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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo analisar duas experiências que se deram de forma 

concomitante ao longo da transição política brasileira entre a década de 1970 e 80: 

a remobilização das forças sociais e a recomposição do pensamento de esquerda 

no país. Em meio ao contexto histórico da passagem da Ditadura Civil-Militar 

para um modelo democrático, a pesquisa traça sua investigação mediante a 

articulação desses dois movimentos, a qual se vale ainda de dois recortes teóricos 

bem precisos, o exame dos movimentos populares e da reconfiguração da classe 

trabalhadora da grande São Paulo e, ainda, das principais publicações do 

sociólogo Eder Sader e da filósofa política Marilena Chauí no mesmo período. Se, 

de um lado, a análise histórica de tais movimentos, por meio do exame de suas 

falas e ações, concedem os principais elementos políticos em jogo no campo 

social – os quais atravessaram os limites colocados pelos atores oficiais e pela 

transição pactuada –, de outro, à luz da forma como tais intelectuais 

experimentaram o momento, é possível depreender o impacto que o 

reconhecimento da emergência destes novos sujeitos sociais provocou sobre as 

possibilidades de se refletir o período em curso. Sob esta perspectiva, pretende-se 

compreender o processo político de abertura como um momento de experiências 

múltiplas, de, talvez, muitas aberturas, cuja memória permite recuperar algumas 

questões essenciais, por meio dos caminhos abertos, dos outros atalhos deixados 

por seu movimento liberatório e, finalmente, por suas ações autônomas, para se 

pensar, e quem sabe atualizar, hoje, a construção democrática brasileira ainda em 

movimento. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

História política, transição política brasileira, movimentos sociais, democracia. 
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Abstract 

This study aims to analyze two experiences that occurred concurrently throughout 

the 1980’s: the remobilization of social forces and the remaking of the leftist 

thinking in Brazil. Amid the historical context of the passage from dictatorship to 

a democratic model, the work traces its research through the articulation of these 

two movements, which still utilizes two precise theoretical framework, the exam 

of the social movements and the class reconfiguration of São Paulo and the main 

publications of Eder Sader (sociologist) and Marilena Chauí (philosophy). If, on 

the one hand, the historic analyze of these movements, through the exam of your 

discourses and actions, gives the main political elements – that exceeded the 

official actors and the covenanted transition –, on the other hand, under the vision 

of how theses intellectual experimented the moment, it is possible to reach the 

impact that the recognition of the emergency of new social and historical actors 

impacted the own reflection possibilities of the period. Under this perspective, the 

work intend to comprehend the open political process as a moment of multiple 

experiences, maybe, as a moment of multiples openness, which memory allow 

recapture some essential questions to actualize today the democratic construction 

in Brazil. 

 

Key-words 

Political history, Brazilian political transition, social movements, democracy. 
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“Trata-se, apenas, de retomar esse pensamento,  não como uma teoria,  

mas como possibilidade aberta para compreendermos, aqui e agora,   

a experiência da luta de classes.  

Acompanhar os movimentos de um pensar que ia se realizando  

no contato com o mundo e com suas representações, alterando-os e alterando-se,  

perdendo algumas esperanças  para logo criar outras, fabricando algumas ilusões para,  

em se seguida, aceitar perdê-las e fabricar outras, que nós aceitaremos perder.  

Por outras ilusões, outros preconceitos, outras esperanças,  

desde que a exigência do fim da opressão e do início da emancipação  

não nos poupe do rigor das análises e dos percalços da prática,  

a ‘álgebra da história’ sendo a única estrela de quem navega sem mapas”. 

 

Marilena Chauí 

         

 

 

“Democratizar é um verbo reflexivo: 

ou a sociedade se democratiza 

ou ninguém a democratizará 

em lugar dela”. 

 

Eder Sader 
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INTRODUÇÃO 

 Quando não lembrada de maneira bastante pessimista como a década 

perdida, os anos que entremearam a transição política brasileira entre o final do 

decênio de 1970 e a promulgação da nova Constituição em 1988 são retomados a 

partir das principais referências institucionais daquele período. Grosso modo, o 

quadro político é normalmente traçado entre as limitações impostas pelas palavras 

de ordem dos últimos governos militares – enquanto distensão lenta, gradual e 

segura – e a oposição protagonizada por entidades representativas da sociedade 

civil, nas figuras da OAB, ABI e CNBB e à vista de acontecimentos concretos 

como a luta pela anistia, a campanha das Diretas Já!, por uma assembleia 

nacional constituinte independente, entre outros. Até mesmo o reconhecimento de 

uma possível “novidade” no período circunda hoje em termos oficiais dados na 

imagem da criação do Partido dos Trabalhadores. 

 Não obstante o reconhecível protagonismo dos atores citados, as grandes 

narrativas acabam fechando o exame da abertura ao reconhecimento de outros 

agentes e práticas que excederam as fronteiras colocadas pela “transição 

pactuada”. Cremos que a identificação de personagens que atuaram à margem do 

jogo político oficial possa oferecer um caminho interpretativo que implique o 

reconhecimento de dinâmicas que fizeram deste processo político um momento de 

temporalidades múltiplas, de talvez muitas aberturas. Para tanto, interessa inserir 

nesse exame agentes que de certo modo propulsaram mais fortemente a 

desestabilização da equação citada, contrapondo, de um lado, ao tempo da 

distensão lenta e gradual, a aceleração provocada pelo ritmo da ascensão de novas 

demandas sociais e, consequentemente, transbordando o controle da ordem que 

pretendia um resultado “seguro”, e de outro, promovendo uma recomposição de 

forças sociais nas quais e pelas quais foi possível basear a mobilização das 

entidades referidas e temperar com novos termos seus discursos. 

 Justamente, este trabalho dissertativo tem como objetivo analisar o 

momento e as condições históricas de quando novos personagens entraram em 

cena. A referência ao título da obra já clássica de Eder Sader designa que vamos 

retomar a bibliografia produzida na época em dois sentidos. Em primeiro lugar, 

em um esforço por reconstruir o contexto histórico no qual emergiram estes outros 



12 

 

 

 

personagens e os motivos pelos quais foram identificados como “novos sujeitos 

históricos”. O que presume, em um segundo momento, reconhecer o impacto de 

sua emergência sobre o pensamento político da época que foi capaz não só de 

reconhecer uma “novidade no real como também nas categorias de representação 

do real”.  

 Esta proposta de pesquisa encontrou guarida na produção intelectual de 

dois acadêmicos e militantes da época, o citado sociólogo Eder Sader e a filósofa 

política Marilena Chauí. Pela leitura de suas principais publicações 

contemporâneas a esse período, percebe-se que ambos incorporaram e assumiram 

o aparecimento e a atuação dos movimentos populares em seus estudos não só 

enquanto uma experiência política inovadora no terreno da práxis, como, 

igualmente, uma categoria teórica de análise, cujo sentido poderia oferecer uma 

alternativa às discussões em relação à democratização do país colocadas em 

circulação naquela época. Ou seja, as propostas de ação e as demandas sociais que 

os movimentos populares traziam ofereceram tanto um horizonte para se pensar o 

processo político em curso, bem como propiciariam uma guinada nos referenciais 

pelos quais tal momento e sua perspectiva poderiam ser refletidos. 

 Com efeito, estes dois nortes investigativos orientarão o caminho a ser 

percorrido adiante, os quais se vinculam ainda, sob uma perspectiva teórico-

metodológica, aos conceitos de história filosófica do político formulado por Pierre 

Rosanvallon e o de poder constituinte oferecido pelo filósofo político Antonio 

Negri. 

 Segundo Rosanvallon, é possível distinguir nos últimos trinta anos um 

intenso processo de retorno a temas essenciais da filosofia e das ciências políticas, 

sendo o verbete “democracia” a figura central de tais debates, o que o denomina 

de um “retorno ao político”. Em sua obra Por uma história do político, esta volta 

ao pensamento político pode ser explicada pela concorrência de dois fatores, o 

primeiro seria o fato de pertencermos a um momento da história no qual 

descobrimos a centralidade do tema da democracia e de sua problemática 

natureza; o segundo se refere às mudanças no próprio cenário político no qual 

esse tema é debatido. Isso porque, se é possível afirmar que até a década de 1970 

dois posicionamentos ideológicos se contrapunham basicamente, o marxista e o 
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liberal, este último considerado como defensor da “verdadeira democracia” – 

aquela que passa estritamente pelas formas de representação parlamentar –, o 

esgotamento de ambos os modelos, pelas dificuldades apresentadas para lidar com 

as mudanças e rupturas dessa década, tornou urgente reelaborar tais eixos 

conceituais. 

Ademais, de acordo com o autor, uma dimensão metodológica também 

pode ser destacada nesse cenário que inaugura a volta ao político: o 

reaparecimento da filosofia como o melhor caminho para entender e formular os 

problemas das sociedades contemporâneas. A temática recomposta do político 

pela filosofia e a história, como “força acadêmica que requer um aprofundamento 

na realidade”, se juntariam nesse momento na proposta de história filosófica do 

político, como método capaz de se ressignificar conceitos comumente disputados 

em períodos de transição.  Seu método de análise serve aos nossos objetivos, na 

medida em que, dentro da amplitude do conceito que propõe, não restringe o 

estudo do político à esfera da política oficial, mas concede-lhe maior abrangência, 

vejamos: “a história filosófica do político implica por outro lado a noção de um 

princípio ou um conjunto de princípios engendrando as relações que as pessoas 

mantêm entre elas e com o mundo”. Aproveitando-se, ainda, de uma definição de 

Claude Lefort, acentua que a tentativa de voltar-se ao político não exclui, contudo, 

as variadas dimensões simbólicas de uma sociedade, de modo que é preciso 

pensá-lo como: 

“conjunto de procedimentos a partir dos quais desabrocha a ordem social. 
Interpretando nesse sentido, o político e o social são indissolúveis, este derivando 

daquele seu significado, sua forma e sua realidade. (...) Compreendido dessa 

forma, o político pode ser definido como uma esfera de atividades caracterizada 
por conflitos irredutíveis, (...), como processo que permite a constituição de uma 

ordem a que todos se associam, mediante deliberação das normas de participação 

e distribuição”
1
 

  

É por meio do político, portanto, que a sociedade moderna é capaz de 

construir seus níveis de representação pelos quais organizará as formas de 

participação, distribuição e implementação das decisões, em suma, entender a 

formação dos mecanismos que permitem aos indivíduos ou grupos sociais 

                                                             
1 ROSANVALLON, Pierre. Por uma história do político. São Paulo: Alameda, 2010, p. 41. 
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conceber a vida comunitária. Uma vez que as representações nascem de um 

processo em que a sociedade está constantemente se reexaminando, e que elas não 

são exteriores às consciências dos atores, a histórica filosófica do político 

objetiva, primeiramente, segundo o autor, entender como uma época, um país ou 

um grupo social tenta construir respostas para aquilo que, com maior ou menor 

precisão, percebem como um problema. Segundo, a partir da definição de áreas 

histórico-conceituais, ela busca fornecer uma descrição histórica da atividade 

intelectual decorrente da permanente interação entre a realidade e sua 

representação. Para Rosanvallon: “se certo número de textos parecem ser cruciais, 

não é apenas porque são expressões do pensamento, mas porque eles representam 

a formalização de um momento histórico, político ou filosófico específico”
2
. Seu 

objetivo consiste, portanto, em identificar as constelações históricas em torno das 

quais novas racionalidades políticas e sociais se organizam, representações da 

vida pública sofrem mudanças decorrentes da transformação das instituições, ou 

seja, visa lidar e problematizar conceitos essenciais, tais como igualdade, 

soberania, democracia, etc.. Poderíamos resumir tal proposta com a síntese feita 

pelo próprio autor: 

“A originalidade dessa história do político reside tanto na sua abordagem 
e como no seu conteúdo. Sua abordagem é, ao mesmo tempo, interativa e 

compreensiva. Interativa, pois ela consiste em analisar o modo pelo qual uma 

cultura política, suas instituições e eventos interagem para estabelecer formas 
políticas mais ou menos estáveis. (...) É também compreensiva, porque seu 

objetivo central é apreender uma questão situando-a no contexto de sua 

emergência. (...) Entendida dessa maneira, a experiência política constitui o tema 

da filosofia política, fato que exige, da mesma forma, que esta última acompanhe 
o movimento da primeira, por assim dizer”

3
. 

 

 Em complementação, adotamos como marco referencial a perspectiva de 

Antonio Negri a respeito de poder constituinte. A partir de uma leitura dos 

principais acontecimentos políticos transformadores da modernidade, ou do que 

poderíamos também referir de revoluções, o filósofo político italiano oferece uma 

alternativa radical a esta categoria comum ao pensamento constitucional moderno 

que a enclausura na ocorrência de assembleias nacionais constituintes e nos papéis 

de legisladores constituintes originários, os quais, passados os momentos de 

                                                             
2 Ibid. p. 46. 
3 Ibid., p. 58. 
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transição, delegariam sumariamente seus poderes de fato às representações 

instituídas de direito. 

Sua leitura é radical por dedicar atenção aos elementos comuns 

promovidos em cada um desses movimentos instituintes
4
, ou seja, por voltar-se às 

raízes e às manifestações imanentes aos desejos que inauguraram tais momentos 

na ação transformadora provocada na realidade pelos próprios corpos sociais 

instigantes, aos quais denomina de multidão. Assim, o poder constituinte, tomado 

enquanto manifestação da potência de agir da multidão e de produzir no presente 

novos registros para as práticas coletivas, é conceituado pelo autor como um 

movimento prático que inaugura um momento de transformação, de caráter 

liberatório voltado para a alteração do estado de coisas presente. À luz deste 

registro necessariamente prático, Negri entende o poder constituinte não como 

uma ideia simplesmente, mas como um momento mesmo de produção ontológica 

que colocaria no real a possibilidade de um novo conjunto de práticas 

constitutivas, múltiplas, imanentes à existência dos corpos sociais – avessas às 

noções externas e que poderiam sobredeterminá-la –, cuja provocação em si 

conflituosa lida com a indeterminação da experiência e direciona-se à produção de 

uma existência aberta e, ao mesmo tempo, concreta, uma vez que intervém 

materialmente no presente, sendo, portanto, sempre atual, na medida em que 

ascende a partir das condições postas pelo mesmo. 

Ou seja, mais do que um conceito fechado que nos permitiria apreender o 

processo de transição político ora tratado, o filósofo contribui à análise na medida 

em que propõe um “dispositivo nômade” para a compreensão das dimensões das 

experiências práticas, as quais são sempre singulares e atuais, como afirmamos, 

uma vez que lidam com uma série de fatores concretos às suas existências – em 

função das condições materiais existentes e da criatividade da prática humana – 

que procuram ultrapassá-las com vistas a produzir outras práticas pelas quais o 

                                                             
4 O autor se vale de noções provenientes das experiências revolucionárias europeias vivenciadas ao 

longo da modernidade, tal como revolução italiana do século XIV e XV, revolução inglesa do 

século XVII e a americana e francesa do XVIII. Baseando-se nos principais autores que pensaram 

tal conceito em cada época e assim experimentaram cada uma das expressões da potência 

constitutiva da multidão. In: NEGRI, Antonio. Poder Constituinte – ensaio sobre as alternativas 

da modernidade. Rio de Janeiro: DP&A Ed., 2002. 
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real é tomado e produzido. Por isso, pressupõe, ainda, uma aceitação inerente do 

conflito como mecanismo fundamental à produção constituinte. 

 Pois bem, balizados estes referenciais metodológicos, entende-se o rumo 

que tomou os capítulos que se seguem. Na primeira parte, cuidamos de proceder a 

um exame retroativo daquilo sobre o qual será discorrido nos outros dois 

capítulos. Isto é, se os novos sujeitos históricos entraram em cena em desfavor a 

um determinado estado de coisas presente e se foram absorvidos pelos intelectuais 

abordados enquanto alternativa teórica para se pensar os obstáculos impostos à 

democratização, importa contextualizar inicialmente o cenário sociopolítico que 

sofreu tal oposição e que constituirá o objeto de diálogo a ser travado por Eder e 

Marilena. Deste modo, o primeiro capítulo debruçar-se-á sobre o contexto 

histórico que permitiu ambas as contestações: a ditadura civil-militar instaurada 

pelo golpe de 1964 e as principais correntes do pensamento acerca da 

interpretação dos processos sociopolíticos brasileiros contemporâneos àquela 

época que poderiam ou não oferecer os parâmetros analíticos adequados para a 

apreensão das novas circunstâncias.  

 Considerando a temática do último capítulo a respeito de uma crítica à 

ideologia formulada por Marilena Chauí, partimos inicialmente da tentativa de 

demonstração das condicionantes históricas produtoras dos principais termos que 

compunham o imaginário político brasileiro dominante daquela época, 

responsável por conceber uma determinada perspectiva autoritária a respeito do 

exercício político e da saída possível à situação de crise que antecedeu o golpe e 

partilhada por determinados setores da sociedade brasileira, cujo significado abriu 

o terreno para a instauração e manutenção de um regime com este caráter por mais 

de duas décadas no país. Embora o imaginário político autoritário dominante 

tenha se ocultado em construções discursivas que pontuaremos, isso não nos 

impede de reconhecer historicamente os principais interesses dominantes em jogo, 

sobretudo os de origem econômica, sobre os quais se assentaram as ideologias 

elaboradas e que não são menos importantes em nossa análise, na medida em que 

o exame do modelo econômico executado na época fornece os principais 

elementos materiais que contribuíram tanto para a reconfiguração da classe 

trabalhadora brasileira como para a posterior formulação de suas demandas que 
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cuidaremos no capítulo seguinte. Por último, ainda no primeiro capítulo, 

cuidaremos em uma seção especial dos principais referenciais que guiavam as 

interpretações dos processos sócio-históricos brasileiros sobre a realidade naquele 

momento, cuja orientação a partir de termos ideologizados e dicotômicos e, 

consequentemente, inadequados à nova conjuntura social, também serão 

questionados pelos dois capítulos seguintes nas críticas dos pensadores citados. 

 A segunda parte da dissertação representa o movimento de passagem que 

nos conduz de uma análise histórica para uma mais teórico-política. Inicialmente, 

Sader nos auxiliará no reconhecimento das peculiaridades sócio-históricas da 

transição e da paralela ascensão dos movimentos populares deste período. O autor 

esboça um cuidadoso retrato do contexto social, político e econômico, bem como 

das principais matrizes discursivas e práticas que contribuíram para a atualização 

da ação dos movimentos sociais, ou seja, de uma série de fatores que foram 

essenciais – na medida de seus encontros – para instituir as condições de 

possibilidade no real pelos quais podemos identificar a emergência de uma 

“novidade”, as quais tentaremos reproduzir aqui, com vistas a identificar o porquê 

em se falar de um novo sujeito histórico, os principais elementos que constituíam 

seus discursos e o conteúdo liberatório de seus desejos dentro daquele específico 

contexto político. Tendo em vista que o autor se deparou com uma nova 

configuração de agentes discursivos e de temáticas em suas práticas políticas, uma 

série de remanejamentos teóricos foi efetuada com a finalidade de “dar contada na 

nova realidade”. Nesse sentido, utilizaremos de suas reflexões para destacar o que 

conceitualmente concebeu como sujeito coletivo novo, o significado das 

demandas formuladas a partir do signo da autonomia e o impacto que esta nova 

conjuntura propiciou ao campo das lutas políticas da época e, do mesmo modo, 

entre as elaborações teóricas do pensamento de esquerda, sensivelmente abalado 

pela “derrota” da luta armada e das experiências recentes, a nível internacional, do 

dito “socialismo real”. 

 Estas últimas discussões nos conduzirão ao capítulo final que objetiva 

tratar do impacto desta conjuntura no pensamento filosófico-político de Marilena 

Chauí. À luz de uma perspectiva mais teórica, mas nem por isso distanciada da 

práxis, uma vez que a própria autora encontrava-se intimamente relacionada a tais 
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fatos, quer em sua militância política, quer na intensa atmosfera acadêmica 

propiciada pelas discussões que se davam na Universidade de São Paulo naquele 

momento, retomaremos as constatações de Sader em relação à produção 

instituinte dentro das propostas analíticas de Marilena para se pensar a superação 

dos obstáculos em vista colocados à realização democrática no país. Os elementos 

indicados no primeiro capítulo retornarão enquanto objeto de suas críticas, os 

quais serão analisados a partir de uma crítica às ideologias dominantes que 

perpassam tanto o imaginário político brasileiro como a produção intelectual 

corrente até aquele momento. A bibliografia examinada, fruto de suas falas em 

congressos e conferências, sugerem uma série de alternativas teóricas a fim de se 

reelaborar as experiências descritas a partir de uma perspectiva mais democrática. 

O reconhecimento dos novos sujeitos históricos e, sobretudo, a atualização dos 

conflitos propiciados por suas lutas na superfície da sociedade foram 

fundamentais para que a autora identificasse os mecanismos ideológicos pelos 

quais as sociedades ocultam seu aparecer social e a existência das diferenças, das 

desigualdades e da privação de liberdade que existem de fato em seu ser social. É 

a partir, igualmente, de suas demandas e da expressão de autonomia que inserem 

em suas lutas, que Marilena propõe a elaboração de um conceito de cidadania 

ativa enquanto capacidade política de inserir no campo institucional tais conflitos, 

legitimá-los e, assim, permitir a produção, o reconhecimento e a efetivação de 

novos direitos para o que denomina de invenção democrática. Por fim, suas 

proposições conferem uma especial contribuição ao debate em torno do possível 

vínculo entre democracia e socialismo, tão em voga no pensamento de esquerda 

naquele momento, a qual constituirá o último tópico de análise deste trabalho. 

 

1. Entre a teoria e a práxis: mapeando o legado da 

experiência histórica e teórica em meio a Ditadura Civil-

Militar brasileira. 

Como explicado na introdução, o exame da emergência de novos sujeitos 

coletivos na realidade brasileira da transição política será feito a partir de uma 

análise histórica da experiência na qual estavam inseridos e pela absorção do 
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conteúdo de suas ações e falas enquanto alternativa teórica utilizada por alguns 

intelectuais na abordagem das possibilidades políticas que aquele momento 

instituinte sinalizava. 

Inicialmente, cabe destacar que ambas as perspectivas se alinhavaram, 

ainda, nas críticas elaboradas aos modelos instituídos. A instauração de novas 

práticas e discursos importou também, como não poderia deixar de ser, o 

questionamento dos poderes constituídos e a sua forma de funcionamento. Além 

disso, a entrada de “novos personagens em cena” e de suas demandas implica 

pensar que houve um movimento interno à sociedade, isto é, uma recomposição 

de forças e o reconhecimento de novas necessidades, que passaram a não mais se 

conformar ao modelo instituído. E, o mais importante, deve-se reconhecer que 

esta passagem do “estado de coisas” se deu em relação e foi tributário a um estado 

anterior da composição social. O que acabará nos remetendo, em concomitância, à 

conclusão que a peculiaridade daquele momento histórico não se reduziu a uma 

simples passagem do jugo militar para um novo modelo democrático, desprovido 

de seu autoritarismo com a volta dos militares para as casernas, do qual a 

sociedade teria logrado despir-se. 

