sul ta dos po si ti vos,

como a im par ci a li da de, o fim do ar bí trio, mas tam bém um cus to

ele va do, que é o en re ge la men to dos afe tos. Foi ba ra te a da a vida 

em co mum, mas em ter mos, por que afe ti va men te ela se tor nou

des gas tan te. A con di ção para se ter a so ci e da de pas sa a ser o

es fri a men to das re la ções hu ma nas.

Mas po de mos ter ou tro modo de pen sar a po lí ti ca. No sé cu -

lo XVIII, Rous se au e Mon tes qui eu de ram enor me im por tân cia ao
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na cul tu ra Ingle sa des de pelo me nos a Ida de Mé dia – e que por isso mes mo co -

piá-lo me ca ni ca men te para a Ni gé ria, por exem plo, no pro ces so de des co lo ni -

za ção, não po dia dar cer to.

16 Rous se au, Ensa io so bre a ori gem das lín guas, caps. 9,10 e 11.



cli ma na for ma ção das so ci e da des, em bo ra o pri me i ro va lo ri zas -

se o ca lor e o se gun do o de pre ci as se (para o au tor do Espí ri to

das leis, no ca lor os ner vos fi cam à flor da pele, de modo que os

po vos quen tes são mais su per fi ci a is, lú bri cos, e por isso co nhe -

cem o des po tis mo em vez de re gi mes tem pe ra dos ou mo de ra -

dos, como o mo nár qui co17). No sé cu lo se guin te, Stend hal de ve -

rá mu i to a Mon tes qui eu, de quem re su miu li vros em seu pe río do

de for ma ção como le i tor na Bi bli o te ca hoje Na ci o nal, de Pa ris,

mas – ao con trá rio de seu ins pi ra dor – verá nos pa í ses quen tes a

es pe ran ça de uma nova e me lhor so ci e da de. Assim, a 1º de ju -

nho de 1817, ao sa ber da re vo lu ção em Per nam bu co, con tra a

do mi na ção co lo ni al por tu gue sa, Stend hal es cre ve o que é qua -

se cer ta men te seu úni co tex to em que tra ta do Bra sil. Numa nota

ma nus cri ta a seu Roma, Ná po les e Flo ren ça em 1817, ele diz o

se guin te: 

A ad mi rá vel in sur re i ção do Bra sil, tal vez a ma i or co i sa que
pos sa acon te cer, me su ge re as se guin tes idéi as: 

1) A li ber da de é como a pes te. Enquan to não se lan çou ao
mar o úl ti mo em pes te a do, nada ain da está fe i to. 

2) O úni co re mé dio con tra a li ber da de está nas con ces -
sões. Mas é pre ci so em pre gar esse re mé dio en quan to é
tem po: veja-se o caso de Luís XVIII. 

Não há lor des, nem bru mas, no Bra sil18.

A pas sa gem é im por tan te, e não se deve mi ni mi zar que se

in clua numa obra so bre a Itá lia. O Bra sil en tão as su me o pa pel

que, no Ver me lho e o ne gro, de 1830, ca be rá ao ge ne ral sul-

ame ri ca no que apa re ce no ba i le da se gun da par te do ro man ce,

uma es pé cie de Bo lí var que terá ido pa rar na Fran ça. Esse Bra sil

de 1817 é, em úl ti ma aná li se, uma Itá lia de mo crá ti ca. Ao lon go

de sua obra, Stend hal, que man da rá co lo ca rem como seu epi tá -

fio uma de cla ra ção de na ci o na li da de mi la ne sa19, se di vi di rá en -

tre o amor à fe li ci da de que o país do ca lor, a Itá lia, lhe pro por ci o -

na e o apre ço à li ber da de e à in te li gên cia que o país da mes qui -

nha ria afe ti va, a Fran ça, lhe for ne ce. Seu pro ble ma es sen ci al,

em seu ro te i ro de vida como em sua obra, con sis te em che gar a

essa sín te se. É cu ri o so, e tal vez nada mais do que isso, que num

mo men to de sua vida, an tes de es cre ver qual quer de suas obras

im por tan tes, a ca pi ta nia bra si le i ra de Per nam bu co lhe te nha vin -

do à men te como um lo cal pos sí vel des sa sín te se. Mas o que a
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Stend hal so bre a Itá lia). Pa ris, Plé ïa de, p. 175. Ana li sei mais lon ga men te esta