À vista do considerado, este primeiro capítulo tem como objetivo 

apresentar brevemente o cenário no qual estavam inseridos e os elementos que 

constituíram o objeto das críticas formuladas e, portanto, com os quais passaram a 

dialogar. Assim sendo, optamos por abordar, a partir dos elementos que adiante 

serão colocados em questão, as condicionantes comuns que deram causa e 

permitiram a manutenção de um regime ditatorial no país ao longo de 21 anos e 

que incluiu o período sob análise. Do mesmo modo, considerando que nossa 

análise levará em conta as novas alternativas teóricas propostas pelos intelectuais, 

optamos por indicar, ao final desta seção, o legado do pensamento brasileiro 

constituído a respeito do qual os autores destacados também elaboraram suas 

críticas. 

Adiantando a discussão que será travada no terceiro capítulo, uma das 

temáticas principais abordada pelos textos de Marilena Chauí dessa época é a 

questão da ideologia como representação peculiar ao aparecer social, político e 

econômico das sociedades modernas, a qual goza, obviamente, de uma 
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repercussão própria na sociedade brasileira. Na tentativa de conceber uma 

totalização de sentido unificada para a realidade, as ideias hegemônicas se 

colocam e se conferem legitimidade por meio do ocultamento dos antagonismos e 

contradições internas ao corpo social diverso e atravessado por interesses 

diversificados. Daí a importância do reconhecimento dos sujeitos históricos que 

recolocam as diferenças ocultadas pelo discurso dominante.  

Atualmente, a noção de que uma grande parcela de civis participou do 

golpe de Estado em 1964 e beneficiou-se do modelo instituído a partir de então é 

senso comum. Contudo, para além disso e à luz da temática exposta, pretendemos 

pontuar um determinado imaginário político partilhado e seus elementos 

fundamentais que permitiram a instituição da Ditadura. O texto procurará 

ressaltar, portanto, o autoritarismo que se encontrava inscrito nas relações sociais 

brasileiras, capaz de produzir uma determinada ideia sobre o exercício da política 

e, consequentemente, incorporar-se no sistema de poder oficial. Tal imagem 

contava com o apoio de recursos discursivos muito eficientes, como as 

concepções de um determinado projeto de nação, desenvolvimento, progresso, 

ordem (o que incluiu a valorização da organização centralizada e da burocracia), 

dentre outros, cujas semânticas atribuídas nessa época serão consideradas adiante, 

bem como a forma que tomou na aparelhagem institucional que atuava em seu 

nome.  

Isso será feito nas duas primeiras seções. A consolidação da Ditadura, no 

entanto, não pode ser considerada em apartado à transformação do modelo 

econômico brasileiro com o qual guardou íntimas relações desde sua 

institucionalização. É pela compreensão de seu desenvolvimento e pelo 

fornecimento das causas materiais correspondentes, ademais, que poderemos 

entender de fato o terreno no qual emergiu as lutas sociais da transição. A sua 

política nitidamente contrária às classes trabalhadoras, a ampliação desmedida das 

diferenças entre as classes, o efeito da precarização das condições de vida na 

cidade suscitado, o desgaste, portanto, provocado naqueles que nutriam 

esperanças nos discurso considerado anteriormente constituem elementos 

fundamentais para compreender a própria saturação do modelo político e seu 
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consequente questionamento pelos movimentos populares a serem examinados no 

capítulo seguinte. 

Finalmente, tendo em vista a importância do reconhecimento dos sujeitos 

coletivos no campo das lutas políticas, sua implicação para a concepção do tempo 

histórico e para a análise do lugar dos sujeitos no exercício da política e na leitura 

que o pensamento brasileiro fazia a partir daí de uma determinada “ideia de 

Brasil”, os quais também serão considerados por Eder e Marilena mais a frente, 

destacaremos de modo muito breve as interpretações acerca de tais questões 

elaboradas pelos intelectuais, militantes (sobretudo os advindos da luta armada) e 

demais correntes precedentes à transição instaurada a partir de 1974. Isso será 

feito na quarta seção que não se preocupará em apontar de modo aprofundado as 

concepções em questão, porém, servirá apenas para problematizar e indicar os 

espaços lacunares e deixados pelos “interlocutores” e as narrativas com os quais 

os intelectuais trabalhados dialogaram. 

 

1.1. As bases ideológicas e discursivas da instauração do regime 

civil-militar brasileiro. 

 

“Quem, senão a Revolução, defendeu, em 1964,  

a propriedade, o erário público e a moral política e administrativa?  

Quem, senão o movimento de 31 de março,  
salvou o Brasil de uma subversiva minoria e  

salvaguardou assim os direitos dos brasileiros?” 

 

Este é um trecho do discurso do marechal-presidente Castelo Branco por 

ocasião da diplomação da “Turma Tiradentes” na Escola Superior de Guerra, em 

1966. A tônica de sua fala, o momento e o lugar no qual foi pronunciada são 

paradigmáticos daqueles elementos constituintes do imaginário político partilhado 

(ou, pelo menos, dominante) da sociedade brasileira à época do golpe de Estado 

de 1964 ao qual fizemos referência anteriormente e passaremos a sintetizar 

abaixo. 

O autoritarismo partilhado que intencionamos destacar nessa seção não diz 

respeito apenas ao modo como o “movimento revolucionário de 31 de março” 

garantiu sua vitória e a manutenção do poder a partir daquela data. Cumpre 
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identificar que a missão revolucionária militar encontrou guarida e identificou-se 

com os anseios da sociedade civil na medida em que garantiu o controle sobre 

uma “subversiva minoria” e assim salvaguardou os “direitos dos brasileiros”. Em 

outras palavras, garantiu a supressão dos conflitos de interesses, de classes e 

outros antagonismos insurgentes frente aos espaços de mobilização e demanda 

abertos pelo governo Jango (e que não constituíam uma minoria, mas talvez uma 

maioria se levarmos em conta a densidade dos movimentos por reformas com as 

ligas camponesas, os baixos escalões militares, etc.), sendo capaz de proteger os 

privilégios, e não direitos, de alguma parcela dos brasileiros que enxergaram na 

intervenção militar a saída para a conservação da ordem, a manutenção do 

consenso e da unidade da nação, os mesmos, pois, que não poderiam enfrentar as 

demandas sociais colocadas naquele período sem prejuízos. 

A partir de tal concepção é compreensível que o campo de disputas 

políticas tenha se transformado em um espaço “subversivo” e, portanto, 

criminalizado. A visão autoritária se inscreve nessa transição da disputa política 

para o de uma polícia institucionalizada em nome da proteção da “propriedade, 

[d]o erário público, [d]a moral política e administrativa”. No mesmo passo, daí 

também são identificados os “inimigos comuns” da pátria, quais sejam, os 

subversivos e corruptos, tipos legais abertos e gerais capazes de enfeixar todos 

aqueles, na realidade, contrários ao avanço da “missão revolucionária”. 

A expropriação política a que os civis se permitiram ao delegar o poder 

para os militares, além de assentar-se nesse traço autoritário e moralizado com o 

qual encaravam a política, deita raízes, ainda, na concepção de que o exercício 

político requer a mediação daqueles mais capazes tecnicamente, como veremos, 

para a realização do destino da nação. Isto é, a crença que o desenvolvimento 

ligado ao progresso das nações modernas e capitalistas só ocorreria, 

necessariamente, pela condução econômico-política dos detentores do 

conhecimento para tanto. 

O encontro das concepções sintetizadas até aqui foi traduzido com 

acuidade por Maria Celina D’Araujo, Glaucio Ary Dillon Soares e Celso Castro 

ao o denominarem de “utopia autoritária”, isto é, a ideia de que os militares eram, 

naquele momento, superiores aos civis em questões como patriotismo, 
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conhecimento da realidade brasileira e retidão moral
5
. Ou como o historiador 

Carlos Fico explica ao considerar as duas dimensões caracterizadoras dessa 

suposta superioridade militar em relação às questões brasileiras, em sua análise 

das instituições de repressão: 

“a mais óbvia, podemos chamar de ‘saneadora’, e visava ‘curar o 

organismo social’ extirpando-lhe (fisicamente) o ‘câncer do comunismo’; a 

segunda, de base pedagógica, buscava suprir supostas deficiências do povo 

brasileiro, visto como despreparado (para o voto) e manipulável (pelos políticos 
corruptos, digamos). A CGI se enquadra nessa dimensão saneadora da ‘utopia 

autoritária’, eliminando juntamente com a polícia política, a censura, a 

espionagem, etc., mesmo fisicamente, ‘comunistas’, ‘subversivos’, ‘corruptos’, 
enquanto as outras, como a Aerp e a DCDP buscavam ‘educar o povo brasileiro’ 

ou defendê-lo dos ataques à ‘moral e aos bons costumes’. Como é fácil perceber 

as duas dimensões podem aparecer combinadas numa mesma instância (...)”6. 

 

A vocação atribuída aos militares para lidar com os problemas do país 

naquele período pode ser localizada no fortalecimento não só de sua corporação 

(enquanto instituição, que desde o governo Vargas tornava-se cada vez mais 

profissionalizada
7
), mas, igualmente, na elaboração e execução da doutrina de 

segurança nacional fruto dos estudos desenvolvidos no âmbito da Escola Superior 

de Guerra (ESG) e dos investimentos feitos para tanto
8
. Nela elaborou-se um novo 

conceito de segurança nacional à vista do contexto político da época, isto é, a 

Guerra Fria, ocasião na qual as relações internacionais encontravam-se 

                                                             
5 D’ARAUJO, Maria Celina, SOARES, Gláucio Ary Dillon e CASTRO, Celso (orgs.). Os anos de 

chumbo: a memória militar sobre a repressão, Rio de Janeiro, Relume-Dumará, 1994. 
6 FICO, Carlos. Como eles agiam: os subterrâneos da ditadura militar: espionagem e polícia 

política. Rio de Janeiro: Record, 2001,  p. 143. 
7 Carlos Fico destaca, ainda, na obra Além do golpe: versões e controvérsias sobre 1964 e a 

ditadura militar. Rio de Janeiro: Record, 2004, a evolução da participação nos assuntos políticos da 

corporação militar. A diferença, no entanto, para os outros momentos da vida republicana que a 

partir deste período deixaram de lado o seu papel meramente “arbitral-tutelar” – passadas as crises 

institucionais, estes devolveram os poderes aos civis –, isso se deve, a nosso ver, ao seu 

fortalecimento técnico e estratégico enquanto instituição, mas, no mesmo passo, ao 

desenvolvimento da doutrina da segurança nacional, aperfeiçoadas nas salas da Escola Superior de 
Guerra. 
8 Os Estados Unidos foram um dos principais financiadores que auxiliaram na criação da ESG, em 

1949, aos moldes da sua National War College. A instituição congregava uma espécie de produção 

teórica e formação profissional de militares e civis no que diz respeito a questões variadas acerca 

de segurança nacional, estratégia militar, geopolítica, desenvolvimento, planejamento público, 

problemas sócio-estruturais brasileiros, etc. Os cursos foram formulados e oferecidos inicialmente 

em sua sede no Rio de Janeiro, mas logo se propagaram por todo o país, onde cada Estado-

membro se encarregou de implementar as filiais denominadas de Adesg, ou seja, Associação dos 

Diplomados da ESG. O conteúdo ideológico que preenchia tal formação se concentrava 

basicamente no binômio segurança e desenvolvimento, como as únicas respostas para a solução 

dos problemas do país. 
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bipolarizadas e adotava-se o conceito de guerra total (o inimigo, a ameaça 

comunista, poderia encontrar-se em qualquer lugar) e os EUA buscavam expandir 

sua zona de influência político-econômica entre as emergentes nações capitalistas. 

Pode-se em poucas palavras sintetizar o entendimento sobre a doutrina de 

segurança nacional que a escola esposava: “é o grau relativo de garantia que, 

através de ações políticas, econômicas, psicossociais e militares, o Estado 

proporciona, em determinada época à Nação que jurisdiciona, para a conquista ou 

manutenção dos Objetivos Nacionais, em face dos antagonismos existentes”
9
. 

O novo modelo Estado que foi delineado logo após o golpe de 1964 

baseava-se, pois, na doutrina da segurança nacional como teoria de Estado, cujo 

teor preparou o terreno discursivo oficial para a inserção dos tipos legais gerais e 

abertos supra mencionados, tais como a noção de “inimigo interno”, “subversão”, 

“ameaça comunista”, dentre outros, nos diplomas jurídicos da época. Vale 

sublinhar que a absorção destes conceitos promoveu a indistinção entre a defesa 

interna (o que implica um estado de guerra e demanda a ação militar) – justificada 

inicialmente na contenção da ameaça de infiltração e organização “comunista” no 

país - e as ações de segurança pública oficiais. Assim, a ameaça exterior foi 

internalizada, bem como o seu inimigo hipotético, operando de modo que as 

fronteiras passaram a não ser mais as limítrofes geográficas, porém, os limites 

ideológicos que poderiam permear todo o território e toda a população, isto é, 

qualquer cidadão brasileiro que se colocasse de maneira contrária ao movimento 

de defesa
10

. 

A adoção da segurança nacional como política de Estado oficial foi 

responsável, ademais, por atribuir ao regime uma vocação revolucionária 

destinada a controlar e modificar o status quo ameaçador e adjudicar-se, portanto, 

“dona de um poder suficiente para eliminar os fatores que perturbem a ordem, e 

para adotar medidas visando a assegurar e consolidar o movimento revolucionário 

                                                             
9 MAGNO, Raymundo Fernando Pantoja. “O direito à Segurança Nacional”. In: Revista Militar 

Brasileira. Ano LVIII, nº 03, Jul. a Set. 72, Volume XCIX, Secretaria-Geral do Exército, 1972. 
10

 “O mito da guerra e o inimigo interno permitem, portanto, ao Estado instaurar sua politica 

repressiva, acionando os aparelhos de segurança e informação para exercerem seu papel 

‘moralizador’, desmobilizando, com isso, a população. (...) Todos os cidadãos são suspeitos e 

considerados culpados até provarem sua inocência”. In: FICO, Carlos. Além do golpe: versões 

e controvérsias sobre 1964 e a ditadura militar. Rio de Janeiro: Record, 2004, p. 30. 
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e impor seus objetivos”
11

. Nessa linha, o autoritarismo que se achava inscrito já 

nas bases condicionantes do golpe de Estado, incorporou-se desde o início nos 

primeiros atos institucionais e decretos-leis editados pelo regime e encontrou sua 

forma operante ideal com a Constituição de 1967 modificada pela emenda n° 01 

de 1969. 

A comunhão de tal ideologia entre militares e civis não foi sacramentada 

apenas nas salas da ESG, mas como assinala Maria Helena Alves, contribuíram 

para a disseminação desse pensamento outras instituições civis como o Instituto 

de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES) e o Instituto Brasileiro de Ação 

Democrática (IBAD), ambos fundados e controlados por grupos empresariais de 

São Paulo e Rio de Janeiro: 

“Entre os principais civis em atividade na ESG antes do golpe estavam 

Octávio Gouvea de Bulhões, Roberto Campos, Mario Henrique Simonsen e 

Antonio Delfim Netto. Todos eles ocupariam cargos de ministros de Estado. Os 

membros militares e civis da ESG recorreriam cada vez mais ao complexo 

IPES/IBAD para desenvolver projetos e traçar planos e diretrizes de 

políticas governamentais alternativas. Enfatiza-se, em especial, o 
planejamento da gestão capitalista. (...) O complexo ESG/ IPES/IBAD tornou-

se uma verdadeira e eficiente burocracia paralela (...) sua mais importante tarefa 

antes da tomada do Estado foi talvez a criação e a implantação de uma rede de 

informações, considerada necessária a um Estado eficaz centralizado. Com o 
coordenador do empreendimento, General Golbery do Couto e Silva, foi 

delineada uma rede de informações e desenvolveram uma sofisticada Doutrina 

de Segurança Nacional e Desenvolvimento. Antes do golpe, o grupo dispunha 
de um completo e detalhado dossiê com informações sobre 400 mil cidadãos 

brasileiros”12. (grifamos) 

 

Deste modo, constatamos que os termos ideológicos oferecidos pela 

doutrina da segurança nacional se encaixavam nos projetos político-econômicos 

de determinada parcela social que ansiava por um Estado que pudesse lhes 

garantir os investimentos, a suposta “eficácia” de um aparelho administrativo 

centralizado-autoritário e realizar o seu projeto modernizante para o 

desenvolvimento do país. Tudo aquilo que, em certa medida e tendo em vista os 

                                                             
11

 Ibid., p. 30. 
12 ALVES, Maria Helena Moreira. Estado e oposição no Brasil: (1964-1984). Bauru, SP: EDUSC, 

2005, p. 30. Sobre a produção e circulação de informações ver também: DREIFUSS, Rene 

Armand. 1964 : a conquista do Estado: ação politica, poder e golpe de classe. Petrópolis: Vozes, 

1981, p. 281 e seguintes. 
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privilégios aos quais não abririam mão, o governo Jango – e suas propostas 

quanto à realização de uma ampla reforma de base – ameaçava. 

Se a ideologia da segurança nacional encarregou-se de garantir e 

corresponder aos projetos de desenvolvimento e modernização da elite econômica 

do país, a “utopia autoritária”, como mencionado, também guardou íntima 

correspondência com os valores morais e as perspectivas políticas hegemônicas 

destes estratos sociais, na medida em que supriu o desejo ideal de um saneamento 

que viria a curar o organismo social dos males que representavam o “câncer do 

comunismo, subversivos e (...) corruptos” e, ademais, implementaria uma 

pedagogia “capaz de suprir deficiências do povo brasileiro, visto como 

despreparado (para o voto) e manipulável (pelos políticos corruptos, digamos) (...) 

ou defendê-lo dos ataques à ‘moral e aos bons costumes’”. É sintomática à essa 

manifestação dois estratos da sociedade brasileira que tomamos como exemplo 

para demonstrá-la. O primeiro foi o apelo que as senhoras donas de casa e “mães 

de família” da alta sociedade carioca e paulista vão fazer aos militares por ocasião 

da fundação, em 1962, de uma entidade denominada de “Campanha da Mulher 

pela Democracia” (CAMDE) e da organização da Marcha da Família com Deus 

pela liberdade, em 1964. Retomando análise também presente em Dreifuss, a 

historiadora Janaína Cordeiro destaca que esta associação caracterizava-se pela 

“formulação de um discurso eminentemente anticomunista e que se definia como 

‘apartidária’ e comprometida com a defesa da democracia, sustentada 

primordialmente pela ‘luta contra o comunismo e qualquer outro regime de 

força”
13

. 

Liderado pela ipanemense Amélia Bastos, o grupo, criado por proposta, na 

verdade, do frei responsável pela Igreja da Nossa Senhora da Paz, face ao 

turbulento momento de ameaça aos valores cristãos que o país passava, logo 

ganhou destaque na cidade, constando a sua fundação oficial em uma matéria de 

capa no jornal O Globo que assim noticiou o fato: “A mulher brasileira está nas 

trincheiras”. A propósito, segundo Janaína, o destaque dado pelo jornal carioca 

não foi mera coincidência, havia estreita relação entre a atuação dos grupos, 

                                                             
13 CORDEIRO, Janaína Martins. Direitas em movimento: a campanha da mulher pela democracia 

e a ditadura no Brasil. Rio de Janeiro, Editora da FGV, 2009, p. 43. 
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inclusive de caráter afetivo, certas senhoras eram esposas de membros da família 

Marinho. O Globo fornecia, além disso, a estrutura física necessária para os seus 

encontros, concedendo um auditório, e o financiamento de suas campanhas, que 

ao final da década de 60 já tinham chegado até mesmo às favelas cariocas 

mediante projetos filantrópicos (de acordo com a autora, tais iniciativas deram 

origem à atuação das atuais ONGs nos morros do Rio de Janeiro)
14

. 

Ou seja, os membros da CAMDE e seus articuladores produziam e faziam 

circular um pensamento calcado em valores morais que acabavam por travestir os 

reais conflitos sociais que constituíam o momento. A nosso ver, retrata muito bem 

o momento a resposta dada pela “Marcha da Família com Deus pela Liberdade” 

ao comentário do presidente João Goulart sobre o terço por ocasião de seu 

discurso no Comício da Central do Brasil em 13 de março de 1964. Foram 

consideradas especialmente ofensivas estas palavras do presidente: 

“Ameaça à democracia é empulhar o povo brasileiro, é explorar os seus 

valores cristãos, na mistificação de uma indústria do anticomunismo (...). O 

cristianismo nunca foi o escudo para privilégios condenados para o Santo Padre, 

nem também, brasileiros, os rosários podem ser levantados contra a vontade do 
povo, que tem fé numa justiça social mais humana e na dignidade das suas 

esperanças. Os rosários não podem ser erguidos contra aqueles que 

reclamam a discriminação da propriedade da terra, hoje ainda em mãos de 

tão poucos, de tão pequena maioria”15. (grifamos) 
 

A ofensa sentida pelas mulheres e que levou à organização da citada 

Marcha diz respeito ao “desagravo ao rosário”. De acordo com Janaína Cordeiro:  

“a Irmã Ana de Lurdes [uma das grandes incentivadoras da Marcha], 

entre magoada e exaltada, declarou que Goulart havia de ser castigado pela 

ofensa que fizera ao santo rosário; que não ficariam impunes as palavras 

irreverentes com que o chefe da nação se referia à grande arma da Igreja nas 
horas de perigo – o rosário de Nossa Senhora. Portanto, de um inicial movimento 

de desagravo ao rosário, nascia a Marcha da Família com Deus pela liberdade, 

que entraria para a história como uma das maiores, senão a maior, manifestação 

                                                             
14 Interessante destacar o caráter instrutório-educativo que o grupo pretendia inserir nos meios 

mais pobres da sociedade. Segundo os paradigmas conservadores e elitistas (segundo a autora 

“elitismo udenista”) desses segmentos sociais era necessário “preparar” os mais pobres para 

exercer a cidadania, eles não estariam prontos ainda para a democracia, antes seria 

necessário “fortalecê-la”, o que vai ao encontro do conhecido dogma brasileiro acerca da 

“menoridade do povo”. Provoca arrepio esse trecho do depoimento de uma das mulheres 

participantes do projeto social desenvolvido pela CAMDE na Rocinha: “Ao mesmo tempo que 

íamos conscientizando as pessoas dos direitos e deveres da cidadania (...) educávamos: como usar 

o banheiro, o chuveiro, essas coisas. Como falar uns com os outros; em dia de festa esperavam até 

a gente dizer ‘podem começar a comer’, não era aquele avanço”. In: Ibid., p. 52. 
15 Ibid., p. 62. 
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representando um pedido da sociedade civil às Forças Armadas para que 
realizassem uma intervenção moralizadora das instituições”16. (comentário e 

grifo nossos) 

 

Ao considerar as palavras do presidente tendo como parâmetro os dogmas 

católicos, a ala feminina do conservadorismo brasileiro fez sair de cena as 

questões mais pungentes e sérias do seu discurso. A ofensa ao rosário substituiu 

cinicamente a real provocação que o presidente fez quanto à exploração do povo 

brasileiro, à miséria que assolava e o país e, sobretudo, à tão conturbada questão 

agrária e a necessidade premente de uma reforma, um dos principais motivos do 

descontentamento dessa classe com Jango. 