pas sa gem em meu ar ti go “O re tor no do bom go ver no”, in Ada u to No va es

(org.), Éti ca. São Pa u lo, Com pa nhia das Le tras, 1992, p. 108-9.

19 Arri go Bey le mi li a ne se. Como se sabe, seu nome de ba tis mo era Henn Bey le.



nota con tra os lor des e as bru mas per mi te no tar é que o pro ble -

ma de Stend hal não era a Itá lia, mas o que esta sig ni fi ca va – e

que po de ria ser trans fe ri do para a Amé ri ca do Sul, unin do os

per nam bu ca nos ao ge ne ral Bolí var. Seu pro je to é o de uma Itá lia 

sem a pre po tên cia, de um Me di ter râ neo sem o au to ri ta ris mo –

ou o de uma Fran ça com a fe li ci da de. Se gu ra men te não se ria

Man de vil le quem pro por ci o na ria essa sínte se.

R

Va mos con clu ir. Pri me i ro, uma con clu são teó ri ca. Não é

pre ci so res pon der à per gun ta so bre a iden ti da de na ci o nal para

res pon der à ques tão do agir. Pen so até que su bor di nar a per -

gun ta do agir à do ser na ci o nal foi um equí vo co, que en ges sou a

cons ti tu i ção da his tó ria e da ação po lí ti ca, fa zen do-a de pen der

de uma on to lo gia do ser bra si le i ro. Li be rar nos sa ação po lí ti ca,

des blo que ar nos sa po lí ti ca numa di re ção eman ci pa do ra não re -

quer pri me i ro sa ber quem so mos. Ao con trá rio – des blo que ia-se

a ação po lí ti ca, re du zin do nos sa de pen dên cia ante a ne ces si da -

de de um ser. Por que, se para agir pre ci sar mos ser, nos sa ação

sempre re pe ti rá ou ilus tra rá mo de los já con sa gra dos. Nos so ide al 

não irá além de imi tar as de mo cra ci as “re al men te exis ten tes”. É

pou co. Na ver da de, a cri a ti vi da de que aca so com pa re ça em

nos so agir po de rá ser fru to, jus ta men te, de nos so dé fi cit de ser –

em ou tras pa la vras, de nos sa li ber da de.

Devo ob ser var que es ti ve fa lan do do pro ble ma da iden ti da -

de na ci o nal no Bra sil. Sou sen sí vel ao fato de que a ques tão,

como se co lo ca no Bra sil e em ou tros paí ses, é di fe ren te do

modo como se pode for mu lar na que las par tes do mun do nas

qua is a afir ma ção de uma iden ti da de na ci o nal, lon ga men te re -

pri mi da, se tor na o pon to onde se con cen tra a pos si bi li da de de

uma ação nova, re i vin di ca ti va, eman ci pa tó ria. É pre ci so le var em 

con ta que a for ma ção na ci o nal, no Bra sil, tem duas ca rac te rís ti -

cas im por tan tes – en tre ou tras, é cla ro. Por um lado, faz par te es -

sen ci al da cons tru ção de nos sa na ci o na li da de a cons tan te in tro -

du ção de ele men tos no vos, de pro ve niên cia es tran ge i ra, mas

que são mais ou me nos ra pi da men te as si mi la dos. Por ou tro, não 

so mos nem fo mos se ri a men te ame a ça dos de in cor po ra ção

numa cul tu ra ou língua que não se ria a nos sa. 

E, fi nal men te, uma con clu são po lí ti ca. Não é pre ci so imi tar

as de mo cra ci as que exis tem, por que não te mos um úni co mo -

de lo de de mo cra cia, mas vá ri os – e so bre tu do os que ain da não

exis tem. A de mo cra cia que fun ci o nou até hoje é mais po lí ti ca do

que so ci al, é mais ju rí di ca do que afe ti va. Está ba se a da em va lo -

res es pe ci al men te in gle ses, nor te-ame ri ca nos e fran ce ses, so -

bres sa in do ne les o in di vi du a lis mo, a se pa ra ção en tre pú bli co e

pri vado (de modo que o pri va do fi que fora do po lí ti co), o es fri a -
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men to dos sen ti men tos. Hoje, po rém, um dos im por tan tes le ga -

dos de 1968 é que a vida pri va da tam bém seja po lí ti ca. Tam bém

ela deve ser de mo cra ti za da. É pre ci so in ven tar uma de mo cra cia

em que as re la ções de afe to não se jam mais au to ri tá ri as, mas in -

ten sa men te de mo crá ti cas. Ain da es ta mos lon ge dis so. Os pa í -

ses mais de mo crá ti cos são aque les em que o afe to, por ser par -

ci al, foi ex clu í do do Esta do de di re i to e da po lí ti ca. Já os pa í ses

em que o afe to está pre sen te na po lí ti ca o têm em sua ver ten te

au to ri tá ria. Mas, no fun do, uns e ou tros ace i tam a mes ma equa -

ção, isto é, que a pre sen ça do afe to na po lí ti ca se iden ti fi que com 

o au to ri ta ris mo. É esta iden ti da de que pre ci sa mos, e po de mos,

rom per. O que pode ser in te res san te na le i tu ra de uma so ci e da -

de de ori gem eu ro péia, mas dis si den te, por que per ten ce ao

Extre mo Oci den te, está em abrir lu gar para esse en con tro do

que foi man ti do se pa ra do ao lon go dos úl ti mos sé cu los.
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DEBATE após apre sen ta ção do tema
no IHU Idéi as de 12.06.03. 

Pe. Ro que Jun ges – Te mos par ti dos tra di ci o na is que mu -

dam mu i tas ve zes, e ge ral men te a gen te diz que é por fal ta de cul -

tu ra po lí ti ca do povo bra si le i ro. Mas com a re fe rên cia da sua fala,

pa re ce ser o con trá rio: é exa ta men te por ter uma cul tu ra po lí ti ca

di fe ren te que os par ti dos não fun ci o nam no Bra sil, nes sa ma ne i ra 

“ca nô ni ca” pela qual a gen te pen sa os par ti dos. Esta vi são po de -

ria dar uma le i tu ra da his tó ria par ti dá ria no Bra sil? 

Re na to Ja ni ne Ri be i ro – Exa ta men te. Você pe gou bem a

ques tão. São hi pó te ses. Eu pos so es tar er ra do. Mas ocor re

uma co i sa mu i to es tra nha pelo fato de ter mos uma ten dên cia

tão gran de a pen sar a so ci e da de bra si le i ra pelo sig no da ca rên -

cia: não te mos cul tu ra po lí ti ca, não te mos par ti dos po lí ti cos ...

por tan to, te mos que criá-Ios. Pen so que o gran de exem plo dis -

so foi o go ver no do ci en tis ta po lí ti co que foi o pre si den te da re -

pú bli ca Fer nan do Hen ri que Car do so. Boa par te da agen da dele 

foi essa agen da da mo der ni za ção. Então, te mos que ter par ti -

dos po lí ti cos, te mos que ter ins ti tu i ções es tá ve is, te mos que ter

par la men ta ris mo ... 