Cabe destacar um segundo exemplo dessa correspondência entre a “utopia 

autoritária” e outras parcelas do social que almejamos trazer aqui muito bem 

representada pela anuência ao golpe que tirou o presidente constitucionalmente 

estabelecido por parte da Ordem dos Advogados do Brasil. De acordo com Denise 

Rollemberg, diferente das outras instituições que depois operaram pela volta da 

democracia, a OAB em um primeiro momento conservou uma postura homogênea 

de apoio por parte de seus membros ao golpe. A autora utiliza as expressões 

família política ou uma mesma cultura política
17

, para expressar o fato de que a 

maioria dos conselheiros nacionais tinha uma perspectiva positiva sobre a 

emergência militar ao governo. Eles o enxergavam como uma medida legal e 

necessária para livrar a ordem normativa dos ímpetos ameaçadores à Constituição 

que Goulart provocava ao editar diversas reformas constitucionais – sobretudo as 

referentes ao direito de propriedade – por decreto presidencial. Vejamos o teor da 

fala de um dos seus presidentes relembrando o acontecido: 

"Quando explodiu o grande movimento de 1964, para impedir o 

prosseguimento do caos (...). À época, a classe dos advogados não vacilou um só 

instante. Colocou-se ao lado da nova autoridade que buscava, com 

patriotismo, o concerto da paz social, do império da Lei e, notadamente, da 
ordem coletiva. Aderiu afetiva e civicamente à transmutação ocorrida, 

hipotecando toda a energia de sua inteligência às novas perspectivas que se 

                                                             
16 Ibid., p. 63. 
17 ROLLEMBERG, Denise. “Memória, opinião e cultura política: a Ordem dos Advogados do 

Brasil sob a ditadura: 1964-1974”. In: REIS, Daniel Aarão e ROLLAND, Denis. Modernidades 

Alternativas. Rio de Janeiro: FGV Editora, p. 85.  
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abriam, acreditando nos novos horizontes que se descortinavam (...)"18. 
(grifamos) 

 

Especificamente, em relação à moralidade e ao combate à corrupção, a 

OAB expressa sua subsunção a essa crença quando surgiram na instituição as 

primeiras críticas ao regime. Ela passa a insatisfatoriamente apontar os “limites da 

‘revolução’ para completar a sua obra: pôr fim à subversão e à corrupção”
19

. 

Deste modo, exigiam um endurecimento do regime no controle desses problemas 

e extremavam a sua posição conservadora. “A não-radicalização das duas 

bandeiras que mobilizaram as direitas – e a OAB – era motivo de frustração”. 

Trazemos a seguir um trecho do discurso do vice-presidente da Ordem, Alberto 

Barreto de Melo, em 27 de abril de 1965, significativo deste momento: 

“Não sofria pelo que de limpeza fizera o movimento, alijando uns poucos 

dentre os chefes da corrupção e da subversão. Alijamento de gozadores da cousa 
pública não traumatiza a ninguém. O que traumatiza é vê-los preservados nos 

postos pela corrupção e pela fraude, muitos até integrando o bloco parlamentar 

‘revolucionário’”20. 
  

Não devemos confundir esse desejo de grande parte dos setores 

conservadores brasileiras por limpeza das instituições com neuroses meramente 

assépticas. Antes, é necessário destacar o seu teor eminentemente político, no 

sentido de que lutavam por preservar os interesses de classe, privilégios 

econômicos e meios de dominação e controle exercidos pelo poder que os 

permitiam decidir os rumos do país. Em suma, defendiam um determinado 

modelo social que se distanciava sobremaneira do projeto político do presidente 

João Goulart, herdeiro da “tradição varguista de governar”, a qual sempre 

incomodou tais setores. Muito lúcido se apresenta o comentário do historiador 

Daniel Aarão Reis sobre a questão: 

“Essa virada [a insatisfação de vários grupos do campo conservador com 

o regime] deu-se ainda com Castelo Branco, quando se desistiu de fazer uma 

revolução que seria, sob o ângulo de uma certa direita udenista, desmantelar 

radicalmente o legado getulista. Os udenistas de extrema direita ficaram 

revoltados com a nova tendência imprimida por Castelo Branco. O fracasso dos 

                                                             
18 José Cavalvanti Neves, presidente da OAB de 71-73, em entrevista a Marly Silva da Motta. In: 

MOTTA, Marly. “’Dentro da névoa autoritária acendemos a fogueira...’- a OAB na 

redemocratização brasileira (1974-80)”. Revista Culturas Jurídicas. Rio de Janeiro, v.3, n.1, p.1-

29, jan./jun.2008. 
19 ROLLEMBERG, Denise. Op. Cit., p. 65. 
20 Ibid., p. 65.  
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candidatos Magalhães Pinto e Carlos Lacerda, nas eleições de 1965, os 
confirmaria na decepção e na amargura. De que adiantavam eleições sem um 

rigoroso saneamento prévio”21. (comentários e grifos nossos) 

 

Cremos ser possível deduzir de tais exemplos colacionados que a postura 

social não foi de simples apoio, mas a emergência do regime ditatorial se deu, é 

claro, guardadas as particularidades que se devem às matrizes próprias da 

corporação militar, em relação ao auspícios, à cultura política, aos valores e às 

necessidades econômicas constituintes de uma grande parcela da sociedade 

brasileira. Mais a frente, quando trabalharmos as críticas que serão formuladas por 

nossos autores à essa experiência, vai ser fundamental ter em mente os elementos 

ideológicos, e suas respectivas tensões, que compunham a cosmologia e a 

semântica de uma ampla parcela da sociedade brasileira da época. Ou seja, 

quando falarmos da crítica ao autoritarismo, à utilização dicotômica de 

determinados termos, à crença na incapacidade política e direcional do povo 

brasileiro, ao significado de nação e mais tantas outras concepções citadas aqui, 

será necessário reavivar este movimento próprio da década de 1960 e 1970 contra 

o qual a transição democrática se colocou. 

 

1.2. As bases materiais de poder da Ditadura civil-militar para o 

funcionamento do imaginário político autoritário. 

As concepções ideológicas apresentadas não subsistiram apenas enquanto 

ideias ou justificações discursivas, porém, apossarem-se dos mecanismos 

institucionais e a partir deste período foi constituída uma estrutura de Estado 

correspondente, cujo complexo funcionamento coloca em ainda maior evidência 

as categorias antes demonstradas. Logo em seguida à usurpação do poder em 

1964, diversos instrumentos jurídicos foram editados com vistas a garantir a 

manutenção do poder golpista pelo “comando revolucionário” e a abrir espaço 

para a instauração do regime. Pelo que as primeiras medidas implementadas pelos 

decretos-leis e atos institucionais promoveram o cerceamento das liberdades 

políticas, instituíram alguns órgãos de controle para atuar com vistas a fazer uma 

“limpeza ideológica” (denominada oficialmente de “operação limpeza”) das 

                                                             
21 Entrevista de Daniel Aarão Reis à Denise Rollemberg, em 03/09/2007, In: Ibid., p. 66. 
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esferas de poder – permitindo assim a perseguição dos civis contrários ao 

“movimento revolucionário” e a cassação de mandatos daqueles vinculados ao 

governo anterior – e abriram espaço institucional para o delineamento da forma 

autoritária do regime. 

O Ato Institucional nº 01, de 09 de abril de 1964, autorizou a suspensão 

dos direitos políticos, a cassação dos mandatos legislativos e a perda das garantias 

da vitaliciedade e da estabilidade dos agentes públicos. No âmbito administrativo, 

a preocupação com a centralização da espionagem e da polícia política 

manifestou-se logo nos primeiros meses após o golpe, com a criação do Serviço 

Nacional de Informações (SNI) pela Lei n° 4341, de 13 de junho, com a 

incumbência de superintender e coordenar, em todo o território nacional, as 

atividades de informação e contra informação, em particular as que interessavam à 

segurança nacional. 

O AI-2, editado no ano seguinte, instituiu o bipartidarismo, excluiu do 

controle judicial os atos praticados pelo comando supremo da revolução e 

autorizou o presidente da República a fechar o Congresso Nacional e a legislar 

mediante decretos-leis. Também instituiu a competência da Justiça Militar para 

julgar os crimes contra a segurança nacional, providência que contribuiu 

fortemente para assegurar a impunidade futura dos agentes envolvidos em delitos 

de lesa-humanidade. Em 1966, uma “assembleia nacional constituinte” foi 

convocada pelo AI-4, que atribuiu poder constituinte originário ao Congresso 

Nacional controlado. O texto constitucional promulgado em janeiro de 1967, 

incorporou os 190 decretos autoritários editados até aquele momento e estruturou 

as bases legais do Estado para uma centralização ainda maior do poder (atribuía a 

maior parte das competências para o Executivo federal) e para a ampliação do 

cerceamento das liberdades e garantias fundamentais. Vale destacar que a 

Constituição de 1967, pela previsão de seu artigo 87, passou a considerar todos os 

cidadãos brasileiros “responsáveis pela segurança nacional”, tornou ilegal o 

direito de greve, previu um maior controle e intervenção nas entidades 

representativas, estabeleceu obstáculos ao exercício da liberdade de expressão (o 

emprego da censura tornou-se ainda mais exequível mediante a edição da Lei de 
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Imprensa no mesmo ano), previa o direito de reunião submetido à fiscalização do 

poder público, dentre outras normas autoritárias. 

Também em 1967 foi editada a Lei de Segurança Nacional com o escopo 

declarado de prevenir e reprimir a “guerra psicológica adversa e a guerra 

revolucionária ou subversiva”. A lei foi emendada duas vezes em 1969 (Decretos-

Lei 510 e 898) passando a prever, inclusive, a aplicação das penas de morte e de 

prisão perpétua. A lei também autoriza que o encarregado do inquérito determine 

a prisão e a incomunicabilidade do suspeito, por até dez dias. Em 13 de dezembro 

de 1968 foi editado o AI- 5, através do qual decretou-se a suspensão da garantia 

do habeas corpus e a preclusão do acesso ao Judiciário contra “todos os atos 

praticados de acordo com este Ato institucional e seus Atos Complementares, bem 

como os respectivos efeitos”. Completando o arcabouço jurídico da repressão 

política, o texto de 1967 foi substituído pela Emenda nº 01 de 69, por uma junta 

militar. A emenda reforçou o caráter autoritário da Constituição de 1967 ao, por 

exemplo, autorizar a vigência do AI-5 por prazo indeterminado. Além disso, 

inseriu outras previsões excepcionais como o fim da imunidade parlamentar, a 

previsão das penas de morte, prisão perpétua, banimento e confisco para os casos 

de guerra “psicológica adversa, ou revolucionária ou subversiva”. Estendeu 

também a insuscetibilidade de apreciação judicial dos atos do governo, excluindo 

do exame do Judiciário não apenas aqueles exercidos com base nos AIs, mas a 

todos os demais e concedia poderes ao presidente da república para fechar por 

tempo indeterminado quaisquer das casas representativas da Federação. 

A edição destes últimos instrumentos jurídicos e o consequente 

recrudescimento do regime expressam uma importante conexão entre a mudança 

na qualidade repressora do regime e o contexto sociopolítico da época. Em 1968, 

a insatisfação da sociedade civil com o resultado do modelo instituído chegou a 

um ponto de visível enfrentamento
22

. Com vistas a conter a insatisfação popular e 

garantir a implementação dos projetos ainda em curso – sobretudo os de caráter 

                                                             
22

 Nessa época ocorreu a organização da passeata dos cem mil, o fortalecimento dos movimentos 

culturais contrários ao regime, a mobilização de amplos setores do movimento estudantil, do 

operariado, de movimentos internos à Igreja Católica. Além disso, no campo político há uma 

rearticulação de forças da oposição integrada por figuras de diferentes origens como Carlos 

Lacerda, Juscelino Kubitschek e outros. 
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econômico –, o governo militar, a partir daí, agravou suas operações de controle e 

ataque sistemáticos ao corpo civil. Com efeito, os instrumentos autoritários antes 

impostos aos denominados “inimigos subversivos” espalharam-se aleatoriamente 

a todos os estratos sociais. 

À luz do considerado, é possível entender também porque a violência 

cometida por agentes envolvidos na repressão ultrapassou, em muito, o 

cerceamento às liberdades e garantias democráticas estabelecido nas citadas leis 

de exceção. Tal legislação representou, com efeito, apenas a “porta de entrada 

jurídica para a viabilização de uma nova estrutura repressiva”
23

 marcada pelo 

contraste e pela complementaridade
2425

 da retórica oficial de legalidade com a 

prática clandestina, sistemática e generalizada da tortura, execuções sumárias e 

desaparecimentos forçados. A evolução do conjunto de normas autoritárias 

apontada acima conduz à conclusão que apenas após 1969 o regime logrou 

estabelecer uma estrutura institucional centralizada que tornou efetivo o exercício 

dos sistemas de inteligência e repressão mencionados. À época, o recrudescimento 

                                                             
23 JOFFILY, Mariana, No Centro da Engrenagem: os interrogatórios na Operação Bandeirante e 

no DOI de São Paulo (1969-1975), Rio de Janeiro, Arquivo Nacional e São Paulo, Edusp, 2013, p. 

27. 
24 Como afirma Mariana Joffily, a respeito da OBAN: “O funcionamento da Operação Bandeirante 

repousou permanentemente nessa dicotomia legalidade/ilegalidade, o que lhe conferia dinamismo 

e flexibilidade em suas atividades repressivas. Em outras palavras, no que diz respeito a seus 
fundamentos, o órgão estava ancorado na sólida estrutura do Exército, contando com todo o 

suporte das mais altas patentes. Os métodos empregados – tortura, invasão de domicílio, 

assassinatos – eram ilegais mesmo dentro da lógica da legislação autoritária erigida pela ditadura 

militar, entretanto utilizados com a aquiescência dos superiores hierárquicos, conquanto não 

assumidos publicamente, pelo desgaste que tal opção acarretaria à imagem das forças armadas e do 

governo. O sólido apoio logístico aliado à implícita autorização para agir clandestinamente – 

portanto, sem a necessidade de prestar contas, permitiram-lhe grande liberdade de atuação. Como 

aponta Maria Aparecida de Aquino, ‘existia a preocupação com a manutenção da legalidade 

formal, que, entretanto, deu vazão ao aparato repressivo que, na prática, atuava na ilegalidade.” In: 

Ibid., p. 45. 
25 A propósito, cumpre ressaltar a complexa relação entre legalidade e ilegalidade que 
caracterizaram a ditadura brasileira. Ela não pode ser vista sob uma perspectiva dicotômica, a 

exceção apenas enquanto ausências casuais ou pontuais da legalidade. Porém, deve-se entender tal 

relação mediante um olhar dialético que reconheça o movimento necessário pelo qual ambas as 

realidades constituíram-se enquanto dinâmica de poder. As tênues linhas que ora as separaram, ora 

as complementaram, lograram ao final que a legalidade aparente, fundada no discurso e nos 

elementos inicialmente apontados, instituísse categorias jurídicas de significado dúbio, as quais 

abriram espaço para que as ações oficiais se dessem à margem da própria lei. Ao passo que as 

ações de exceção, mesmo que ocultadas (mas não ignoradas pelas instâncias superiores), 

fortaleceram o regime e afastaram qualquer ameaça desestabilizante à manutenção do poder, sendo 

necessárias, portanto, não só ao seu próprio funcionamento, como aos interesses de sua plena 

realização. 
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da Ditadura foi justificado pelo governo como uma resposta inevitável à 

intensificação da ofensiva dos grupos de esquerda ou à “escalada do terrorismo”.  

Contudo, esta fundamentação não encontra guarida nos elementos factuais, 

os quais, demonstrados, permitem vislumbrar, justamente, que o ataque 

sistemático contra a sociedade foi menos uma tentativa de garantir a segurança 

jurídica do Estado, do que um projeto já em andamento de setores influentes do 

“comando supremo da revolução” com a finalidade de ampliar seus poderes de 

ação. O historiador Carlos Fico traça uma cuidadosa linha cronológica na qual é 

possível identificar que, embora, de fato, setores da sociedade civil tentassem a 

rearticulação política, a desbancada repressiva se deu muito mais por conta de 

uma maturação dos anseios da “linha dura” do governo.  

Os movimentos operários de 68 não alcançaram deflagrar a greve geral 

prometida, a “Frente Ampla” da oposição foi fechada ainda em abril de 68, os 

sinais de descontentamento de grupos da Igreja Católica não preocupavam tanto o 

regime e foram, igualmente, alvo de controle mediante diversas prisões antes de 

69. Mesmo os principais alvos do regime, estudantes e comunistas, não 

apresentavam ainda em 68 sinais de uma organização consistente capaz de 

ameaçar em sentido lato as instituições, por exemplo, as iniciativas pontuais de 

guerrilha baseadas na estratégia do foquismo não eram ainda de conhecimento do 

governo, o famoso sequestro do embaixador norte-americano só ocorreu em 

setembro de 69 e a opção da luta armada estava longe de ser um consenso dentro 

dos grupos de esquerda. A autonomia da decisão do regime frente a esses 

acontecimentos conduz à conclusão inequívoca, como Carlos Fico ressalta, de que 

“para além das delicadas questões políticas e éticas em pauta, restará 

sempre o fato incontestável de que o Estado brasileiro poderia ter optado pela 

repressão legal dos assaltos, sequestros e do ensaio da luta armada. O governo de 
Costa e Silva, ao optar pelo caminho da ditadura, marcou definitivamente sua 

entrada na história como responsável por inúmeros crimes hediondos. (...) O AI-

5, portanto, viria como decorrência do processo de maturação da linha dura, cada 
vez mais convencida de que não bastava sua existência como simples grupo de 

pressão. Os episódios de radicalização política foram utilizados como ‘prova’ da 

necessidade de um sistema de segurança rigoroso, mas é claro que a 
radicalização, em boa parte, foi fomentada pelos próprios radicais. (...) Os termos 

do AI-5 já vinham sendo discutidos no âmbito do governo desde muito tempo: o 

general Médici, chefe do SNI, já havia solicitado em julho de 1968 um 

instrumento como este. (...) Na verdade, a instauração do ‘golpe dentro do golpe’ 
deveu-se a duas ordens de fatores: os anseios punitivos do grupo radical e a 
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decisão de Costa e Silva de completar a ‘operação limpeza’. E mais, com o ato 
conquistaria o poder de tudo decidir, independentemente do Congresso Nacional 

– anseio básico dos ditadores e de seus auxiliares. (...) Costa e Silva recebeu a 

sugestão de fechar ‘somente’ a Câmara dos Deputados, mas rejeitou-a, alegando 
que precisava adequar a Constituição para melhor governar. (...) Delfim Netto, 

na reunião que aprovou o AI-5, considerou-o insuficiente, pois ansiava 

outorgar medidas ‘pondo em ordem’ as finanças públicas”
26

. (grifamos) 
 

Portanto, após 1969, o regime encontrou maturação suficiente para 

finalmente institucionalizar e tornar operantes os seus dois sistemas de 

funcionamento condizentes ao modelo econômico-político a ser executado a partir 

daquele momento. Tal combinação da realidade de direito e de fato deitou raízes e 

enrijeceu-se mediante o substrato normativo destacado e pela organização 

administrativo-burocrática consequente centralizada em duas estruturas que 

auxiliaram levar a efeito, de modo amplo e concomitantemente, as operações 

defensivas e ofensivas do regime, quais sejam, o sistema da repressão e a 

comunidade de informações. Do mesmo modo, Carlos Fico diferencia estes dois 

sistemas ofensivos/defensivos em duas estruturas: “o aparato repressivo, 

responsável pela coerção, e a rede de informações (formal e informal), cuja 

principal atribuição respondia pela identificação do inimigo interno, estivesse ele 

situado no próprio aparelho de Estado ou na sociedade civil”. Eles formam aquilo 

que o historiador denominou de os “pilares básicos” da ditadura civil-militar: a 

polícia política, a espionagem, a censura da imprensa, a censura das diversões 

publicas, o julgamento sumário de supostos corruptos e a propaganda política. 

Em relação à rede de informações, vimos anteriormente que o Sistema 

Nacional de Informações foi criado logo após o golpe de 1964
27

. No entanto, 

apenas a partir de 1970 foi instituído o mais amplo Sistema Nacional de 

Informações (SISNI) que capacitou uma melhor interação entre a reunião de 

dados indispensáveis ao total controle da população e as atividades da repressão
28

. 

                                                             
26 FICO, Carlos. Como eles agiam: os subterrâneos da ditadura militar: espionagem e polícia 

política. Rio de Janeiro: Record, 2001,  p. 66. 
27 Sobre as circunstâncias históricas da criação do SNI, conferir Gaspari, A Ditadura 

Envergonhada. 2a edição. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2014, p. 155-175. 
28

 Este sistema atuava em consonância ao Conselho de Segurança Nacional (criado pelo Decreto-

Lei nº 348/68). Cabia ao SISNI assegurar o perfeito funcionamento do sistema, determinando a 

execução de atividades de informações, normatizando, supervisionando e fiscalizando todos os 

órgãos participantes, a fim de que um fluxo constante de informações mantivesse o governo 

informado de tudo. Quanto ao controle da moralidade pública e a repressão à corrupção é possível 
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A centralização do sistema possibilitou a articulação na produção das informações 

com outros órgãos do governo, tais quais as Divisões de Segurança e Informações 

(DSI, pertencentes aos Ministérios Civis)
29

, os Sistemas Setoriais de Informações 

dos Ministérios Militares (compostos pelo Centro de Informações da Marinha – 

CENIMAR, Centro de Informações do Exército – CIE e Centro de Informações 

de Segurança da Aeronáutica - CISA), Subsistema de Informações Estratégicas 

Militares (SUIESM), centros de informação da Polícia Federal, das delegacias 

estaduais de ordem política e social (DEOPS), constituindo, assim, a chamada 

“comunidade de informações”, verdadeira rede por onde registros confidenciais a 

respeito de opositores do regime eram produzidos e distribuídos. 

O desenvolvimento deste sistema multifacetado sofisticou a atuação dos 

órgãos de informações já existentes que, como o SNI, não possuíam funções 

operacionais. Tais funções, voltadas efetivamente a “desmontar toda a estrutura de 

pessoal e de material dessas organizações [subversivas], bem como impedir sua 

reorganização”, foram progressivamente centralizadas: em um primeiro momento 

com a reformulação do CENIMAR e a criação do Centro de Informações do 

Exército - CIE e do Núcleo do Serviço de Informações e Segurança da 

Aeronáutica – N-SISA, durante o governo Costa e Silva, e depois, na presidência 

de Médici, com a primazia do Exército na coordenação e execução das ações de 

                                                                                                                                                                       
destacar mais um sistema integrante à comunidade de informações, a saber: o Sistema das 

Comissões Gerais de Investigações (CGI – sistematizado pelo Decreto-Lei nº 359 de 17 de 

setembro 1968) que funcionavam em assessoramento junto ao Ministério da Justiça na 

investigação e perseguição de possíveis suspeitos de enriquecimento ilícito e corrupção, com 

subcomissões espalhadas em todas as capitais da Federação, amplo aparelho burocrático, produção 

de inquéritos, informações e, por vezes, julgamentos ad hoc. Para se ter uma ideia do resultado 

político realizado por ambas as instâncias de produção de informações sobre os cidadãos, o SNI e 

a CGI, sendo esta última competente para instaurar os “inquéritos policiais-militares” (IPMs), em 

apenas 60 dias de governo do general Castelo Branco, 378 políticos tiveram seus direitos políticos 
cassados, 55 deputados federais perderam seus mandatos, 146 oficiais das Forças Armadas foram 

passados à reserva, os principais sindicatos operários foram postos sob intervenção, fechadas as 

entidades estudantis, camponesas, de soldados. Ao final do ano, com as prisões repletas, 10 mil 

funcionários públicos haviam sido demitidos e cerca de 50 mil pessoas acusadas. In: SADER, 

Eder. Um rumor de botas. A militarização do Estado na América Latina. São Paulo: Editora Polis, 

1982, p.154. 
29

 “Ia-se constituindo a teia legal e conceitual que amparava o funcionamento da comunidade de 

informações: os ministérios integravam o SISNI através das respectivas DSI, cujas atividades 

competia ao SNI superintender e coordenar, visando à produção de ‘Informações Nacionais’. 

Assim, em junho de 1970 pôde o SNI aprovar o seu ‘Plano Nacional de Informações’ (PNI, 

Decreto-Lei nº66732/70)”. In: FICO, Carlos. Como eles agiam.... Op. Cit., p. 79. 
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polícia política, através do sistema DOI-CODI
30

. O sistema DOI-CODI, enquanto 

amplo aparato repressivo, possibilitou de fato o governo a efetuar de modo 

extremo os objetivos anunciados na seção anterior, quais sejam, a eliminação de 

todo e qualquer antagonismo social contrário aos objetivos nacionais proclamados 

pelo regime. Pelo conteúdo das normas apreciadas percebemos que a subversão se 

transformou em um tipo penal amplo e aberto que possibilitou o controle e o 

exercício da violência sobre qualquer manifestação que se colocasse de modo 

contrário aos planos do governo, fosse ela advinda de operários, camponeses, 

estudantes ou mesmo da luta armada. Aliás, o modus operandi da comunidade de 

informações, como ressalta Carlos Fico, ocorria em irmandade à linha ideológica 

que comandava a polícia política. 

O historiador pontua alguns elementos das técnicas de espionagem 

utilizadas que permitem vislumbrar tal conexão. Ao se debruçar sobre os longos 

processos e inquéritos produzidos, restou configurado, a seu ver, o perfil de um 

sistema de inculpação que partia do pressuposto que ninguém estava totalmente 

imune ao comunismo, à subversão ou à corrupção. Assim, o sentimento de 

anticomunismo e a desconfiança sistemática, dos quais os agentes de informações 

também estavam tomados, propiciaram a geração de culpados em quantidade 

compatível ao extremismo do regime. Umas das técnicas principais era a prática 

de reiteração que consistia em lançar uma primeira dúvida, baseada em indício 

aparentemente insignificante, mas que era utilizada, posteriormente, como dado 

desabonador da vida pretérita de alguém e usada como agravante de uma 

presumível afronta aos ditames da segurança nacional. Ademais, as acusações 

eram ainda mais qualificadas por ocasião do acréscimo da pecha de imoral ao 

abordado ou, simplesmente, a demonstração de um certo desequilíbrio de 

racionalidade atribuída ao pensamento e traduzido como “insanidade mental”. 

Cumpre lembrar que os órgãos de recolhimento e análise de informações são 

                                                             
30 A ação do aparato repressivo era operacionalizada pelo funcionamento dos Departamentos de 

Ordem Política e Social (DOPS), responsáveis pelo controle das atividades sociais, culturais e 

políticas dos estados, os Centros de Operações de Defesa Interna (CODI), cujas funções abrangiam 

a análise das informações produzidas pelos centros de informações militares, a coordenação de 

seus diversos órgãos e o planejamento estratégico de combate aos grupos de esquerda executado 

por meio de buscas, apreensões, interrogatórios, desaparecimentos forçados, torturas e assassinatos 

realizados nos Destacamentos de Operações de Informações (DOI). 
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corriqueiros em estados de direito democráticos. No entanto, no regime militar, a 

invasão opressora e sistêmica de todos os âmbitos da vida social dos indivíduos e 

o modo como as informações eram apuradas, “fornecendo dados desvirtuados 

sobre os brasileiros e julgando subjetivamente os cidadãos sem direito de 

defesa”
31

, participaram ativamente e contribuíram para as operações que 

culminaram em prisões arbitrárias, tortura e assassinato político. 

À luz do considerado até aqui, causa impressão a intensidade com que a 

corporação militar avançou sobre o aparelho do Estado brasileiro, depurando 

aquilo que não lhe interessava e, mais a frente, eliminando aquilo que o ameaçava. 

Não à toa, portanto, o “certificado ideológico” passou a ser requisito fundamental 

para o serviço do agente público, o que causou um povoamento militarizado das 

mais diferentes instâncias do governo brasileiro, nas quais reside, 

inexoravelmente, até hoje, o legado de suas práticas institucionais. De maneira 

irônica, Darcy Ribeiro assim relata em seu, “Aos trancos e barrancos – como o 

Brasil deu no que deu”: 

“(1972) Militares desfardados – pois agora, mesmo que os da ativa, só 

usam uniforme nos quartéis – invadem o mundo civil. Enquanto os ativos dão 

duro na tropa, os protegidos apossam-se do comando dos órgãos governamentais, 
da direção das autarquias, da presidência das fundações, do comando das 

assessorias das empresas e até das confederações de esportes. É o general-

ministro, o coronel-ministro, o almirante qualquer coisa, o brigadeiro presidente, 
o capitão-reitor, o major-assessor, e até o tenente-terrorista. Somados à expansão 

das forças policiais, tanto declarada como secreta, e das indústrias militarizadas, 

bem como dos serviços auxiliares das Forças Armadas, eles formam um exército 
imenso que tanto onera como comprime a sociedade civil”

32
. 

 

 Ao longo de todo o texto fizemos questão de pontuar a participação dos 

ministros civis na elaboração das leis autoritárias, sobretudo aquelas que abriram 

possibilidade de uma maior centralização no Executivo para a tomada de decisões 

quanto aos investimentos públicos, tal como foi ressaltado no favorecimento de 

Delfim Netto à edição do AI-5, com vistas a “pôr em ordem as finanças públicas”. 

Também na seção anterior ressaltamos a comunhão da sociedade brasileira na 

perseguição daqueles tomados como uma ameaça aos interesses da nação. Resta 

claro, pois, que ideia de desenvolvimento e contingência de modernização do país 

                                                             
31 Ibid., p. 103 e seguintes. 
32 RIBEIRO, Darcy. Aos trancos e barrancos - como o Brasil deu no que deu. Rio de Janeiro: 

Editora Guanabara, 1985. 
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constituíram bandeiras representativas que justificaram a atuação do regime e de 

seus sistemas tal como demonstrado anteriormente. Os objetivos econômicos, 

pois, não são menos importantes na nossa análise. Até porque, mais adiante, a 

insurgência de movimentos populares se dará no seio mesmo deste cenário, nas 

fábricas do ABCD paulista e nas grandes metrópoles vitimadas estruturalmente 

pelo modelo de desenvolvimento a qualquer preço e sem representação, muito 

menos, participação popular. Por todos esses motivos que, abaixo, finalizaremos o 

tópico sobre a experiência ditatorial anterior à transição política tecendo alguns 

comentários sobre o modelo econômico instaurado. 

 

1.3. Um modelo econômico condizente com uma política de Estado 

autoritária ou vice-versa? 

A demanda por uma intervenção mais extremada das Forças Armadas 

frente aos impasses ressaltados anteriormente, os quais subscreveram-se na 

instabilidade institucional pré-1964 frente a um “descontrole” das forças sociais, 

sob a polarização das relações geopolíticas e uma disputa por zonas de influência 

econômico-políticas no plano internacional e, ainda, em meio a um universo 

ideológico particular, indicam, igualmente, a incapacidade e as contradições 

internas aos setores economicamente dominantes em oferecer uma ordenação 

minimamente consensual que garantisse o exercício de sua hegemonia. 

O legado do trabalhismo, cujo pacto garantira a forma de dominação 

capitalista ao mesmo tempo em que suprira minimamente as demandas populares, 

e ao qual o governo Jango filiava-se, deparou-se com uma série de limitações 

naqueles anos iniciais da década de 1960, na medida em que se tornou incapaz de 

negociar e satisfazer as partes envolvidas em um contexto de dificuldades 

econômicas. A fim de manter as bases políticas de seu governo e comprometer-se 

com o desenvolvimento capitalista brasileiro, Jango alternava concessões ora à 

direita, ora à esquerda, mas em um determinado momento a tentativa 

colaboracionista se viu esgotada na própria inconciliação dos interesses das 

diferentes classes. Ainda mais se levarmos em conta que o próprio avanço social 

exorbitou os limites definidos pelo pacto e causou forte anseio nas classes 
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dominantes. À medida que o campesinato mobilizava-se criando as bases para 

uma aliança operário-camponesa fazia cessar, assim, as “condições de 

possibilidade deste condomínio social e político estabelecido a partir de 1930”. 

Tal cenário era agravado, ademais, pela perda de dinamismo da 

acumulação industrial e seus problemas de realização no país que tentaram ser 

enfrentados por Goulart por meio das reformas de base. Seu projeto consistiu na 

tentativa de ampliação do mercado através de redistribuição da propriedade 

agrária ou da renda urbana e, com a finalidade de reforçar a acumulação interna 

do país, propôs o controle dos capitais estrangeiros limitando suas remessas de 

lucros. A saída reformista proposta encontrou a resistência internacional que viu 

sua zona de influência restringida e a oposição das frações econômicas 

dominantes do Brasil que seriam atingidas, ainda mais ao compreenderem que “as 

forças sociais postas em marcha atrás dessas bandeiras reformistas poderiam 

ultrapassá-las e pôr em risco a própria ordem burguesa”
33

. 

Assim sendo, o discurso saneador e anticomunista veio defender, antes do 

que qualquer medo real de uma revolução socialista, a qual, na verdade, estava 

muito longe de concretizar-se de fato no país, as condições de domínio de tais 

camadas a partir do momento que as reformas ameaçavam concretamente os 

privilégios com os quais mantinham sua hegemonia. É difícil afirmar que ao se 

instalar no poder os militares já dispusessem de um projeto econômico bem 

estruturado a ser implementado – a não ser os poucos direcionamentos nesse 

sentido desenvolvidos pelos tecnocratas e ideólogos da ESG e do IBAD/IPES –, 

até porque o caráter de sua entrada, como vimos, seria, talvez mais aos olhos do 

civil, de caráter meramente “arbitral-tutelar”, passado o momento conturbado, o 

poder voltaria à mão dos civis. Contudo, é interessante observar como no curso 

mesmo deste projeto de reordenação institucional e de resistência aos conflitos 

instalados (internos à própria burguesia), o governo ditatorial foi traçando os 

caminhos para a elaboração de um projeto econômico capaz de negociar com as 

necessidades prementes desta classe e, no mesmo passo, pôde garantir a sua 

                                                             
33 SADER, Eder, Op. Cit., p. 151. 
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continuidade no controle estatal – um novo tipo de dominação política – 

acompanhado de um novo modelo de desenvolvimento. 

Se, por um lado, foi possível instalar um mínimo de consenso entre as 

diferentes frações da classe econômica brasileira no que dizia a respeito ao 

combate ao “inimigo comum” (e foram os procedimentos ideológicos que 

garantiram ao final o mínimo de organicidade entre elas), de outro, foi muito mais 

complicado ao governo manter tal harmonia intraclasse ao eleger sua política 

econômica; pelo que, lidar com suas contradições e descontentamentos internos, 

tornou-se um elemento fundamental de fundo de suas políticas econômicas e, 

alguns momentos, contribuiu para o enrijecimento do regime autoritário, como o 

“golpe dentro do golpe” de 1968. Por exemplo, nos anos anteriores ao AI-05, 

tendo em vista que os militares não podiam restabelecer as condições anteriores 

do regime capitalista no país, modelo ao qual vieram a contrapor-se, optaram por 

medidas de choque e controle na seara econômica: uma política antiinflacionária 

que favoreceu a concentração monopolista, a concentração de rendas, a 

desnacionalização e que foi capaz de enfrentar a crise a partir da contenção do 

consumo, reduzindo os salários reais e os créditos públicos e oferecendo novas 

garantias aos capitais estrangeiros, como era o interesse dos investidores externos. 

Tais medidas implicaram a marginalização ou eliminação de amplos 

setores do capital nacional ou da oligarquia rural ante o processo o processo de 

monopolização industrial e financeira. Porém, o que facilitou a efetivação de suas 

medidas econômicas, mais do que o sucesso generalizado delas, foram antes as 

medidas de exceção capazes de eliminar, igualmente, as tendências que poderiam 

se opor a esse caminho. Na realidade, os atos de força do governo denunciavam a 

impossibilidade de conformar uma nova legalidade, inscrita na própria demanda 

desta classe por ocasião do golpe, muito mais variada a partir da década de 60. 

Essa impossibilidade, pois, estava diretamente vinculada ao processo de 

transformação econômica que se operava no país e que se intensificou com o 

prosseguimento da crise iniciada em 1961. 

“Os 4 primeiros anos [de Ditadura] haviam sido reveladores da existência 

de uma profunda crise de hegemonia da burguesia brasileira. Nenhuma das 

tendências dos políticos tradicionais havia conseguido propor uma forma de 
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dominação compatível com as transformações que se davam no plano econômico 

e social”
34

. Assim, a recuperação das condições da acumulação capitalista que 

demandava o controle da recessão, por meio da reorganização do aparelho 

produtivo, beneficiou um grupo determinado e a instalação de um novo modelo 

econômico. Aos insatisfeitos com tais medidas, colocava-se a força permitida 

pelos instrumentos de exceção, porquanto, 

“(...) o processo de consolidação da ordem militar e o processo de transformação 

do modelo econômico são estreitamente interdependentes: de um lado, a ditadura 
militar revela-se o regime mais funcional ao novo modelo econômico, de outro, o 

tipo de relações sociais condicionado pela ditadura estimula a consolidação e 

desenvolvimento do novo modelo econômico. Ou seja, não deve se ver na relação 
entre eles alguma causalidade unilateral, um desses fatores determinando 

mecanicamente o outro. Trata-se, na verdade, de uma determinação recíproca. 

Possuindo dinâmicas próprias, o processo de consolidação política da ditadura 

militar e o processo econômico de transformação do modelo de acumulação 
articulam-se no processo global das lutas de classe”

35
. 

 

Deste modo, passados os primeiros anos nos quais o governo eliminou os 

subsídios às importações, estabelecendo uma taxa cambial de adequação constante 

ao valor da moeda brasileira, com efeitos de elevação das exportações, contenção 

das importações e do consumo interno e iniciados o corte dos gastos públicos e 

dos créditos ao setor privado, para combater os déficits do Estado, o elenco das 

medidas anti-inflacionárias começaram a apresentar resultados positivos. Todavia, 

a medida que causou mais efeito e foi capaz de abarcar os setores conflitivos do 

capital em seu projeto consistiu na drástica contenção salarial. Por um decreto, os 

reajustes passaram a ser estabelecidos de forma impositiva para todo o país, de 

maneira a crescer menos que a taxa inflacionária do período considerado. Assim, 

a desvalorização dos salários e do capital instalado fortaleceram e aceleraram a 

concentração capitalista (com a consequente aceleração do domínio estrangeiro, já 

favorecido pela revogação da lei de controle das remessas de lucros, na medida 

em que as empresas estrangeiras se beneficiaram de fontes próprias de 

financiamento, podendo enfrentar a conjuntura de recessão e ainda apropriar-se de 

novos setores do aparelho produtivo) e a adequação aos padrões da concorrência 

internacional. 

                                                             
34 Ibid., p. 164. 
35 Ibid., p. 153. 
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Com a substituição de Roberto Campos por Delfim Neto no ministério da 

Fazenda e a partir dos resultados do choque dos primeiros anos, foi possível 

reintroduzir uma política mais flexível de câmbio, a qual acabou por relançar 

finalmente o crescimento institucional. A gestão Médici passou a apresentar seus 

primeiros frutos, como o crescimento do PIB em 50%, a queda da inflação, um 

grande aumento da produção, especialmente a industrial, e melhoria da situação 

do comércio exterior, resultados que faziam do Brasil um país privilegiado para os 

investimentos e respeitável para os organismos creditícios internacionais
36

. Sobre 

tais alicerces foram colocadas as bases do “milagre econômico” que, obviamente, 

não atingiu todas as parcelas da sociedade. Mas aquelas beneficiadas nos ajudam a 

compreender porque tais setores admitiram ser “expropriados politicamente”, da 

mesma forma que nos ajudará a compreender por que os desequilíbrios 

econômicos – internacionais e nacionais a partir de 1974 – fizeram reviver velhos 

demônios no interior das classes dominantes
37

. 

À luz do brevemente sintetizado, é possível apontar duas incoerências que 

são aquelas com as quais os tecnocratas responsáveis pela política econômica 

também tiveram que lidar para negociar com os outros setores do capital 

dominante: se optaram pelo arrocho salarial enquanto forma de conter a inflação, 

como puderam manter o mercado interno aquecido? E, em segundo, se a 

valorização do setor de bens de consumo duráveis foi o elemento dinâmico da 

economia (o índice de sua expansão era em média de 30% ao ano), se se deu 

maior prevalência ao capital externo e o mercado interno estava longe de sustentar 

suas necessidades, como lograram controlar os ânimos de outros setores 

tradicionais da indústria brasileira (como, por exemplo, de vestuários, calçados, 

alimentação, os quais sofreram nos primeiros anos lento crescimento ou 

estagnação) para além da força bruta mencionada? 

Como é cediço, em nenhum momento a Ditadura foi capaz de abandonar 

sua política de aguda exploração da força de trabalho, ao contrário, este constituiu 

                                                             
36 Uma evidência da internacionalização da economia brasileira pode ser apreendida através dos 

seguintes dado produzidos por uma pesquisa da ADECIF, publicada no Jornal do Brasil, Rio de 

Janeiro, 21 de abril que revelou que as proporções de participação nas dez maiores empresas do 

setor de bens de consumo durável indicava que o capital estrangeiro ocupava 78,3%, contra 

somente 21,7% do capital privado nacional e nenhuma presença do Estado. In: Ibid. p. 170 
37 Ibid., p. 69. 
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um fator essencial para seu fortalecimento. Contudo, o crescimento do mercado 

interno foi fomentado, primeiro, como vimos, pela injeção de recursos com o 

incremento das exportações, mediante a imposição de uma série de subsídios a 

este setor e, além disso, resolveram o problema da “estreiteza do mercado 

aprofundando-o”, 

“Dito de outra forma, se não havia possibilidade de mudar naquele 
momento a política salarial da superexploração da força de trabalho que 

permitisse a constituição de um vasto mercado, resolvendo assim os problemas de 

realização que se colocassem, restava a solução do incremento do poder 

aquisitivo de uma escassa camada da população, o que se obtinha por dois 
mecanismos: uma política salarial para este setor extremamente magnânima e/ou 

a impulsão do crédito ao consumo”
38

. 

 

Deste modo, operaram de maneira a favorecer um amplo programa de 

crédito ao “consumidor” (que não eram todos). Essa política creditícia vai 

contribuir ainda para costurar uma forte solidariedade entre o setor hegemônico do 

capital industrial e do capital financeiro-bancário. Nessa esteira, o crescimento do 

setor financeiro atinge índices nunca antes obtidos neste país, cujo reflexo foi 

impresso nas marcas do grande endividamento de parte da população. Em 1970, o 

grau de endividamento experimentou uma elevação de 50%, ao passo que o 

crédito bancário cresceu 30%, o crédito das organizações financeiras ascendeu a 

40% e, neste mesmo ano, o dos bancos de investimentos superou os 78%
39

. 

A segunda resposta às questões propostas, a forma de conquista dos 

setores de bens não duráveis pelo regime, reside no fato que, embora essa fração 

não fora diretamente beneficiada, o modelo conteve sua insatisfação utilizando-se 

de dois mecanismos: ainda que, de um lado, tenha sido penalizada pela 

diminuição da capacidade das camadas populares pelas restrições de crédito 

público à produção, em contrapartida, ela se viu beneficiada pela política de 

compressão salarial. De acordo com Eder Sader, este benefício é tão mais 

significativo se levarmos em conta que na contabilidade das indústrias de bens de 

consumo não duráveis, o capital variável expresso pelo salário ocupa um robusto 

espaço. Além disso, o autor explica que: 

                                                             
38 Ibid., p. 170. 
39 Ibid., p. 173. 
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“(...) progressivamente, abrem-se duas outras portas para a burguesia 
industrial ligado ao consumo de bens-salário: reconversão em produtos de luxo 

com apoio dos capitais estrangeiros e a outra é a do mercado externo, para qual 

o governo militar criaria uma série de incentivos. As exportações de 
manufaturas provocam uma diversificação da pauta do comércio exterior que e 

chegou a constituir quase 35% dos produtos vendidos. E com isso obtinha 

excedentes comerciais equilibrando sua balança comercial onerada cada vez 
mais pela dívida externa”. 

 

Testemunhamos, assim, que, na verdade, não ocorreu um real investimento 

em tais camadas, conseguiram apenas, e a curto prazo, inseri-los forçosamente no 

novo modelo, sem, no entanto, fortalecer as bases concretas pelas quais ela 

poderia se desenvolver, a saber, sobre um forte e variado mercado interno e sobre 

investimentos efetivos em seus meios de produção que as tornassem mais 

competitivas frente à incidência dos produtos internacionais. Não foi à toa, 

portanto, que a partir de 1974, face a uma nova crise econômica e aos impasses 

causados pela inflação, a reativação concreta desses setores retorna à pauta e sua 

insatisfação recalcada com o regime reacendeu com ainda mais força. 

Dedicamos algumas linhas especiais ao projeto econômico da Ditadura, caso 

assim seja possível denominar algo que foi se conformando nas e pelas próprias 

contradições colocadas pelo social, a fim de apresentar os eixos pelos quais se deu 

a reordenação das condições de dominação capitalista. Pelo exposto, vimos que 

seu desenvolvimento produziu uma profunda modificação não apenas no 

funcionamento dos aparelhos de Estado, como, igualmente, na fisionomia da 

indústria brasileira, provocando, ao mesmo tempo assim, um reordenamento nas 

relações das classes entre si e com o poder. O que consideramos essencial para o 

exame posterior da emergência do “novo sindicalismo”, movimento, justamente, 

que se deu oportunamente no refluxo do desfalecimento deste modelo. 