Mas me per gun to se tudo isso, que pode ser mu i to ló gi co

etc., não per de de vis ta al guns tra ços par ti cu lar men te ri cos da

nos sa so ci e da de. E tal vez, se des ta car mos es ses ou tros tra ços,

pos sa mos, em vez de nos co lo car na ra be i ra do mun do, ver que

nos sa cul tu ra tem cer tas idéi as exem pla res. Não afir mo que elas

pos sam ser tam bém ex por ta das ou ven di das no ex te ri or, para

me lho rar nos so sta tus in ter na ci o nal; mas, pelo me nos, elas po -

dem fun ci o nar bem. A ques tão do par ti do po lí ti co nos co lo ca

di an te de um novo tipo de po lí ti ca. Mi nha ex pe riên cia na cam pa -

nha pela pre si dên cia da SBPC, cam pa nha esta que ter mi na hoje

com o fim das vo ta ções20, fez-me pen sar mais nis so. Eu me per -

gun to se não es ta mos su pe ran do a fase das gran des ar ti cu la -

ções só li das, du ra dou ras como par ti dos, sin di ca tos, em pre sas,

que cri am uma li ga ção de per ten ci men to mu i to es tá vel e du ra no; 

20 A ele i ção foi até 12 de ju nho. Apu ra dos os re sul ta dos, tive 877 vo tos, per den do

a pre si dên cia por ape nas 34. Lan cei em co me ço de ju lho um li vro com uma re -

fle xao so bre o que é uma cam pa nha de “nova po lí ti ca’” Por uma nova po lí ti ca  –

uma cam pa nha na SBPC. São Pa u lo: Ate liê Edi o tri al. 2003.



e es ta ría mos pas san do para uma ou tra fase, sem ex clu ir todo o

du ra dou ro, onde você pas sa a ter li ga ções even tu al n te tem po rá -

ri as em fun ção de um de ter mi na do pro gra ma de ação en tre

pes so as que cri am um elo so ci al in ten so em tor no de o que se

vai fa zer – e de po is es ses elos se se pa ram e se cri am tros elos. 

Se pen sar mos as sim, a ques tão do par ti do de i xa de ser tão

relevan te. Não é mais im por tan te ter um par ti do. Lem bro quan do 

cri a do o par ti do de Bri zo la, o PDT: fez-se uma re u nião para saber 

qual se ria a po si ção de les em re la ção à mu lher. Mas porque o

par ti do tem que ter uma opi nião so bre cada as sun to? Tal vez não 

pre ci se. Tal vez deva ter opi niões so bre cer tos as sun tos, mas

não haja um pon to co mum e con ver gen te so bre tudo. O próprio

PT, que é um par ti do tão co e so, não tem po si ção com um so bre

a ques tão do abor to, por exem plo. A par te mais cris tã, ca tó li ca,

do PT é con tra a li be ra ção do abor to; mas toda uma outra par te,

como a atu al Pre fe i ta de São Pa u lo, a fa vor. Por que pre ci sa ri am

ter uma po si ção igual? Por que, de um pon to de vista que com -

par ti lha mos, te ría mos que in fe rir tan tos ou tros? Talvez es te ja -

mos, com es tas re fle xões que Ihes pro po nho, apon tan do para

ou tras for mas de li ga ção so ci al.

Prof. Cas tor Bar to lo mé Ruiz – Qu an do se fala de Bra sil, o

Bra sil é com ple xo. Mas há um as pec to li ga do às di nas ti as fa mi li a -

res que se pre ser vou tan to na vida so ci al quan to po lí ti ca. Em de -

ter mi na das re giões do Bra sil, go ver na-se em face das tra di ções

e hi e rar qui as fa mi li a res – por exem plo, as di nas ti as Sar ney,

Magalhães. Elas são ca pa zes de trans mu tar, de adap tar-se aos

tem pos, mas algo per ma ne ce ao lon go dos sé cu los. Como o se -

nhor vê isso? 