Este último elemento, o operariado, embora não diretamente referido, portou-

se como denominador comum no esforço pela conformação de uma unidade em 

torno das classes dominantes exposto até aqui e que nos conduz, necessariamente, 

a um último fator a ser ressaltado. Talvez, esse denominador do novo acordo 

possa ser encaixado naquele rol de “inimigos comuns” que apontamos 

inicialmente. Segundo o autor citado, “na verdade, o que permitiu reconstituir a 

unidade das classes dominantes foi a política manifestamente antioperária 
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seguida, em todos os planos, pelos governos que se sucederam depois da queda de 

Jango”
40

. Muitas das medidas traçadas até agora, tal qual a compressão salarial, 

que reduziu nos “quatro primeiros anos depois do golpe em 25% o poder 

aquisitivo do proletariado”, e aquelas manejadas na seara do direito do trabalho 

auxiliam-nos a compreender o motor que operou as revoltas a serem consideras 

mais a frente. As modificações implementadas na Consolidação das Leis do 

Trabalho herdada do governo de Getúlio Vargas não foram menos importantes. 

Ainda mais se consideramos que elas foram capazes de criar condições ótimas à 

exploração da força de trabalho, o que, frente o avanço do desenvolvimento 

industrial e, por conseguinte, do aumento considerável da classe operária (100% 

em dez anos), tornou-se fator essencial. 

Somam-se às medidas descritas, exemplos como o fim da estabilidade 

após dez anos de trabalho, maquiada pela instituição do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS)
41

, o aumento da jornada de trabalho e, ainda, a 

inserção do instituto das “horas extras”, as quais tornaram-se, posteriormente, 

“irrecusáveis” pelo trabalhador e critério para demissão justificada pelo 

empregador. Elas contribuíram para produzir uma maior rotatividade de mão-de-

obra no país e, por conseguinte, uma atmosfera impregnante de insegurança por 

parte dos empregados que se portavam com mais “disciplina”. No mesmo esteio 

                                                             
40 Ibid., p. 174. 
41 “A criação do FGTS respondeu a um triplo objetivo: a) seguro social, o fundo objetivava a 

criação de pecúlio para o trabalhador, que lhe servisse no período de inatividade permanente e 

também funcionasse como indenização por dispensa do emprego sem justa causa, o seguro-

desemprego, ou seja, o FGTS foi criado para ser, antes de tudo, patrimônio do trabalhador; b) 

eficiência alocativa do mercado de trabalho, a criação do fundo procurava facilitar a demissão dos 

trabalhadores pelas empresas, instituindo o provisionamento compulsório da indenização e 

acabando com a estabilidade aos 10 anos de serviço, com o que se eliminavam dois elementos 

apontados como fatores de encarecimento do passivo trabalhista das empresas e de enrijecimento 

do mercado de trabalho; e c) financiamento da habitação, os recursos do fundo seriam 
incorporados ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e, a cargo do Banco Nacional da 

Habitação (BNH), financiariam a construção de habitações”. Vemos que tais medidas, além de 

interessarem ao empregador, supriram de modo mediato a carência do trabalhador que poderia 

manter a sua participação mínima no consumo e, ademais, contribuiu de forma indireta para 

sustentar os investimentos que estavam sendo feitos em infraestrutura pelo regime, representados 

pelos programas de desenvolvimento do governo. Por fim, devemos lembrar que é da mesma 

época a reforma tributária, seguida por seu Código Tributário (1966); ambos os elementos citados 

contribuem para constituir um fundo público necessário naquele momento para financiar os 

investimentos que estavam sendo feitos nas estatais e em outros projetos. Tais medidas, contudo, 

logo sofrem com sua própria limitação, causando um grave endividamento interno do Estado. Ver 

nesse sentido Arnaldo Sussekind, Direito Constitucional do Trabalho. Renovar: Rio de Janeiro. 
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em que se teve a precarização das relações de trabalho, não podemos deixar de 

mencionar, ocorreu a precarização dos modos e condições de vida dos 

trabalhadores e de suas famílias, amealhados das benesses que eram desfrutadas 

nos grandes centros urbanos pela forma completamente desigual com a qual o 

“bolo era repartido”. E, a tudo isso complementa-se, com a maior efetividade, o 

rígido controle sobre as formas de organização dos trabalhadores, a 

impossibilidade real de exercer o direito de greve e, finalmente, uma estrutura 

sindical submetida de corpo e alma aos mandos do ministério do Trabalho. 

“O monopólio da violência cujas condições de exercício estiveram dadas 

pela harmonia (nas condições antes descritas) das frações burguesas, eis aí a 

chave da estabilidade do regime consolidado em 1968. Mas a força do regime 

estava e está sempre diretamente ligada às condições reais de reprodução do 
sistema, de uma reprodução que seja igualmente reprodução da burguesia em sua 

diversidade e complexidade. Se esta reprodução (incluindo a reprodução das 

alianças sobre as quais se alicerça o poder) não pode ser mantida, o sistema entra 
em crise. Abre-se um período de transição”

42
. 

 

1.4. Frente ao legado da experiência teórica e prática - o que fazer? 

Nos parágrafos introdutórios a este capítulo ressaltamos os dois âmbitos 

pelos quais é possível reconhecer o impacto da emergência dos movimentos 

sociais da transição política sobre o pensamento de alguns intelectuais daquela 

época: enquanto experiência histórica propriamente dita que enfrentaram e, 

igualmente, enquanto alternativa teórica que se mostrava para, a partir dela, 

pensar as transformações em curso naquele período. Talvez, esta segunda face do 

nosso objeto de estudo fique em maior evidência nesta seção. O reconhecimento 

de novos sujeitos históricos coletivos como possíveis agentes transformadores 

impeliu a problematização (ou poderíamos pensar que foi problematizado, o que 

pouca importa para a nossa análise) de uma série de questões presentes no legado 

histórico do pensamento de esquerda acerca da luta política, da militância e das 

consequentes interpretações a que foram submetidas dentro da história política 

brasileira. Com o objetivo de não fugir dos elementos que envolvem o exame 

proposto, vamos considerar tal contexto a partir das elaborações oferecidas nessas 

instâncias no que diz respeito às expressões de autoritarismo presentes na 

                                                             
42 SADER, Eder. Op. cit., p. 184. 
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sociedade brasileira (e de que modo foram expressas pelas instâncias de poder), ao 

agente transformador identificado para conduzir o processo de transformação e, 

finalmente, o modo de conceber o tempo histórico e a narrativa histórica pelos 

pressupostos tomados a partir destes fatores. 

 Objetivamente, é complicado traçar um quadro geral do pensamento e da 

militância de esquerda presentes ao longo do regime ditatorial. Como bem pontua 

Daniel Aarão Reis, não se deve referir à esquerda, mas há de se reconhecer a 

existência de uma pluralidade de esquerdas e diferentes tradições e culturas 

políticas descendentes
43

. Contudo, procuraremos tratar este universo a partir de 

determinados traços comuns que revelam, justamente, o que de diferente o 

reconhecimento dos movimentos populares em comento inseriu nos debates 

existentes. Do mesmo modo, as interpretações acerca do cenário histórico político 

brasileiro concebidas dentro das formulações de uma “ideia de Brasil”, colocam 

dificuldades a uma tentativa de sintetização. Optamos por escolher algumas 

narrativas históricas que, igualmente, oferecem os elementos que serão colocados 

em xeque posteriormente no exame dos intelectuais aqui trabalhados. 

 Nos anos anteriores ao golpe de 1964, duas vertentes das esquerdas 

dispunham de maior relevância, a comunista, pelo Partido Comunista do Brasil 

(PCB) e a linha nacional-estatista, representada pelo Partido Trabalhista Brasileiro 

(PTB), ao qual o presidente deposto era filiado. Ela decorria da tradição varguista 

do trabalhismo baseada em um programa voltado à estatização de setores 

estratégicos da economia, o planejamento econômico centralizado e que pretendia 

integrar, em certa medida e mesmo que a partir de uma mobilização controlada, os 

trabalhadores – sobretudo os urbanos –, reconhecendo-se os seus direitos 

sociais
44

. A proposta das reformas de base formulada por Jango frente a maior 

movimentação das massas e lideranças é representativa da tradição calcada por 

essa linha. Ao que importa à nossa análise, cumpre destacar seu compromisso 

com a modernização do Estado brasileiro tendo como paradigma um projeto de 

desenvolvimento econômico determinado de cima (mas em comprometimento 

                                                             
43 Nesse sentido ver: Daniel Aarão Reis e Jorge Ferreira. Revolução e Democracia. As Esquerdas 

no Brasil. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2007.   
44 Nesse sentido ver: CARVALHO, José Murilo. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 14° ed. 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011, p. 110. 
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com parte dos interesses das mobilizações sociais, devemos diferenciar) e em 

referência aos interesses da nação, o qual poderia oferecer as condições favoráveis 

ao exercício da cidadania compreendida a partir de uma visão da democracia 

representativa. Sendo a participação popular compreendida, portanto, como mera 

integrante de um projeto modernizador maior – e vista mediante termos 

uniformizados, o povo, as massas, os trabalhadores – que uma vez alcançado 

conferiria condições mais justas aos cidadãos e possibilitaria o alcance de outros 

direitos. Na passagem de 1945 a 1964 é interessante observar que o Partido 

Comunista adotou tal tradição também como eixo norteador de suas táticas 

políticas
45

. 

 A propósito, as críticas direcionadas por outros estratos da esquerda, 

sobretudo a que se denominava revolucionária, a este partido na ocasião do golpe 

dirigem-se ao posicionamento favorável à herança do trabalhismo. Para a 

esquerda revolucionária, o envolvimento do PCB com a tradição do trabalhismo 

impediu que à época do golpe de 1964 o partido se posicionasse de modo 

estratégico, aproveitando a mobilização das massas existente, para levar a efeito o 

projeto revolucionário. O seu vínculo ao governo instalado e a não opção por um 

enfrentamento armado impediu que aproveitassem o momento histórico favorável. 

                                                             
45 Assim observa Daniel Aarão Reis: “(...) de 1945 a 1964, sempre que o comunismo ganha 

projeção social, é quando adota a tradição nacional-estatista como eixo norteador de suas práticas 
políticas. É o que ocorre entre 1945 a 1947, quando o Partido Comunista, reconquistada a 

legalidade, estabelece uma aliança com o getulismo e o PTB, recém-fundado, sobretudo na 

campanha do queremismo. O mesmo ocorreria entre 1950 e 1954 na campanha da Petrobrás e no 

âmbito de importantes lutas sindicais, apesar de toda retórica do famoso Manifesto de Agosto, 

cujas propostas radicais não encontraram eco na sociedade brasileira de então. Finalmente, é 

exemplar a conjuntura entre 1961 e 1964. Mais uma vez, o Partido Comunista adquire projeção 

social e se transforma num partido próximo ao que poderíamos chamar de um partido de massas. 

E, não gratuitamente, uma vez mais os comunistas se subordinam à hegemonia nacional-estatista, 

aliando-se ao trabalhismo, sobretudo às suas facções de esquerda.” Cf.: “As esquerdas no Brasil. 

Culturas Políticas e Tradições”. In: FORTES, Alexandre (org.) História e Perspectivas da 

Esquerda. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, p. 176-177. Outra perspectiva sobre o 
acontecimento detém o historiador Alexandre Fortes, que por ocasião da defesa do presente 

trabalho observou que, ao contrário, o que pode ser identificado é que quando o nacional-estatismo 

aproximou-se do PC é que aquela linha conseguiu obter uma maior aproximação das massas e não 

o contrário. Na linha ainda da temática do nacional-estatismo, o mesmo professor apontou para 

necessidade de prudência na abordagem do nacionalismo quando se trata do Brasil. Diferente de 

alguns países, a tradição do nacional-estatismo esteve vinculada, normalmente, aos setores mais 

progressistas e ao seu percurso podem ser creditados os maiores avanços para o desenvolvimento 

do país, de modo que ao operar com tais termos devemos ter em mente as consequências reais de 

tal linhagem para a política brasileira e, ainda, evitar uma análise que recaia em possíveis 

essencialismos em relação aos termos, desvinculando-os dos problemas reais nos quais se 

ocasionam. 
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 Não só a militância, por assim dizer, dirigiu suas críticas à imobilidade das 

lideranças do PCB ante as forças golpistas de 64 ou ao projeto político proposto 

pelo governo Jango, mas, igualmente, no campo teórico, a tradição do trabalhismo 

sofreu duras críticas. Entre os estudiosos das esquerdas (principalmente os da 

escola de sociologia paulista) tal tradição era conceituada como populista, como 

uma política de massas da burguesia que não poderia realizar as transformações 

requeridas pelo processo histórico das lutas de classes, um texto emblemático 

dessa época, publicado em meados dos anos 1960, foi o de Octávio Ianni, o 

Colapso do populismo no Brasil. 

 Ao mesmo tempo, a escola sociológica filiada à Universidade de São 

Paulo (USP) apontou suas críticas a outros ideólogos da modernização, sobretudo 

àqueles vinculados ao Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB)
46

 que 

propunham, sob óticas diversificadas – dado que seus membros filiavam-se a 

diferentes correntes do pensamento, desde comunistas a progressistas passando 

por liberais – um programa de desenvolvimento para a modernização brasileira 

através da atuação do Estado e do investimento na industrialização nacional como 

a única forma do país deixar o subdesenvolvimento, crescer enquanto nação e 

fortalecer sua soberania
47

. Os teóricos da escola de ciências sociais da USP e da 

antiga Universidade Nacional os consideravam intelectuais bacharelescos que não 

dispunham das teorias e dos métodos adequados à compreensão dos reais 

problemas brasileiros – sobretudo os relacionados ao autoritarismo do Estado e à 

dependência econômica – uma vez que desconsideravam as lutas de classes no 

                                                             
46 A origem de sua criação, em 1955, vincula-se à presidência de Juscelino Kubitschek e 

inicialmente era um órgão pertencente ao Ministério da Educação e Cultura. 
47 Acerca da relação entre os intelectuais e o nacional-desenvolvimentismo, Leandro Konder, no 

texto História dos intelectuais nos anos 50 tece considerações que se integram à nossa análise. O 

autor ressalta que segundo a proposta do ISEB, do qual participaram figuras diversas como Helio 
Jaguaribe, Werneck Sodré, Guerreiro Ramos, Roland Corbusier, e outras, a importância de se 

pensar o desenvolvimento devia-se à necessidade de inserir o país na “Idade Moderna”, uma vez 

que teria nos faltado a experiência de uma crise capaz de desafiar o pensamento tradicional a rever 

suas convicções fundamentais. O moderno era identificado, assim, como o sistema capitalista, pelo 

que se impunha a necessidade do desenvolvimento e modernização do próprio pensamento 

historiográfico. A história deveria ser pensada a partir das necessidades do presente. Nessa linha, a 

construção de uma ideologia do desenvolvimento nacional foi identificada, também, com os 

anseios das massas populares, sem, no entanto, haver nenhum consenso no que se refere a como 

deveria ser construída tal ideologia ou como ela poderia ser identificada com o povo. In: 

FREITAS, Marcos (org.). Historiografia Brasileira em Perspectiva. São Paulo: Editora Contexto, 

1998, p. 358 e seguintes. 
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interior de suas análises. Por outro lado, cabe ressaltar que, segundo comentário 

tecido por Marilena Chauí a ser mencionado adiante, tais intelectuais, como 

Fernando Henrique Cardoso, o próprio Otávio Ianni e até mesmo Florestan 

Fernandes escreviam, por exemplo, “sobre o negro na sociedade de classes, mas o 

negro [era] apresentado por eles como um objeto passivo, que sofre a violência 

branca e nunca como agente social ou político”
48

. Tanto como mera classe 

vitimada pelo modelo de dominação econômico ou enquanto objeto de manobra 

política populista por líderes carismáticos, os estratos sociais restavam 

considerados, pois, tais como objetos determinados pelos fatores externos de 

poder aos quais estavam submetidos, sem vontade ou opção de ação próprias. 

Suas falas e ações dentro das relações sócio-políticas estabelecidas restavam, 

portanto, fora das análises para a compreensão das transformações históricas
49

. 

 Acerca das compreensões elaboradas pela militância insurgente após o 

golpe de 1964, principalmente a ligada à luta armada, a reconstrução de sua 

memória por ocasião da transição política deixa bem claro as crenças no agente 

político transformador que intencionamos destacar. Obviamente, não pretendemos 

discorrer sobre o histórico das quarenta e quatro organizações de vanguardas 

surgidas a partir de 1961
50

 e suas concepções e estratégias particulares, sejam elas 

a guerrilha urbana, rural, o foquismo, o maoísmo ou qualquer outra, contudo, a 

resistência instaurada guarda alguns pontos comuns que interessam aos objetivos 

de nossa análise. A partir da década de 1980, iniciaram-se as tentativas de 

construção da memória da resistência por ex-militantes, historiadores, jornalistas e 

outros. A experiência passada passou a ser contada como um esforço em prol dos 

                                                             
48 CHAUÍ, Marilena, NOGUEIRA, Marco Aurélio. “O pensamento político e a redemocratização 

do Brasil”. In: Lua Nova. 30 anos CEDEC. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0102-

64452007000200006. Acesso em 12/10/2013. 
49 Aqui é interessante contrapor a perspectiva que, já no início da década de 1990, a historiadora 

Ângela Castro Gomes vai oferecer a tal dinâmica propiciada pela “tradição varguista”. Ao 

substituir o conceito de populismo pela noção de trabalhismo, a autora é capaz de considerar as 

questões materiais e as lógicas simbólicas em jogo não sendo apenas instrumentais, mas capazes 

de “inventar” uma nova classe em um movimento instituinte no qual os trabalhadores também 

contribuíram para o “pacto” e para o estabelecimento de compromissos recíprocos em relação ao 

Estado, na figura de Vargas, e da nova “pessoa coletiva”, resultando, assim, em um novo tipo de 

prática de corporativismo e, também, de cidadania. Ver: GOMES, Ângela de Castro. A invenção 

do trabalhismo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005. 
50 Segundo os dados presentes em: Arquidiocese de São Paulo. 1985. Brasil: nunca mais. 

Petrópolis: Editora Vozes. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0102-64452007000200006
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-64452007000200006
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valores democráticos arrebatados pelo regime ditatorial e sua derrota atribuída, em 

grande medida, ao requinte repressor promovido pelo sistema ditatorial, descrito 

anteriormente. No entanto, ainda sim, a narrativa histórica tinha de confrontar-se 

com dois dados incontestáveis presentes na memória social: o fato de que lutar 

pela democracia no pré-64, bem como após, combinavam uma gama enorme de 

significados – à direita e à esquerda – e, segundo, o fato da luta armada não ter 

conquistado amplo apoio social ou mesmo simpatia à sua causa ao longo de toda a 

Ditadura. Logo, duas questões que escapavam à resposta unívoca mencionada 

quanto à violência do opressor x o desmantelamento do oprimido. 

Quanto ao primeiro, a historiadora Denise Rollemberg destaca: 

“No entanto, as esquerdas têm recuperado este passado (...) a partir do 

princípio de que a sociedade foi submetida, no momento do golpe e ao longo da 
ditadura, pela força da repressão: as perseguições aos movimentos sociais, às 

instituições políticas e sindicais e às lideranças e aos militantes; os atos 

institucionais, a censura, os órgãos de informação, a prisão política, a tortura, os 
assassinatos, o exílio, o medo. Diante da arbitrariedade, a sociedade resistiu. O 

fim do regime fora resultado da luta dos movimentos sociais, desejosos de 

restaurar a democracia. A sociedade repudiava, enfim, os valores autoritários dos 

militares. Na verdade, porém, os valores democráticos não estruturavam a 

sociedade brasileira. As tradições e a cultura política não haviam sido 

gestadas segundo referências democráticas. Às vésperas de 1964, o golpe 

estava no ar e podia vir - e vinha - de diferentes partes: a renúncia de Jânio 
Quadros, a recusa dos ministros militares à posse de João Goulart, a solução 

parlamentarista, a tentativa de o presidente já empossado governar sob estado de 

sítio, as articulações entre militares e civis, as tentativas de organização da luta 

armada, a formação de organizações que a defendiam. Portanto, as esquerdas 
revolucionárias dos anos 1960 e 1970, como de resto a sociedade, inseridas nestas 

referências e tradições, não tinham a democracia como um valor supremo. A 

democracia era burguesa, liberal, parte de um sistema que se queria derrubar. 
Após a revolução, o socialismo seria o caminho para se chegar à verdadeira 

democracia, da maioria, do proletariado”
51

. (grifamos) 
 

Em relação ao segundo dado que citamos, o isolamento da luta armada e a 

sua consequente derrota, é paradigmática a resposta que o ex-militante Jacob 

Gorender, em sua clássica obra Combate nas trevas de 1987, concede. A violenta 

repressão do Estado teria sido determinante para o desmantelamento dos grupos 

                                                             
51 ROLLEMBERG, Denise. “Esquerdas revolucionárias e luta armada”. In: FERREIRA, Jorge; 

NEVES, Lucilia, de Almeida (orgs.). O tempo da ditadura: regime militar e movimentos sociais 

em fins do século XX (O Brasil Republicano vl. 04). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012, 

p. 47. Cumpre ressaltar que as análises de Rollemberg devem ser tomadas com certa precaução, 

uma vez que este argumento de não haver uma ideia clara acerca de qual democracia estava no 

horizonte das tradições esquerdistas têm valido a interpretações conservadoras e reacionárias 

argumentos em benefício à necessidade da contra-revolução. 
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armados, porém, a causa eficiente – e que permitiu sua dizimação – foi o erro 

tático ou consentido do PCB
52

; o partido, ao atrasar o desencadeamento da luta, 

permitiu a emergência de um golpe “preventivo” por parte dos militares. Por isso, 

quando a luta armada colocou-se em campo efetivamente o Estado  

“já se encontrava suficientemente preparado e armado para lidar com 

eles. Só foi tentada quando o adversário dominava o poder do Estado, dispunha 

de pleno apoio nas fileiras das Forças Armadas e destroçara os principais 

movimentos de massa organizados. Neste momento, as condições já seriam 
desfavoráveis e a esquerda radical encontrava-se mais distanciada da classe 

operária, do campesinato e das camadas médias urbanas”
53

. 

 

Deste modo, a consideração de Gorender de que as condições para uma 

revolução estavam dadas e inscritas na grande mobilização das massas daquela 

época, todavia, suas chances correram-lhe entre seus dedos, devido a um erro na 

condução estratégica do Partido, representa os traços mesmos deixados pela 

concepção de luta que marcava a ação política daquelas “vanguardas”. Sobre essa 

semelhança Denise destaca: 

“atribuir ao partido a responsabilidade da não-resistência ao golpe é 

manter a concepção que supervaloriza o papel do partido no processo social. Em 
outras palavras, mantém a interpretação das esquerdas revolucionárias da época 

que defendiam o papel decisivo do partido na condução da revolução. Neste 

sentido, as ‘condições revolucionárias’ não se realizaram diante do imobilismo do 
PCB, desarticulado em função da política de alianças. Ou, em outras palavras, 

Jacob Gorender desloca as ‘condições revolucionárias’ da dinâmica social para a 

vanguarda”
54

. 

 

É, justamente, este vanguardismo que passa a ser colocado em questão nas 

inflexões propostas pelos autores que vamos examinar. Isto é, é colocado em 

xeque esta imagem e posição do partido, e em consequência da figura do 

revolucionário, como instância capaz de promover a “conscientização das classes” 

                                                             
52 De acordo com a autora, as esquerdas revolucionárias passaram a criticar a fraca atuação do 

PCB frente às oportunidades dispostas pela movimentação de 1964 (e que exigiriam um maior 
enfrentamento, na realidade) com base no argumento de que o partido teria se amesquinhado frente 

às propostas oferecidas pelo legado getulista que Jango representava: “A derrota da esquerda em 

1964 confirmava o equívoco do PCB, responsabilizado pela desmobilização dos trabalhadores, no 

momento do golpe. O PCB desviara a classe operária de seu destino revolucionário, compactuando 

com o “getulismo”. A legislação trabalhista era uma concessão de Getúlio Vargas e um meio de 

barganhar com os trabalhadores. Assim, os interesses burgueses continuavam impondo-se, em 

troca de favorecimentos econômicos imediatos. O golpe confirmava, então, a pertinência da 

ruptura com o PCB e incentivava o surgimento de organizações de luta armada”. Ibid., p. 55. 
53 GORENDER, Jacob. Combate nas trevas. A esquerda brasileira: das ilusões perdidas à luta 

armada. São Paulo: Ática, p. 250. 
54 ROLLEMBERG, Denise. Op. Cit., p. 51. 
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e, assim, propulsar a ação revolucionária, mediante um ideal de progresso e 

desenvolvimento que controlaria as próprias leis históricas e que estabeleceriam 

níveis a serem ultrapassados, em direção à transformação da sociedade. Vale 

contrapor aqui uma outra interpretação acerca deste momento, de um ex-militante 

como Gorender, do já citado historiador Daniel Aarão Reis Filho, presente na obra 

A revolução faltou ao encontro, cujo distinto sentido que atribui aos 

acontecimentos pode nos auxiliar a entender o significado da discussão que será 

tecida adiante. O livro publicado no início de 1990 veio romper com a 

interpretação categórica sobre a inevitabilidade da revolução no momento de 

grande mobilização pré-1964 e os equívocos cometidos por seus dirigentes 

idealizados. Para o autor, não haveria um caminho a priori a seguir determinado 

por leis históricas. A revolução poderia acontecer ou não diante “das 

circunstâncias e da disponibilidade dos movimentos sociais nesta direção e o 

partido não teria o poder de intervir decisivamente neste processo nem conduzi-lo: 

os estudos históricos confirmariam que os movimentos sociais muitas vezes 

surpreenderam os dirigentes organizados, revelando sua autonomia”
55

. 

Com efeito, para ele, a resistência teria sido derrotada por não ter 

constituído uma relação de identidade entre o seu projeto e os movimentos da 

sociedade, ou seja, suas ações armadas não puderam constituir-se em expressão 

política de lutas sociais. Faltou-lhe assim o eco das camadas sociais que poderiam 

legitimá-la e frear o massacre que sofriam nas sofisticadas salas de tortura dos 

militares. Daniel ressalta, ainda, que sequer suas propostas de greves operárias e 

manifestações de massas, encontravam, naquele fim da década de 1960, 

ressonância nas classes sociais. E nesse ponto, além do temor que a repressão 

causava, sobretudo, depois de 1968, cabe destacar um fator econômico importante 

e que estará presente anos depois, mesmo que em um sentido contrário, em 

relação à mobilização social, a saber:  

“Nos anos seguintes ao AI-5, o novo ciclo de prosperidade envolveria as 

classes ‘exploradas e oprimidas’, de forma desigual no gigantesco salto para a 
frente que o capitalismo brasileiro efetuaria. Desta forma, o que impressiona é a 

                                                             
55 REIS FILHO, Daniel Aarão. A revolução faltou ao encontro. São Paulo: Brasiliense, 1990, p. 

181. 
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defasagem entre suas propostas [dos revolucionários] e a realidade viva do 
processo social”

56
. 

 

É interessante perceber que a política econômica deste período, ao investir 

no capital estrangeiro, permitir a entrada das multinacionais no país, disponibilizar 

recursos para as obras de infraestrutura, etc., criou uma sensação de crescimento e 

esperança em meio às classes trabalhadoras que, posteriormente, ao longo da crise 

que marcou a década 1970, vai se inverter e se transformar no motor que 

propulsionou o combate aos resultados inoperantes dessa política que desgraçou 

diferentes estratos sociais. Deste modo, vislumbra-se que as opções eleitas pelas 

vanguardas revolucionárias daquele momento ignoraram alguns elementos 

fundamentais para compreender a complexa realidade do período e o modo de 

construir uma resistência a ela a partir das relações possíveis que a sociedade 

dispunha e de seus desejos. Tem-se que a própria imagem atribuída a si mesma, 

isto é, o sentido de sua missão dentro do progresso histórico e em relação à 

constituição do social, impediu-lhes de enxergar as oportunidades e limitações 

resultantes da contingência histórica imediata. Se tal representação da esquerda 

impunha cânones a si mesma, estes postulados dão uma forma genérica ao 

marxismo-leninismo que segundo a leitura que Denise faz de Daniel 

pressuporiam:  

“a inevitabilidade da revolução socialista, o papel revolucionário do 
proletariado neste processo e a indispensabilidade do partido revolucionário. 

Revelam-se inquestionáveis - mitos. (...). A compreensão que as organizações 

tinham de si mesmas como vanguarda, ou seja, como elites políticas, legitimadas 

e justificadas em função de uma teoria científica acabou levando ao afastamento 
em relação à sociedade, à incompreensão das suas opções, tradições, 

perspectivas, enfim, ao desconhecimento da realidade que se queria transformar. 

Por fim, o sentido essencial da luta armada não estava na resistência à ditadura 
militar; era anterior a ela: tratava-se antes de um projeto político de combate à 

ordem política e econômica vigente antes de 1964.”
57

 

 

A posição encampada por Daniel nos permite ilustrar o que significa para 

os pensadores que vamos trabalhar adiante o legado da luta armada, suas teorias 

fundamentais e a estratégia de ação tomada, as quais teriam de ser repensadas em 

um novo movimento de esquerda que estava lidando, igualmente, com uma nova 

                                                             
56 Ibid., p. 72 e 73. 
57 ROLLEMBERG, Denise. Op. Cit., p. 08. 
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recomposição de forças do corpo sociopolítico e deveriam, portanto, evitar 

cometer os mesmos erros do passado, isto é, esforçar-se por compreender e 

exprimir as ideias de um projeto político renovador para o presente que o 

considerasse na realidade e nos sujeitos em transformação. 

Um segundo tópico dos principais debates travados nessa época – 

principalmente à vista da experiência ditatorial brasileira – que sofreu impacto 

pelo reconhecimento dos sujeitos históricos ora trabalhados, pelo menos aos olhos 

dos intelectuais aqui abordados, foi a consideração acerca da manifestação do 

autoritarismo na sociedade brasileira. Em um texto de 1978, ao fazer alguns 

Apontamentos para uma crítica da Ação Integralista Brasileira
58

, Marilena Chauí 

formula as primeiras críticas ao modo de conceber as expressões do autoritarismo 

pelos intérpretes desse período e que depois foram estendidas também a outras 

concepções mais recentes
59

. Nessa publicação, ao considerar as experiências 

políticas da década de 1930, a filósofa expõe como tanto os pensadores 

considerados liberais como os marxistas guardavam em comum o que designa de 

uma “figuração hegeliana do Estado, encarado como síntese ou resumo dos 

conflitos da sociedade civil e de sua superação ou como seu télos necessário”
60

. 

A autora ressalta que, malgrado todas as diferenças, matizes e ressalvas, 

entre o pensamento autoritário e aqueles intérpretes que têm em mente uma crítica 

da política à luz da luta de classes, no plano descritivo e interpretativo, é possível, 

                                                             
58 Publicado originalmente em: Ideologia e mobilização popular. São Paulo: Paz e Terra, 1978. 

Vamos utilizar, contudo, a edição disposta no conjunto Manifestações ideológicas do 

autoritarismo brasileiro. Organização de André Rocha. São Paulo: Editora Fundação Perseu 

Abramo, 2013, (Escritos de Marilena Chauí, vol. 02). 
59 A respeito do texto de 1978, a socióloga Cibele Rizek observa que ele inaugura a entrada de 

Marilena no campo da sociologia e história brasileira, “onde se enuncia uma discussão a respeito 

da presença e ausência da classe operária. Interessante nota observações da p. 94, segundo as 

quais, “além de não estar passiva, a classe operária não está ausente nem mesmo da ‘grande 
política’”. Este texto inaugura um conjunto de questões sobre o lugar da classe operária e o lugar 

a ela assignado. Assim também, a ideia de uma ‘história a contrapelo’, a ideia de um ‘discurso 

competente’ contraposto a ‘outras falas’, a discussão das formas de representação da cultura, do 

‘nacional-popular’, a longa e interminável, sempre reposta, discussão da democracia, ou do 

enigma da democracia. Talvez seja nesta discussão que se possa encontrar uma pista importante 

para a produção de um vínculo poderoso, duradouro e fértil entre a filosofia e a sociologia. Talvez, 

para parte da produção sociológica brasileira, um vínculo que esperava respostas, a partir de um 

outro lugar de enunciação, ou mesmo esperava e precisava reelaborar suas perguntas.” Cf.: 

“Veneno e Remédio: Marilena Chauí e o pensamento sociológico dos anos 1980-90”. In: PAOLI, 

Maria Celia (org.). Diálogos com Marilena Chauí. São Paulo: Editora Barcarolla, 2011, p. 30. 
60 Ibid., p. 14. 
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todavia, encontrar um ponto comum em suas análises, cuja ocorrência reside no 

fato de que o autoritarismo em suas visões ou deve ser a solução para os 

problemas do “Brasil real” ou, para o segundo grupo, teve que ser a solução 

encontrada pela classe dominante, impossibilitada de exercer por conta própria a 

hegemonia. Nas suas palavras: 

“No entanto, malgrado a diferença profunda entre o dever ser e o ter que 
ser, a história do Brasil daquele período parece resultar da combinação 

conflituosa das querelas entre as frações da classe dominante, sempre incapaz de 

hegemonia, do despreparo e imaturidade da classe operária, sempre manipulada, 

do radicalismo inoperante das classes médias, sempre rebocadas, e do peso do 
capitalismo internacional avançado sobre o atraso periférico. (...) A impressão 

deixada pelo arcabouço conceitual empregado é a de que, apesar do hegelianismo 

implícito, os intérpretes não trabalham dialeticamente, ou seja, com a categoria da 
negação interna ou determinada (a contradição), mas com a da privação 

(ausência), de maneira que o período histórico em pauta é largamente explicado 

por aquilo que lhe falta e não por aquilo que o engendra ou o põe na existência”
61

. 
 

No terceiro capítulo, quando abordarmos sua crítica à ideologia e a 

proposta de inserção de um contradiscurso dentro da narrativa sobre os processos 

sociais, pretendemos voltar a essa questão de uma visão dialética que a autora já 

anuncia no texto de 78. Por ora, e frente aos objetivos de apresentar os 

“interlocutores” aos quais seus comentários se dirigiram, bastamo-nos em pontuar 

o traço presente na linhagem de intérpretes políticos do Brasil e sua tendência de 

explicar a individuação dos processos sócio-políticos brasileiros “de maneira 

extrínseca, sem referência a um processo interno de engendramento da 

singularidade”. As referências utilizadas, ao contrário, encontram-se sempre fora, 

quer dizer, são externas, ao processo que dá causa ao engendramento particular da 

sociedade. Nesse sentido, a noção de nação desenvolvida aos moldes capitalistas 

ao qual deveríamos atingir em um certo momento, após ultrapassar as fases 

históricas e internalizar os elementos necessários para tanto, é paradigmática. Para 

a filósofa, as referências externas sempre permaneceram de maneira implícita em 

grande parte dos trabalhos das ciências humanas de maneira que os processos 

sociais são sempre descritos a partir de elementos exteriores capazes de conferir 

um sentido totalizado às experiências do corpo social e caracterizam-se por operar 

da seguinte forma: 

                                                             
61 Ibid., p. 15. 
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“Basta pensar no papel individualizante do espaço em sociologia que 
opere com estratificações (a palavra é óbvia) sociais. Em termos da ciência da 

história, é possível perceber como o tempo empírico se converteu em princípio de 

individuação: basta lembrar as querelas dos historiadores em torno das questões 
da continuidade e da descontinuidade, da ruptura, do progresso, da crise, do 

relativismo. No que tange às ideologias, basta pensar no papel que teve e tem, à 

direita e à esquerda, o nacionalismo como princípio de individuação espacial e 
temporal”

62
. 

 

É por tentar explicar o processo interno e suas diferenciações internas 

necessárias a partir dos modelos pré-estabelecidos – ou comparando a realidade 

brasileira ao modelo completo e acabado da sociedade capitalista – que os 

intérpretes comumente utilizam-se de categorias como atraso, tardio, vazio, 

despreparo, imaturidade, importação de ideias, etc., para dar conta da 

singularização histórica brasileira, isto é, das práticas sociais mais variadas, tanto 

econômicas, como políticas e ideológicas. Esse conjunto de ideias que passaram a 

balizar as discussões resulta por fim naquelas faltas ou privações que citamos 

anteriormente e que, no caso brasileiro, são sempre preenchidas pela figura do 

Estado como principal figura operante devendo exercer ou tendo de exercer o 

papel de agente ativo nas transformações históricas
63

. Assim resume Chauí: 

“A ideia de atraso ou de tardio (no plano econômico) implicitamente 
pressupõe, como contraponto, um modelo de sociedade completamente realizado 

ou desenvolvido, de sorte que a história passa a ser lida como processo de 

modernização e esta, como progresso e aproximação gradativa do atrasado rumo 
ao desenvolvido, isto é, em direção ao modelo completo. A ideia de vazio de 

poder (no plano político) pressupõe, implicitamente, que a luta de classes não é 

constituinte do processo histórico, mas um efeito em sua superfície e que só o 
‘resultado’ conta; ora, uma vez que nesse ‘resultado’ verifica-se que nenhuma das 

classes em presença e nenhuma das frações de classe preenchem os requisitos 

para assenhorar-se do poder, o Estado surge como preenchimento do vazio. A 

ideia de despreparo (de uma classe social) e de desvio (na ação sociopolítica) 
pressupõem, implicitamente, o modelo da boa consciência, da boa classe, da boa 

sociedade que foram ou serão desbaratadas historicamente pela interferência de 

fatores exógenos que rompem a ‘bondade’ (...). Enfim, a admissão de que 

                                                             
62 Ibid., p. 16. 
63 Em diversos textos da autora desse período temos afirmações semelhantes a essa: “O que 

preocupa nesse quadro é que, apesar da ênfase diferenciada que os intérpretes dão aos aspectos 

mencionados ou à questão da classe média, ou das oligarquias etc, em qualquer das interpretações 

há dois pontos problemáticos. O primeiro deles, em geral malgrado o próprio autor, é o 

pressuposto implícito: porque o capitalismo tem de se desenvolver, mas o faz com atraso e 

tardiamente, o Estado é obrigado a assumir a forma e os compromissos que assume. O segundo é o 

de que – isso também malgrado os próprios autores – o Estado assume o papel de sujeito histórico 

porque a luta de classes não chega a se exprimir de maneira suficientemente nítida no interior da 

sociedade civil. Em qualquer dos casos, porém, a conclusão é a mesma: o sujeito histórico é o 

Estado e não as classes sociais e a luta de classes”. 
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pensamos por importação das ideias pressupõe, implicitamente, que há uma 
ideologia correta, isto é, aquela que tem a função de espelhar invertida e 

falsamente uma realidade que lhe corresponde, de sorte que uma ideologia que 

nada espelhe e nada inverta é uma ideologia inadequada ou incorreta, por isso 
mesmo, frágil e ridícula, ainda que sirva para sustentar processos históricos como 

a Abolição, a República, a Constituinte de 1934 ou a democratização de 1945”
64

. 

 

Foram essas primeiras elaborações, as quais serão aprofundadas adiante 

por meio do exame dos manejos teóricos utilizados pela autora para se pensar uma 

outra forma de considerar dialeticamente a construção histórica e sociológica da 

realidade brasileira pelo que lhe falta e não pelo que a determina efetivamente, 

que a permitiram identificar nas interpretações existentes
65

 algumas falhas ou 

ocultamentos que as impedem de reconhecer um movimento próprio de 

constituição da estrutura social brasileira. 

Acerca da presença do autoritarismo especificamente como elemento 

constitutivo das relações sociais, a filósofa, por ocasião de uma conferência do 

Centro de Estudos de Cultura Contemporânea
66

, exemplifica as limitações das 

                                                             
64 Ibid., p. 19. 
65 Nas palavras da própria: “Em termos de conjuntura, o que tínhamos? Certamente, tínhamos os 

novos sujeitos na cena: todos os movimentos sociais. De alguns, eu mesma tinha sido protagonista 

e, de outros, viria a ser mais tarde. Estavam lá, empiricamente, historicamente, reais. Ao lado disto 

toda aquela sociologia e historiografia inaceitáveis. Mas, apareciam os trabalhos novos, (...) e, 

ainda, tudo o que eu não havia lido daquilo que os europeus, particularmente os ingleses, estavam 

fazendo em relação à sua própria história. Penso que vem dessa conjuntura o fato de que, em meus 

trabalhos, a ideia de crítica da ideologia se tornou forte. No entanto, tudo nasceu porque eu achava 
que, com a minha formação filosófica, a única coisa que eu sabia fazer era a crítica da ideologia. 

Aprendi a ler texto e, portanto, sabia fazer crítica de discursos. E, ao fazer a crítica da ideologia, a 

primeira ideologia com que me deparei foi a da historiografia e da sociologia brasileiras. Não 

foram os militares que me ofereceram a minha primeira ideologia e, sim, meus mestres, meus 

professores, meus colegas”. In: CHAUÍ. Marilena. “Sujeitos sociais e aporias do tempo”. PAOLI, 

Maria Celia (org.). Diálogos..., op. cit., p. 98. Os “novos trabalhos” e os “ingleses” que Chauí cita 

foram os autores que serviram de pressuposto analítico para junto de sua leitura filosófica 

conceber as críticas em relação à historiografia brasileira. Adiante vamos voltar a essa influência, 

mas vale logo adiantar que seus alunos da Pós-Graduação da FFLCH/USP, Edgar De Decca (autor 

da obra que a filósofa prefaciou, 1930 – O silêncio dos vencidos) e Carlos Alberto Vesantini, bem 

como os ingleses E. P. Thompson e Christopher Hill são referências fundamentais para se 
compreender a sua análise. 
66 O surgimento desse centro de pesquisas é muito significativo para a nossa compreensão. O 

instituto foi criado em 1976 em meio ao contexto de que tratamos por iniciativa de Francisco 

Weffort a quem logo se reuniu em primeiro momento José Álvaro Moisés, José Augusto Guilhom 

Albuquerque, Luiz Eduardo Wanderley e Marilena Chauí. O grupo se propunha a discutir questões 

políticas e aprofundar os temas das ciências sociais que estavam indo de encontro a certa tradição 

do trabalho acadêmico na área. Outra questão fundamental a ser levada em consideração é o seu 

distanciamento da vertente do nacional-desenvolvimentismo e a inserção da temática da 

democracia nas discussões. Acerca de suas publicações na Revista de Cultura e Política, vale 

transcrever a constatação presente no trabalho de Leonardo Barbosa: “A Revista de Cultura & 

Política, lançada pelo CEDEC um ano após a fundação deste e publicada entre os anos de 1978 e 
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elaborações teóricas existentes no exame de tal fenômeno em duas concepções 

que, embora polarizadas, o considera, de modo semelhante, enquanto uma 

resposta a determinadas necessidades histórico-políticas e econômicas. Para a 

primeira, o autoritarismo seria o resultado da pouca eficiência ou desenvoltura do 

capital nacional, o qual demandaria a participação de um Estado autoritário para 

colocá-lo em contato com o capital internacional e, em oposição, tinha-se a 

compreensão do autoritarismo enquanto simples opção política temporária de 

defesa frente a uma ameaça de fato, o comunismo. Vejamos: 

“Pela esquerda, vinha a explicação econômica através de Enzo Faletto 

(Flacso contra Cepal) e Fernando Henrique Cardoso (Cebrap), isto é, a teoria da 

dependência. Pela direita, partindo do sociólogo espanhol radicado nos EUA e 

ligado ao Departamento de Estado [desse país], Juan Linz, vinha a explicação 
política, isto é, a diferença entre autoritarismo e totalitarismo, posição que foi 

encampada por intelectuais brasileiros como Boliviar Lamounier, Celso Lafer e 

                                                                                                                                                                       
1982, foi uma resposta a demanda dos intelectuais que a criaram pela construção de um sentido a 
sua ação no contexto de um crescente engajamento desses no processo de Abertura política 

brasileira. Como deixa claro o editorial do primeiro número da revista, os conceitos que nas suas 

páginas seriam discutidos tiveram por objetivo pensar o sentido da história brasileira naquele 

momento, e pensar, nesta, o lugar que os intelectuais deveriam ocupar.  Os responsáveis pela 

fundação do CEDEC, membros, como eram, de uma geração intelectual por vezes associado ao 

Seminário de Marx, organizado por orientandos do sociólogo Florestan Fernandes, incorporaram 

diversos debates e conceitos que haviam sido desenvolvidos ao longo das décadas de 1960 e 1970. 

Tal trajetória intelectual possuía um fio orientador: a crítica ao nacionalismo-desenvolvimentista 

tal como formulado pelo ISEB, eleito, por sua vez, pelos intelectuais desta geração da Escola 

Paulista como centro construtor de uma narrativa histórica brasileira a ser combatida. Dois são os 

principais diálogos realizados (...) com seu passado recente, em dois momentos distintos.  Em 

primeiro lugar, dão continuidade à crítica desenvolvida ao nacionalismo-desenvolvimentista logo 
após a experiência do golpe militar de 1964 (...) Nas obras de Octavio Ianni e Francisco Weffort, 

publicadas logo após o golpe, o conceito de populismo ganha centralidade em seus discursos por 

permitir a historicização do nacionalismo-desenvolvimentista do ISEB. Ambos os autores 

analisam o momento histórico que vai de 1946 a 1964 como um período já superado na história 

brasileira, e procuram entender o porquê de seu fim trágico. Com isso, a distância científica já 

elaborada por Florestan Fernandes em sua crítica ao ISEB, atualiza-se como uma distância 

também temporal. A ênfase no caráter de ruptura do golpe de 1964 e do anacronismo das práticas 

e ideias políticas das forças trabalhistas e nacionalistas contribui para a demarcação do intelectual 

com origem nas tradições da Escola Paulista, com seu discurso e objeto já bem delimitado: a 

sociedade civil. Essa perspectiva será atualizada para legitimar o lugar de fala dos intelectuais do 

CEDEC no contexto da Abertura política. Em segundo lugar, incorporam a pesada crítica ao 
conceito de desenvolvimento realizado no âmbito do CEBRAP durante a década de 1970. Por 

meio da análise das obras de Fernando Henrique Cardoso e Francisco de Oliveira, o presente 

trabalho procurou mostrar como o conceito de desenvolvimento, anteriormente central para 

conferir um sentido à narrativa da história brasileira, se esvaziava no contexto de crescimento 

econômico com forte exclusão social. Assim, as críticas ao nacionalismo-desenvolvimentista são 

usadas para atacar o desenvolvimento como um todo, que passa a ser visto de maneira negativa. 