Re na to Ja ni ne Ri be i ro - Acho que isso está en fra que cen -

do mu i to. Você ci tou duas di nas ti as. Sar ney foi ca paz de se re e -

le ger e de vol tar à pre si dên cia do Se na do Fe de ral. Mas, há pou -

co mais de doze me ses, era qua se cer to que sua fi lha Ro se a na

Sar ney se ria a fu tu ra pre si den te da Re pú bli ca. As in di ca ções

eram to das nes sa di re ção. E, de re pen te, ao mos trar-se na te le vi -

são uma mesa ape nas um pou co ma i or do que essa, mas co ber -

ta de no tas de di nhe i ro, ela aca bou – e isso por que não re pre -

sen ta va nada. Não foi a mesa, foi a sua fal ta de re pre sen ta ção

que aca bou com ela. Não nego que haja algo di nás ti co na fa mí -

lia Sar ney. O ex-pre si den te cri ou uma fun da ção que tem seu

nome e cuja sede fica num con ven to em São Luís. Lá ele já tem

um es pa ço re ser va do para seu en ter ro. Sim, pode ver-se nis so

algo de ex ces si vo, de di nás ti co. Mas note: o es pa ço que Sar ney

ocu pou este ano foi gra ças a uma ali an ça com Lula, na qual a he -

ge mo nia é do PT e não dele. Já no caso de Antô nio Car los Ma -

ga lhães, ele foi ca paz de re cu pe rar-se, não tan to de sua renún -

cia di an te das de nún ci as que qua se le va ram à cas sa ção de seu
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man da to em 2001, mas do pior gol pe, que foi a mor te do fi lho.

Luís Edu ar do Ma ga lhães era a pos si bi li da de de um pre si den te

de di re i ta com pe ten te e li be ral. Mas o ter rí vel para Antônio Car -

los Ma ga lhães foi sua ple na re du ção a uma po si ção es ta du al.

Ma ga lhães, mais até do que Sar ney, hoje é uma fi gu ra es ta du al.

Um e ou tro po dem man dar nos seus es ta dos com mu i ta for ça,

mas em ter mos na ci o na is Ma ga lhães pra ti ca men te não exis te, e

Sar ney tem uma po si ção su bal ter na, em bo ra pre si den te do

Se na do.

Em ou tros es ta dos, essa di men são he re di tá ria do po der di -

mi nu iu mu i to. Ela exis tiu em São Pa u lo um tan to, com Ade mar

de Bar ros. Mas já o pró prio fi lho e so bri nho fo ram fi gu ras apa ga -

dís si mas. Não se ele ge ram para ne nhum car go ma jo ri tá rio.

Onde te mos algo pa re ci do, em Mi nas, onde o atu al go ver na dor é 

neto de Tan cre do Ne ves, a pró pria re la ção é frou xa. Aé cio Ne ves 

cons tru iu sua vida in de pen den te do avô. Era mu i to jo vem quan -

do Tan cre do mor reu. E con se guiu cons tru ir sua vida polí ti ca à

par te dis so.

Con si de ro que as di nas ti as, onde exis tem, são uma ques -

tão qua se lo cal. Nas pre fe i tu ras, te mos bas tan te dis so. No pla no

dos es ta dos, pou co. Em ter mos fe de ra is, está aca ban do. E o

mais in te res san te, des se pon to de vis ta, é que os três prin ci pais

lí de res da di re i ta bra si le i ra, in clu in do, além dos já ci ta dos, o

nome de Pa u lo Ma luf, ti ve ram as asas su per cor ta das. A pre ten -

são na ci o nal de Ro se a na aca bou, Ma luf nem che gou ao se gun -

do tur no nas ele i ções lo ca is em São Pa u lo, em bo ra con ti nue

como per so na gem na po lí ti ca es ta du al, e Antô nio Car los está re -

du zi do à Ba hia.