(...). A democracia torna-se, portanto, o horizonte que confere sentido à narrativa por meio da qual 

os intelectuais do CEBRAP se colocavam em uma postura de oposição ao regime militar”. In: 

BARBOSA, Leonardo Martins. Crise e Transição na Revista de Cultura & Política (1978-1982): 

uma análise do momento da Abertura. Dissertação de mestrado. Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro, Departamento de História, orientador Luiz Resnik, 2010. 
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José Guilherme Merquior. A teoria da dependência propunha-se a explicar a 
América Latina pelo tripé Estado nacional–capital nacional–capital internacional. 

(...) O autoritarismo aparecia como consequência da fraqueza do capital 

nacional, que precisava de um Estado ditatorial para estabelecer a relação 
com o capital internacional. Por seu turno, Juan Linz (...) propunha uma 

tipologia para diferenciar o autoritarismo do totalitarismo, afirmando que este 

último é a forma política do marxismo e se distingue do autoritarismo porque é 
imóvel, sem contradições, desprovido de história, fixado, de uma vez por todas, 

sob a forma da coação, da repressão, do supertrabalho e do domínio do Estado; 

sobretudo, é uma ideologia (entendendo por ideologia não o conceito marxista, e 

sim a concepção de muitos sociólogos norte-americanos, para os quais ideologia 
é um conjunto coerente de idéias que explicam a totalidade do mundo e são 

defendidas por um partido político). O autoritarismo, em contrapartida, não é 

uma ideologia; é temporário, limita algumas liberdades, mas não todas, 

opera politicamente sob uma Constituição e com o Poder Legislativo etc. Na 

América Latina, havia autoritarismo como defesa do continente contra a 

ameaça do totalitarismo, isto é, do comunismo”
67

. (grifamos) 
 

Em ambas as explicações, de acordo com a autora, é descartado o exame 

das relações materiais que se dão no interior de uma sociedade particular com seus 

respectivos sujeitos históricos, conflitos e contradições internas também 

particulares. Logo, o autoritarismo acaba sendo concebido não como uma 

ideologia, isto é, enquanto uma forma expressiva peculiar a determinado 

imaginário político partilhado (como tentamos demonstrar anteriormente), 

contudo, é apreendido como um fator apenso às relações reais do corpo político, 

utilizado, em ambas as visões, de modo instrumental, quer enquanto elemento 

consequente a fraqueza do capital nacional, quer como saída para conter o avanço 

do comunismo nos países periféricos. 

Assim como o traço de vanguardismo ressaltado inicialmente isolou as 

estratégias políticas da luta armada das reais dinâmicas sociais, tais compreensões 

insuficientes acerca da manifestação do autoritarismo cortaram os laços com os 

processos existentes no bojo da sociedade que lhe dão causa e ambos nos 

permitem identificar alguns empecilhos para se pensar a questão da realização 

democrática no país, o último tópico a ser tratado nesta seção. Em relação ao 

primeiro, pelos motivos já abordados. Quanto ao segundo, o divórcio que se 

estabeleceu entre suas interpretações e as relações dos personagens de fato 

                                                             
67 CHAUÍ, Marilena, NOGUEIRA, Marco Aurélio. “O pensamento político e a redemocratização 

do Brasil”. In: Lua Nova. 30 anos CEDEC. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0102-

64452007000200006. Acesso em 12/10/2013. 

 

http://dx.doi.org/10.1590/S0102-64452007000200006
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-64452007000200006
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envolvidos, deixou de revelar que o autoritarismo, enquanto ideologia e prática, 

implica uma determinada noção acerca do exercício político comum às camadas 

dominantes da sociedade, cujo significado nos esforçamos por demonstrar 

anteriormente quando consideramos que a chamada pela intervenção militar 

baseou-se: em um anseio para assegurar os privilégios – e não os direitos – de 

alguns poucos; na tentativa de controlar e superar mediante a força – o que 

transferiu as questões eminentes políticas do corpo social para o âmbito da 

“polícia” – os antagonismos de interesses entre os diferentes setores da sociedade, 

sobretudo no que diz respeito à ameaça aos seus privilégios; e, finalmente, em 

uma concepção moralizada da política, a qual enxergava na corrupção a causa 

eficiente dos problemas das instituições e não enquanto uma consequência dos 

problemas gerados pela delegação de poder e da capacidade de decisão política a 

determinados representantes. Além, é claro, de se furtarem a problematizar a 

questão da existência de um projeto hegemônico de nação a ser realizado 

conforme os interesses nacionais. 

Frente ao legado de experiências históricas e teóricas, e todas as 

encruzilhadas dispostas, o pensamento de esquerda a ser revigorado na transição 

política viu-se compelido a retomar o tema da democracia que teria de ser então 

ressignificado em outros termos, bem como a possibilidade de realizar as 

transformações necessárias ainda dentro de um projeto de socialismo. Em relação 

a esse último tema, não só as limitações estratégicas e ideológicas da militância 

proveniente da luta armada colocaram desafios à necessidade de uma reconcepção 

prática e teórica, mas há de se ressaltar, ainda, fatores no cenário internacional, 

cujo impacto contribuiu para que novas problematizações fossem trazidas a baila. 

No final da década de 1970, já era mais do que um senso comum a constatação da 

derrocada do modelo soviético e a impossibilidade de ser tomado como uma 

opção política para se pensar a realização do socialismo. As críticas à sua forma 

totalitária iniciam-se ainda na década de 1960. Nesse sentido, o impacto que o 

maoísmo teve em seu tempo, ao criticar as características autoritárias da 

ortodoxia, o determinismo economicista, a acomodação burocrática e o seu apelo 

por uma “revolução cultural”, é sintomático a esse abalo, e finalmente, é ainda 
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mais significativo o ano de 68, o qual nos interessa especialmente para a análise 

de nosso objeto. 

As diversas mobilizações sociais que se espalharam pelas principais 

capitais do mundo em 1968 deixaram à mostra uma espécie de fratura 

incontornável para o pensamento marxista. Segundo Eder Sader, “falar que, num 

certo momento, eclodiu uma crise no marxismo é referir-se a um momento em 

que a forma instituída por esse pensamento, que até então parecia dar conta da 

realidade, enfrentou novas realidades, que lhe escaparam”
68

. Essas novas 

realidades tomaram as ruas e, especialmente, em Paris, a mobilização da revolta 

estudantil e as críticas dirigidas as mais diversas instituições
69

 abriu uma brecha 

importante no campo intelectual de esquerda. 

Como é sabido, muitos filósofos políticos
70

 foram diretamente 

influenciados por tal ruptura que veio acompanhada de outros movimentos tão 

expressivos quanto, como o feminismo, de homossexuais, negros, presos, loucos, 

deficientes físicos, todos surgidos a partir da luta contra formas particulares de 

opressão, cujo significado só poderia ser reconhecido pela descoberta do cotidiano 

enquanto espaço de reprodução da dominação ou de resistência contra ela. Assim, 

ao produzir a politização do social, “os movimentos que emergem de 68 atacam o 

‘ponto fixo’ da política, a ordenação das instâncias sociais encimadas pelas 

                                                             
68 SADER, Eder. Marxismo e Teoria da Revolução Proletária. São Paulo: Editora Ática, 1986, p. 

49. 
69 “Mais foi com a irrupção dos movimentos de 68 que emergiram, à luz do dia, novos sujeitos 

políticos que, na medida em que questionaram a ordem estabelecida, questionaram as formas 

instituídas de oposição. (...) a revolta estudantil já apareceu como insubordinação às regras, 

hierarquias e valores estabelecidos no conjunto da sociedade, nas instituições escolares, fabris, 

familiares, hospitalares administrativas. Em lugar das estratégias para a ‘tomada do poder de 

Estado’, a contestação imediata e cotidiana de cada relação de dominação. Desse modo, a revolta 

juvenil abre novos espaços de luta política, que iriam abalar até as raízes da ‘velha política’ e dos 

movimentos operários e comunistas tradicionais”. In: Ibid., p. 52-53. 
70 Pelas limitações da proposta deste trabalho não seria possível aprofundar este assunto, mas 
importa apenas apontar a íntima participação de intelectuais como Michel Foucault, Althusser, 

Deleuze, Guattari, Claude Lefort, entre outros, cujas obras são fruto ou, pelo menos, resultado de 

um determinado diálogo com tal momento. Passando por questões da reforma psiquiátrica, as 

variadas formas da microfísica do poder, ou considerando os aparelhos ideológicos do Estado, ou 

sendo levados a repensar as novas formas de reprodução do capitalismo naquela época e as 

consequente possibilidades em se inventar uma democracia a partir deste cenário conflitivo de 

resistência. Ademais, é interessante notar que Althusser teve o mérito de retomar os pensamentos 

políticos de Maquiavel e Spinoza, considerados malditos pelos modernos, em seus trabalhos, 

sendo ambos também revisitados por Gilles Deleuze e Félix Guattari, sobretudo na elaboração de 

suas obras conjuntos sobre o capitalismo, e, quanto a Maquiavel especificamente, um dos 

principais autores que constrói novos argumentos sobre suas obras é Claude Lefort. 
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instituições políticas enquanto zonas próprias bem delimitadas”
71

. O retorno do 

social às discussões sobre o exercício político foi fundamental para colocar novas 

questões para se pensar a resistência e os agentes históricos envolvidos nas lutas 

pelas transformações, os quais, estendendo os limites da política, ampliaram em 

concomitância os espaços onde o problema da realização democrática são 

evocados, sejam eles no campo econômico, social, dentro das instituições, ou 

mesmo do partido. Importa ressaltar que é nesse contexto que, por exemplo, Eder 

Sader, dentre outros militantes exilados, reconsideraram a bagagem teórica e 

prática proveniente da experiência brasileira. O autor estudado, após ter 

participado intensivamente da organização da POLOP (organização marxista 

revolucionária política operária), foi levado a exilar-se no Chile
72

 e depois do 

golpe contra o governo de Salvador Allende, retirou-se para a França
73

. 

Do mesmo modo, tal momento histórico e contexto intelectual 

influenciaram a outra autora aqui considerada. Marilena Chauí, em 1969, 

terminava seu doutoramento em Paris (no qual o núcleo era a crítica de Spinoza à 

tirania)
74

. Data desses anos, também, sua aproximação com Claude Lefort. O 

                                                             
71 SADER, Eder. Op. cit., p. 53. 
72 Importa destacar que a organização citada da qual Sader foi um dos fundadores distanciava-se 

das tendências dominantes na esquerda brasileira da época e era uma das poucas que propunham 

uma maior aproximação com o operariado para se pensar a transformação política. Suas atividades 

arrefeceram, contudo, quando os militantes foram levados a exilar-se. Eder parte inicialmente para 
o Chile, onde foi professor na Universidade Católica de Santiago e na Universidade de 

Concépcion. Nesse período dedicou grande parte de suas pesquisas ao estudo dos movimentos 

sociais urbanos que ganharam particular relevância no período entre 1970-73 e do complexo 

processo político que se desenvolveu neste país durante o governo da Unidade Popular. 
73 Em seu segundo exílio, na França, Eder desdobra suas atividades entre as funções de professor 

dos Departamentos de Sociologia e de Economia da Universidade de Paris VIII-Vincennes e uma 

intensa intervenção política na imigração brasileira e de solidariedade com a resistência do povo 

chileno. Vinculado que estava ao Movimento de Esquerda Revolucionária, o MIR do Chile, ele 

desempenha uma atividade permanente de denúncia do terror pinochetista ao mesmo tempo que 

lança luzes sobre os tempos sombrios que vive a América Latina nos anos 70. Interessante 

observar que Vincennes foi a mesma universidade onde neste período Deleuze, Guattari, Foucault, 
e, posteriormente, Negri, Alain Badiou, Jacques Rancière, Michel Löwy, entre outros de destaque 

no pensamento político contemporâneo passaram. Não causa estranhamento, portanto, a 

proximidade de Sader nesse período ao círculo dos autonomistas italianos exilados (advindos do 

movimento operaísta), como Negri, com os quais construiu forte diálogo no exílio e, igualmente, 

sua aproximação com Guattari, filósofo este que na década de 80 visita o Brasil, tendo participado 

de uma edição da Revista Desvios, fundada por Eder, e publicado uma entrevista com o então líder 

sindical Luís Inácio da Silva.  
74 Outro filósofo que exerce grande influência sobre seu pensamento é Merleau-Ponty sobre o qual 

redigiu sua dissertação de mestrado e dedicou parte de seus estudos na França. Assim conceitua 

Marilena sobre a noção de tempo que absorve do filósofo francês: “Na Fenomenologia da 

percepção, Merleau-Ponty procura desfazer nossa imagem convencional do tempo como sucessão 
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autor já destacado, que depois no final da década de 70 teve suas obras traduzidas 

pela mesma, teceu importantes contribuições para se pensar a manifestação do 

totalitarismo naqueles regimes anunciados como socialistas e em relação à 

“invenção democrática”. Os seus escritos produzidos ao longo da década de 1960 

e 70 retomam em grande parte as ideologias que permitiram a incorporação do 

social e do político em uma coisa só e indiferenciada e trabalham, sob uma leitura 

maquiaveliana dos conflitos dentro dos corpos políticos
75

, uma noção de 

democracia como prática instituidora de direitos, para além de um modelo político 

ou econômico ideal. Segundo o filósofo, a “invenção democrática” seria um 

acontecimento extraordinário, instituição do político como nova instituição do 

social pelo fenômeno da desincorporação, pela perda da eficácia prática e 

simbólica da ideia, da imagem, do nome da unidade. Seria, pois, um advento da 

divisão social reconhecida como tal, da diferenciação interna entre o social e o 

político ou entre as esferas de existência social e das instituições políticas.  

“A democracia é invenção porque longe de ser mera conservação de 

direitos, é a criação ininterrupta de novos direitos, a subversão contínua do 
estabelecido, a reinstituição permanente do político e do social. Como criação de 

direitos, como reconhecimento das divisões internas e das diferenças constitutivas 

do social e do político, a democracia abre para a história no sentido forte da 
palavra. E desfaz as imagens da boa sociedade e do bom governo, da 

“comunidade ideal” transparente, virtuosa, sem conflitos, plenamente 

reconciliada consigo mesma, una e invencível”
76

. 

 

Pela identificação das divisões internas e das diferenças constitutivas do 

social e do político que essa compreensão é capaz de colocar luz novamente sobre 

as falas e ações dos sujeitos nelas envolvidos, de maneira que a construção 

democrática passe necessariamente pelo reconhecimento da institucionalização de 

novos direitos e, por conseguinte, problematize o nascimento e o funcionamento 

do Estado. Deste modo, pensar a democracia dicotomicamente apenas enquanto 

modelo econômico ou político passou a não fazer mais sentido para tais teóricos, 

                                                                                                                                                                       
linear contínua de momentos ou a linha contínua que vai do passado ao presente e deste ao futuro. 

Pelo contrário, em lugar das diferenças entre os tempos, o filósofo fala em diferença temporal e 

descreve o tempo como pura inquietude, isto é, como criação da pura diferença consigo mesmo”. 

Cf.: CHAUÍ, Marilena. “Crítica e Ideologia” (edição revista). Escritos de Marilena. Organização 

de André Rocha. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2013, p. 118. 
75 Ver: LEFORT, Claude. Le travail de l’ouvre: Machiavel. Paris : Gallimard, 1972. 
76 CHAUÍ, Marilena. Apresentação de “A Invenção Democrática”. In: LEFORT, Claude. A 

invenção democrática. São Paulo: Autêntica, 2011, p. 20. 
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pelo que dirigiram suas críticas ao horizonte teórico que balizava algumas 

discussões no campo intelectual brasileiro. 

Segundo Chauí, nesta época, no âmbito das discussões do CEDEC, ela se 

colocou em contraposição, especificamente, a duas correntes: uma que se utilizava 

dos parâmetros fornecidos por Norberto Bobbio e outra que dispunha do 

pensamento de Ernesto Laclau. O primeiro, a partir de uma análise da política 

italiana, trabalhava com a distinção pura e simples entre democracia e socialismo, 

ao passo que o segundo tal distinção era fundada na diferenciação entre a política 

e a economia. Para Laclau, o socialismo seria uma concepção da economia, já a 

democracia pertencente a seara política, de modo que ambos não possuiriam uma 

articulação interna
77

. O grupo criador do CEDEC, avesso a tais concepções, 

propunha por outro turno, injetar no conhecimento sobre o Brasil as perspectivas e 

práticas compartilhadas que não constavam nos manuais ou modelos previamente 

elaborados pelos acadêmicos. Ao introduzir em sua alcunha, por exemplo, o termo 

“cultura”, sugeriam entender a “cultura política, a cultura tal como vista pelos 

antropólogos, a questão da cultura popular, o problema da ideologia, a questão 

gramsciana da cultura e a luta pela hegemonia”
78

, o que se revela na apresentação 

do primeiro número de sua revista: 

“(...) O nosso ambiente de criação da cultura esteve quase sempre ligado 

à expansão das funções estatais, contribuindo para favorecer um estilo de trabalho 
intelectual cujo protótipo em épocas mais recentes é o tecnocrata, reavivando as 

raízes autoritárias da tradição da cultura brasileira. Cumpre, nos dias que correm, 

criar condições para o desenvolvimento de visão crítica do passado e do presente, 

reafirmando suas ligações com a perspectiva de democratização econômica, 

social e política de nosso país. (...) Trata-se de recuperar traços dos 

desenvolvimento histórico da sociedade que a ótica autoritária sempre ajudou a 

desarticular, mas cuja potencialidade inovadora e crítica o quadro cultural 

brasileiro já anuncia. (...)”. (grifamos) 

 

Ou em um segundo boletim publicado em 1978, no qual foram expostos os 

esforços iniciais por parte do grupo em organizar um acervo básico de 

informações para o estudo do processo de participação social, política e cultural 

das classes populares dos grandes centros urbanos do país: 

                                                             
77 CHAUÍ, Marilena, NOGUEIRA, Marco Aurélio. “O pensamento político e a redemocratização 

do Brasil”. In: Lua Nova. 30 anos CEDEC. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0102-

64452007000200006. Acesso em 12/10/2013. 
78 Ibid., p. 08. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0102-64452007000200006
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-64452007000200006
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“O Cedec é uma instituição civil (...) fundada em 1976 e cujo objetivo 
principal consiste na consolidação de um espaço para a realização de pesquisas e 

debates sobre aspectos sociais, políticos e econômicos e culturais da realidade 

brasileira, com ênfase especial na problemática das classes populares. É assim 
que o perfil do Cedec se define. Nesse sentido, dirige suas atividades para as 

seguintes áreas: movimento operário e sindical, trabalhadores rurais, movimentos 

sociais urbanos, cultura popular, violência e marginalidade, igreja e suas relações 
com os movimentos populares e o Estado, ideologia e partidos políticos”. 

 

A perspectiva compartilhada pelo grupo se divorciava, portanto, da 

tendência reproduzida por alguns intérpretes na produção de conhecimento sobre 

o Brasil, nas mais diferentes áreas das ciências humanas, como ressaltado 

anteriormente, quando tratamos da análise do autoritarismo, que alinhavam a 

tentativa de explicação dos processos sociopolíticos sem referência aos 

movimentos internos que os engendram, dando prevalência à políticas 

institucionais enquanto catalizadoras para se pensar a evolução dos fatos 

históricos ou substituindo as dinâmicas das relações sociais por suas próprias 

representações. A despeito das críticas, isso não significou, contudo, um 

afastamento do material teórico já produzido ou mesmo de seus autores. Pelo 

contrário, este espaço de pensamento aglutinador onde as novas elaborações 

foram sendo construídas eram feitas em compasso com a participação das mais 

diferentes correntes do pensamento em seus seminários, debates e discussões. 

Chauí lembra a pluralidade que caracterizou os primeiros anos de funcionamento 

do CEDEC: 

 “A única condição para ser do Cedec era ser contra a ditadura. (...) O 

Cedec não incluía só a esquerda. Incluía, por exemplo, os liberais progressistas 

como Celso Lafer e Almino Affonso, por exemplo. Um dos seminários mais 

interessantes que nós tivemos logo no início quando os exilados começaram a 
voltar, foi feito pelo Miguel Arraes. Incorporaram-se ao grupo Plínio de Arruda 

Sampaio, vindo da Democracia Cristã, o pessoal da OAB, da ABI, por intermédio 

do Perseu Abramo, o pessoal do Cebrap – uma parte do Cebrap passou a 
participar dos dois Centros –, o pessoal da ciência política da PUC, das ciências 

sociais da USP, os grupos ligados à Teologia da Libertação e a Paulo Freire”
79

. 
 

O pluralismo que marcava seu funcionamento revela, no mesmo passo, a 

amplificação que era tentada para se pensar outra articulação possível do 

pensamento de esquerda em meio a crise aberta pelo período de transição e seus 

termos operantes, pelo que Marilena ressalta que seus interlocutores propunham, 

                                                             
79 CHAUÍ, M., NOGUEIRA, M.. Op. cit. p. 13. 
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com efeito, uma “uma mudança de foco da análise sobre o Brasil. Ou seja, o 

social entra em cena novamente”. E, neste momento, segundo a autora, ao 

afirmar-se mais uma vez a existência da sociedade brasileira, bem como de suas 

classes e lutas internas a ela, abriu-se espaço para a identificação da própria 

realidade material, cuja dinâmica demanda o reconhecimento de suas forças, a 

ação dos movimentos sociais, populares, sindicais, da cultura popular, da questão 

dos partidos políticos, etc.. Remete-se aquilo que Eder Sader chamou de “crise da 

teoria da revolução proletária” e a “persistência do(s) marxismo(s)”: 

“A crise da teoria da revolução proletária é a crise da missão 

emancipadora da classe operária, ou seja, do fato de esta ser vista como tendo 

uma tarefa a cumprir, determinada pela teoria que pretende saber o essencial da 

História. Enquanto o cotidiano do proletariado desaparecia nas representações 
instituídas a partir dessa missão revolucionária, nem por isso deixou de produzir 

outras práticas coletivas de resistência e, portanto, outras formas de representação 

e luta. No Brasil mesmo a irrupção das greves de 1978, surgidas fora das 

formas consagradas de organização e discurso da esquerda, expressou esse 

divórcio. A crise da teoria da revolução proletária é também a crise do ‘sujeito 

revolucionário’, ou seja, de um processo pelo qual o proletariado – ou sua 

representação – subordina outras classes e setores sociais dominados através de 
um projeto global que ele articula”

80
. (grifamos) 

 

No entanto, esse projeto de ordenação das diferentes forças sociais acaba 

sendo confrontado inequivocamente com a realidade de uma pluralidade de 

sujeitos que, enquanto tais, não mais se veem enquanto aliados subalternos 

aderidos a uma classe hegemônica que lhes dá sentido. De acordo com o autor, 

“tanto os movimentos feministas, antinucleares, ecológicos quanto os de índios, 

negros e tantos outros, emergem justificando-se por si mesmos”. Por isso, tal 

momento de reconcepção teórica é a crise de uma determinada noção sobre a 

História, a qual buscou uma tentativa de racionalização de todos os conflitos 

sociais, projetados para uma “resolução global no momento da revolução. Mas a 

politização do social implicou justamente um estilhaçamento do campo da política 

e, portanto, também das pretensões totalizadoras”. 