Onde isto en tra no tema do afe to? A TV lida mu i to com afe -

to; a po lí ti ca é uma es fe ra am pla de afe to. E vi mos o ci en tista po -

lí ti co do PSDB no go ver no in tro du zin do uma po lí ti ca al ta men te

ra ci o nal. Lem bro que esse par ti do, nos seus out do ors, di zia “se -

ri e da de, hon ra dez, com pe tên cia”. Isto nun ca en tu si as ma as

pes so as. Já Ma luf afir ma va: “eu amo São Pa u lo”, com um cora -

ção pul san do. Veja o con tras te: Ma luf ape lan do ao co ra ção, e

PSDB co lo can do uma fra se que nun ca se ve ria uma mul ti dão

sair gri tan do pela rua. Po de mos ima gi nar uma mul ti dão gri tando

“eu amo São Pa u lo” ou “o povo uni do ja ma is será ... ” e alguma

coisa, mas ja ma is ber ran do “se ri e da de, hon ra dez, com pe tên -

cia”. Este é um es va zi a men to to tal do afe ti vo. O afe to no Bra sil,

po li ti ca men te, foi, em lar ga me di da, mo no po li za do por Antônio

Car los Ma ga lhães, Ma luf e as fi gu ras mais da di re i ta. O in te -

ressan te nes te pon to é que o PT foi dis pu tar no pla no mes mo do

afe to. Esse é um pon to sub dis cu ti do na po lí ti ca bra si le i ra. A ciên -

cia po lí ti ca lhe dá pou ca im por tân cia Erra, ao fa zer as sim.
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Estou ter mi nan do um ar ti go que com pa ra as ma neiras

como Fer nan do Hen ri que li dou e Lula lida com o dé fi cit da sua

ação em re la ção à sua fala21. Como FHC fa zia isso? Ele in tro du -

zia a éti ca da res pon sa bi li da de de Max We ber: o po lí ti co tem que 

le var em con ta as con se qüên ci as, as cir cuns tân ci as etc., e não

pode sa tis fa zer to dos os ide a is. Era um dis cur so teó ri co. Já o

modo de Lula con sis te em con tar his tó ri as. Con ta his tó ri as, em

que pre fe ren ci al men te com par ti lha com o ou vin te a po si ção de

pai. O pai – Lula – fala a al guém que ele co lo ca na po si ção de pai

(não fi li a li zan do o in ter lo cu tor, como er ra da men te a Fo lha de

São Pa u lo in ter pre tou) e as sim cons trói uma co mu ni da de, na po -

si ção de país. Como fa ze mos um fi lho? Pre ci sa mos de tem po.

É in te res san te que, ao con tar uma his tó ria, ao cri ar essa co -

mu nhão afe ti va, Lula es te ja es ta be le cen do um novo elo so ci al. E

nes se pon to ele está dis pu tan do com Antô nio Car los Ma ga -

lhães, com a tra di ção de um afe to au to ri tá rio, pro pon do em vez

dis so um afe to não-au to ri tá rio, um afe to com par ti lha do. E isto é

novo. O pon to novo des se elo é ten tar um elo al ter na ti vo ao au to -

ri ta ris mo, que não seja o da se cu ra ou de se car o afe to. A pro -

pos ta tu ca na é se car o afe to: “po lí ti ca é ques tão ra ci o nal”. E o

en gra ça do é que to das as ve zes em que le van to isso com meus

ami gos tu ca nos, ou com meus ami gos ci en tis tas, eles con si de -

ram qua se um de lí rio o que digo. Para eles, a po lí ti ca é a es fe ra

da ra zão. E acho que não é. Ela in clui uma ga lá xia de afe tos.

Pen sá-Ia tan to as sim pela ra zão só quan do se es va zia a po lí ti ca

da par ti ci pa ção.
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O tema des te ca der no foi apre sen ta do no IHU Idéi as e Ci clo
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