Ora, mas em que sentido é possível então falar de uma “persistência do(s) 

marxismo(s)”? De acordo com Sader, o marxismo pode perdurar de duas formas 

diferentes: a) de um lado, enquanto ideologia, sistema totalizador, pelo quais 

                                                             
80 SADER, Eder. Revolução proletária..., op. cit., p. 55-56. 
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intelectuais produzem a “ciência da História” nas mais diferentes disciplinas e 

burocratas ordenam a realidade onde agem; b) de outro, 

“enquanto fonte de elaborações que ajudam intelectuais a produzirem 

novos conhecimentos e militantes de diferentes movimentos sociais a formularem 
seus projetos e formas de ação. Só que, neste segundo modo, o marxismo já não é 

mais a totalização capaz de nos explicar o sentido de nossas ações. Isso cabe a 

cada um de nós, em cada uma das aventuras em que nos engajamos. Essa é, 

talvez, uma das ‘lições’ que os movimentos sociais nos deixaram’”
81

. 
 

Afirmar que a sociedade brasileira existe e propor a incorporação das falas, 

ações e relações inerentes aos movimentos sociais para uma reflexão acerca dos 

processos sociopolíticos e históricos brasileiros, cravaram marcas e permitiram 

importantes mudanças de foco nos pensamentos dos intelectuais aqui 

considerados, como tentaremos distinguir nos próximos capítulos, e que nos 

ajudam a compreender as conexões que serão tecidas por eles entre o tema da 

autonomia, da participação e, finalmente, da imbricação entre democracia e 

socialismo, senão vejamos pelo relato de Marilena: 

“(...), isso tem consequências políticas: quando o Estado deixa de ser o 

sujeito histórico e quando a transformação histórica deixa de ser pensada como 
tomada pelo Estado, quando os movimentos populares, os movimentos 

sindicais, a cultura popular, partidos políticos, as formas sociais e políticas 

da organização surgem como os novos sujeitos históricos ou como um sujeito 

histórico coletivo, como disse Eder Sader, há uma redefinição da prática 

social transformadora. Aparece, tanto no plano do trabalho industrial como nas 

demais instituições sociais, o tema da autogestão em oposição ao tema 

sociológico da organização. E, no plano político, o tema da autonomia em 
oposição ao tema leninista da vanguarda. Com esses temas, entra em cena a 

discussão intensa sobre a noção de participação. Com a proposta da autogestão 

do lado do trabalho, da autonomia dos movimentos sociais e populares, do lado 
da sociedade, e da participação, do lado social e político, o Cedec encontrou os 

três elementos ou as três determinações que lhe permitiram fazer uma 

reflexão sobre a relação entre democracia e socialismo. Por isso mesmo, 
contrariamente a Bobbio e Laclau, nós, do Cedec, consideramos que 

democracia e socialismo são inseparáveis”
82

. (grifamos) 

 

 

                                                             
81 Ibid., p. 58. 
82 CHAUÍ, M., NOGUEIRA, M.. O pensamento político..., op. cit., p. 16. 
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2. Entre a teoria e a práxis: considerações sobre a 

emergência dos movimentos populares da transição sob a 

ótica de Eder Sader. 

Entre abril e maio de 1975 foi realizado um ciclo de debates sobre cultura 

contemporânea no antigo teatro Casa Grande do Rio de Janeiro que contou com a 

presença de 30 profissionais, entre críticos e especialistas em cinema, teatro, 

música popular, televisão, artes plásticas, imprensa, literatura e publicidade e 

reuniu figuras como Antônio Cândido, Paulo Pontes, Fernando Torres, Sérgio 

Cabral, Mino Carta, Chico Buarque, Alceu Amoroso Lima, Antônio Callado e 

outros, e ainda atraiu por sessão, as quais incluíam debates com a plateia, uma 

média de 1400 pessoas. Nesta ocasião, na sessão sobre cinema, Leon Hirszman 

comentou a respeito dos efeitos promovidos pelos aparelhos de censura da 

Ditadura ao seu filme São Bernardo: 

“A censura queria cortar cerca de 15 minutos do filme correspondente a 

três cenas, sendo que o corte de uma delas tornaria incompreensível a relação 
entre Madalena e Paulo Honório, eliminando o conteúdo social do filme. Trata-se 

da cena do espancamento de um camponês à porta da igreja. Sendo cortada, teria 

de excluir também a discussão entre Paulo Honório e Madalena em que ela 
reclama contra aquele espancamento”

83
. 

 

  A cena da violência contra o camponês é capaz de nos levar ainda a outras 

imagens produzidas pelo mesmo cineasta, desta vez quatro anos depois, ao 

documentar a repressão aos movimentos operários ao momento que optaram de 

fato pela paralização, em ABC da greve. É por entre a tentativa de corte 

silenciadora do regime e a sucessão dos acontecimentos apresentados, a 

experiência revigoradora de reunir depois de muitos anos milhares de pessoas – a 

qual se repetiu depois em outras capitais – para discutir a situação da cultura 

brasileira e o engajamento de outras esferas na situação de revolta dos 

trabalhadores, que pretendemos apresentar a atmosfera de desagrado social e 

insustentabilidade do regime no contexto da transição política brasileira. 

Do lado do governo, a segunda metade da década de 1970 avançou 

mostrando as limitações do sistema econômico calcado em um projeto 

modernizante dependente que se abateu com a crise do petróleo. As taxas de 

                                                             
83 Ciclo de debates do teatro Casa Grande. Rio de Janeiro: Editora Inúbia, 1976, p. 35. 
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crescimento miraculosas acabaram por revelarem-se mais promessas do que 

realizações factuais, de sorte que suas consequências imediatas, crise, inflação, 

arrocho salarial, dívida externa, descontrole da balança comercial, desemprego, 

etc., passaram a incidir sobre amplos setores sociais e não mais tão somente sobre 

a “mão-de-obra desqualificada”. Assim, a confiança depositada na imagem do 

“Brasil grande” e a esperança em um modelo particular de desenvolvimento pela 

superficial modernização da nação – refletido no investimento em grandes obras 

de infraestruturas a serviço dos interesses do capital internacional, e poucos 

investimentos reais nos setores públicos de base, como educação, saúde e a 

inexistente distribuição de renda (de acordo com a “teoria do bolo”) – arrefeceram 

e aquilo que em um primeiro momento pôde justificar a “expropriação política” 

dos civis tornou-se insustentável. 

  Do mesmo modo, ocorreu uma aparente “despolarização” do cenário 

geopolítico internacional, sobretudo com a eleição de Jimmy Carter, em 1976, e 

uma virada na estratégia americana, visando à recuperação do prestígio mundial 

dos EUA com nítida associação entre política externa americana e direitos 

humanos universais
84

, pelo que intensificaram-se a publicização das denúncias de 

crimes contra a humanidade praticadas pelo Estado brasileiro. Desfalecendo-se os 

principais elementos que alimentavam a ideologia da segurança nacional, bem 

como com o esvaziamento da proposta inicial de uma força saneadora para 

combater o mal da corrupção, passou-se a colocar em xeque os meios pelos quais 

tais fins eram justificados, ou seja, a necessidade da utilização do aparelho 

repressivo na estabilização e na salvaguarda de um imaginado interesse nacional. 

A crescente perda de apoio da base social do regime levou o quarto presidente-

general anunciar, em 1974, já em seu discurso de posse, um projeto de abertura 

que, tratava-se  

“em verdade, de realizar a volta organizada aos quartéis, (...) deveria 

comportar garantias básicas para o regime: evitar o retorno de pessoas, 
instituições e partidos anteriores a 1964; proceder-se em um tempo longo (...) o 

que implicaria a escolha ainda segura do sucessor do próprio Geisel e a 

                                                             
84 SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. “Crise da ditadura militar e o processo de abertura no 

Brasil”. In: FERREIRA, Jorge; NEVES, Lucilia, de Almeida (orgs.). O tempo da ditadura: regime 

militar e movimentos sociais em fins do século XX (O Brasil Republicano vl. 04). Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2012, p. 259. 
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incorporação a uma nova constituição – que não deveria de maneira alguma ser 
fruto de uma constituinte – das chamadas salvaguardas do regime, as medidas 

necessárias para manter no futuro uma determinada ordem, sem o recurso à 

quebra de constitucionalidade”
85

. 

 

Nem Ernesto Geisel, tampouco Golbery do Couto e Silva, dispunham de 

um concreto projeto de liberalização do país. Esta proposta consistia, antes, em 

uma tentativa de negociação – mediante sístoles e diástoles, de pressões e 

contrapressões (em referência às analogias que Golbery apreciava tecer) –, que 

objetivava criar uma medida comum a fim de garantir a reordenação segura do 

país – isto é, conservando os modelos instaurados (e os interesses filiados a eles) e 

a estabilidade institucional (inclusive a militar) – em meio às tensões colocadas, 

quer pelas entidades representativas que passavam a esboçar uma vontade de 

autonomia para a democratização (como a ABI, OAB e CNBB, a recomposição 

ofensiva dos “autênticos” do MDB), quer pelo setor “linha-dura” da corporação 

contrário à devolução do poder para os civis naquele momento, temendo um 

possível retorno das forças de resistência. 

Tais tensões emergiram da própria fatura exposta entre os modelos 

instituídos da Ditadura e a realidade apresentada pelas condições de existência da 

sociedade naquela época. Isto é, tornaram-se flagrantes os conflitos entre os 

limites da funcionalidade da prática social e as instâncias discursivas e repressivas 

pelas quais o regime tinha se tornado possível. As imagens pelas quais a Ditadura 

se mostrava e retratava o país e seus anseios, cuja circulação era fortemente 

auxiliada pelos veículos de comunicação de massa - e a eficácia mantida por seus 

aparelhos de censura – foram revelando-se incongruentes com o que se enxergava 

de fato no âmbito do social: o crescente empobrecimento de parte da população, a 

desmedida violência (mediante o sistemático emprego da tortura, dos 

desaparecimentos forçados e assassinatos), o autoritarismo que havia se apossado 

das mais diversas imbricações do tecido social e esmagado a sociedade civil e, 

finalmente, um subdesenvolvimento irresoluto como questão.  

Pois bem, nesse sentido, a entrada em cena das instituições representativas 

citadas é compreensível. A inoperância do modelo econômico – e seus 
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pressupostos de desenvolvimento, interesse nacional e modernização – fez com 

que este perdesse o lastro que antes encontrava nos interesses da classe média, 

sobretudo depois que esta passou a sentir com mais intensidade os efeitos da 

violência do regime, decaindo assim também as ameaças idealizadas dos 

“terroristas” e comunistas. No mesmo passo, esgotou-se a possibilidade de admitir 

a continuidade das atividades jornalísticas e advocatícias dentro das limitações 

impostas. Os atos institucionais e a repressão retiraram dos advogados garantias 

básicas com as quais trabalhavam como o habeas corpus, a visitação aos seus 

clientes, a autonomia judiciária, etc., além de promoverem o desaparecimento e a 

tortura entre alguns de sua classe. Pelas presidências de Raymundo Faoro seguido 

de Eduardo Seabra Fagundes, a questão do Estado de Direito excepcional até ali 

suportado passou a importar a inexistência de sua legitimidade, demandando-se, 

portanto, a volta das garantias republicanas básicas, ou seja, a recuperação de sua 

legitimidade passou a significar a volta da democracia e das liberdades civis 

perdidas
86

. 

Do mesmo modo, o cerceamento da liberdade de expressão e o assassinato 

do jornalista da TV Cultura Wladimir Herzog nas dependências do DOI 

                                                             
86 Acerca deste tema é notória a declaração de Curitiba publicada pela Ordem por ocasião do VI 

Encontro da Diretoria do Conselho Federal, em 1972. Nela constava a defesa do restabelecimento 

das garantias do Judiciário, da “harmonia entre a segurança do Estado e os direitos do indivíduo, 

na conformidade dos princípios superiores da Justiça”; do livre exercício da atividade profissional 

do advogado, a saber: “Não há a mínima razão em que se tenha como necessário o sacrifício dos 

princípios jurídicos no altar do desenvolvimento, pois o legítimo progresso econômico e social só 

se fará em conformidade com os princípios do Estado de Direito e o respeito aos direitos 

fundamentais do homem. Se é verdade que para o desenvolvimento são indispensáveis paz e 

segurança, não é menos verdade que não existe tranquilidade e paz quando não há liberdade e 

justiça. Toda a dinâmica da vida nacional e o funcionamento das instituições deve processar-se sob 
o crivo do respeito à pessoa humana (...)”. Quanto à inserção do tema da legitimidade é também 

notória essas palavras de Raymundo Faoro: “O Estado de direito não está todo, nem na sua 

substância, no conjunto das leis, da Constituição, e das medidas do poder. A lei, a lei ordinária, a 

lei magna valem, porque são legítimas, porque respondem à vontade do povo na sua soberania 

necessária. Para realizá-la, para que ela seja a verdade de todas as horas, na atividade diária e nos 

prédios forenses, só um caminho é possível, a estrada de mil bifurcações, de mil desvios, de mil 

enganos, a estrada real da liberdade. Liberdade com todos os adjetivos, sem nenhum adjetivo que a 

tolha, na palavra, no livro, na imprensa, no tribunal e no lar, para que a face viril do homem se 

afirme, se eleve e se dignifique”. Sobre o tema: MOTTA, Marly. “’Dentro da névoa autoritária 

acendemos a fogueira...’- a OAB na redemocratização brasileira (1974-80)”. Revista Culturas 

Jurídicas. Rio de Janeiro, v.3, n.1, p.1-29, jan./jun.2008. 
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paulistano, em 1975, levou a ABI a se filiar oficialmente na luta
87

, impulsionada 

fortemente pela atuação da “imprensa nanica”, um grupo de importantes jornais 

da oposição, tais como O Pasquim, Politika, Versus, Movimento, Opinião, etc.
88

. 

Acompanhando estas frentes, tivemos ainda a amplificação dos debates entre os 

intelectuais e movimentos artísticos, tal qual descrito inicialmente, retomando o 

fôlego da “cultura de resistência” propulsor da Passeata dos Cem Mil, perdido 

após o recrudescimento de 68. Na academia, operou-se uma remobilização das 

discussões, como a fundada pelo CEDEC referida no capítulo anterior.  

A reanimação que tomava o corpo social naquele período foi de encontro e 

forçou os limites e o ritmo da distensão colocada pelas instâncias oficiais. Por 

meio de diferentes experiências, com a amplificação dos espaços e tempos que 

traziam, a abertura foi sendo tensionada por muitas frentes. Provocavam, assim, as 

respostas daqueles setores militares que teimavam em um projeto mais restrito de 

abertura, poderíamos dizer, em um movimento de sístole, os quais se 

configuraram, já no governo de Figueiredo, em operações de desestabilização que 

procuravam atingir sintomaticamente as entidades citadas
89

. 

  As ofensivas da fração linha dura dos militares não representavam as 

fronteiras impostas apenas por um setor mais reacionário do governo, cabe 

destacar a dificuldade com que as mobilizações sociais adentravam as instituições. 

Antes mesmo, em 1977, a edição do Pacote de Abril demonstrou que a 

remodelação do pacto social teria de ser forçadamente colocada “de cima”, 

mesmo depois das eleições de 1974, cujo resultado beneficiou o partido de 

                                                             
87 Sobre o engajamento da ABI e a reconstrução de sua memória a partir da luta pela 

redemocratização, ver: REIS, Daniel Aarão e ROLLAND, Denis. Modernidades Alternativas. Rio 

de Janeiro: FGV Editora. 
88 SILVA, Francisco Carlos Teixeira da, Op. Cit., p. 269. 
89 “Em 1979, uma bomba destruiu o carro do jornalista de oposição Hélio Fernandes, enquanto o 

bispo de Nova Iguaçu voltava a ser alvo de um atentado. No ano seguinte, 1980, uma bomba 
explode na OAB, mantando uma funcionária, Lydia Monteiro. Neste mesmo dia, mais dois 

atentados ocorrem no Rio de Janeiro, um no jornal Tribuna Operária e outro no prédio da Câmara 

Municipal (...). Dezenas de bancas de jornais, nas ruas centrais do Rio de Janeiro, são incendiadas, 

como aviso para paralisarem a venda de jornais de oposição. Líderes da oposição, como o 

recentemente anistiado Leonel Brizola, são alvo de bombas, como também lideranças da sociedade 

civil, como o advogado Sobral Pinto. Grandes espaços públicos são alvo de atentados, como a 

quadra da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro, onde se realizaria pouco depois um ato 

público de oposição. Tais atos terroristas anunciavam aquele que deveria ser o maior ato de 

intimidação da oposição: o atentado no Riocentro. (...) Na noite de 30 de abril de 1981 foram 

colocadas diversas bombas durante um show promovido em comemoração ao Dia do Trabalho”. 

In: Ibid., p. 271. 
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oposição, MDB. Com efeito, a partir destes exemplos, a participação das 

entidades citadas mostra seu dúbio caráter, sua importância e sua limitação. Sem 

dúvida, a OAB empenhou importante papel enquanto interlocutora da 

democratização, levando a efeito a “Missão Portela” e procurando estabelecer um 

consenso entre os polos das representações políticas, liderada de um lado pelo 

MDB e de outro pelas instâncias mais conservadoras.  

Todavia, ao mesmo tempo, encontrava-se limitada por seu trabalho 

institucional e pelos instrumentos formais que contava para tanto, mesmo o polo 

“mais combativo” do MDB encontrava-se circunscrito ao espaço eleitoral legado 

ao seu exercício e aos discursos cujos termos eram tanto provenientes como 

conformados neste campo. Por óbvio, não se pode desmerecer a mudança 

representada pelas iniciativas dos “atores principais” da transição (os quais vão 

alcançar vitórias concretas como a lei de anistia em 1979 e na Assembleia 

Nacional Constituinte de 1987/88). De outro modo, estaríamos a defender, 

paradoxalmente, o discurso encampado pelos conservadores, como bem nota 

Francisco Teixeira, 

“Para muitos autores, tal processo nunca esteve presente na abertura em 

termos de uma dialética Estado/Projeto Geisel Golbey, com seus condicionantes 

institucionais e MDB/sociedade civil, com seus condicionantes políticos. 

Baseando-se em entrevistas dos principais atores do projeto Geisel-Golbey (...), 
insiste-se na tese, formulada por tais atores, de que a abertura foi um projeto do 

poder conduzido conforme seus formuladores e sem alterações de rumo. O ex-

ministro Delfim Netto talvez seja o exemplo extremo de tal formulação: ‘[a 
oposição] nem ajudou nem atrapalhou [a abertura]. A abertura foi uma decisão 

interna [dos militares]. É irrelevante [a oposição]. Quando ouço o nosso Franco 

Montoro dizer: “nós conquistamos a democracia”, eu morro de dar risadas. 
Porque não conquistaram coisa nenhuma’. Na verdade, faz parte da postura 

conservadora a recusa de pensar a cidadania, e os demais atores políticos, como 

parte do processo político e, acreditar com firmeza que evoluem num cenário 

vazio, onde são capazes de controlar todas as falas”.
90

 
 

De outra monta, devemos chamar a atenção para o fato de que a lógica da 

abertura também não se reduz a uma oposição de condicionantes instituídos, 

partido-sociedade ou Estado-projeto. Não se reduz, voltando ao argumento 

anterior, à atuação das entidades de classe como força motora da transição, como 

representações mesmas dos anseios da sociedade ou receptáculo destes. A 
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transição insinua, antes, uma mudança da qual os modelos instituídos são efeitos 

operantes dentro dos campos de poder. Mais profundamente, ocorreu uma 

redistribuição de significados, por assim dizer, um reposicionamento de valores e 

práticas constituídas no seio social, as quais provocaram a ruptura e cujo 

significado emergente foi capaz de inovar o universo político por meio de suas 

falas e ações. Neste sentido, realmente não conquistaram nenhuma democracia, 

até porque, como sabemos, a democracia não é um regime a ser implementado, 

mas uma construção complexa do corpo político que presume, antes, novas 

maneiras de se conceber a cidadania. 

O objetivo desta dissertação é, lembremos, tentar apreender tal sentido de 

ruptura pelas provocações absorvidas por determinado pensamento de esquerda 

brasileiro. Assim sendo, a segunda parte deste capítulo tentará esboçar, a partir da 

leitura de Eder Sader, o significado do que constituiu a “novidade” para o autor na 

entrada de “novos personagens em cena”, ou seja, de que maneira outros atores 

além dos citados participaram do processo de transição e colocaram falas e práxis 

que transbordaram os limites impostos pelo espaço e o tempo dos modelos 

instituídos. Com efeito, e na linha do afirmado nesta introdução e no capítulo 

passado, quando apreendemos de sua obra e da experiência histórica o sentido de 

novidade, não pretendemos atribuir um caráter inaugural ao que se passou de 

modo a destacar uma espécie de “geração espontânea” virtuosa na ação política 

daqueles anos. Ao contrário, a opção por nos estendermos em um capítulo 

introdutório que demonstrasse as linhas de continuidade e rupturas, tanto teóricas 

como práticas, que se estabeleceram naqueles anos, apontam para o esforço 

assumido em demonstrar que emergiram de uma determinada composição de 

relações sociais, cujos agentes coletivos e agenciamentos discursivos envolvidos e 

submetidos a determinadas condições econômicas, sociais e políticas enxergaram 

um momento oportuno para colocar em ação a afirmação de seus desejos e 

vontades, isto é, o que fazem e de que maneira passaram a elaborar e a 

ressignificar a convivência partilhada. 

Deste modo, a divisão deste capítulo comporta uma seção inicial que 

especificará aquilo que foi chamado de “novos” personagens, o que requer a 

identificação a seguir dos manejos teóricos de análise utilizados por Sader em sua 
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compreensão e, tendo em vista o pontuado quanto à sua inevitável 

correspondência com um cenário econômico-social, cuja contingência própria 

estabeleceu as condições para a sua emergência e questionamentos elaborados, os 

mesmos serão abordados na terceira seção. E, finalmente, demonstraremos por 

fim que aquilo que lhe concede um caráter de novidade foi o encontro de uma 

série de matrizes práticas e discursivas existentes, os quais colocados de uma 

determinada maneira na conjuntura, proporcionaram-lhes, aí sim, uma ascensão 

particular derivada da própria imprevisibilidade da experiência que permite 

inovações nos processos materiais da realidade.  

 

2.1. Reconhecendo os novos personagens. 

O Movimento Democrático Brasileiro, não obstante a pluralidade que 

marcava as vinculações ideológicas de seus membros, dada a condição de único 

partido de oposição ao regime e os limites que isso pressupunha, sobretudo depois 

do AI-5, enfeixa bem o que pretendíamos expor a respeito da vinculação destes 

“velhos” atores às possibilidades de ação relegadas aos espaços institucionais. E 

retomamos isso a partir das falas de alguns dos intelectuais que dele se 

aproximaram quando da transição e que depois se voltaram às mobilizações 

sociais que trabalharemos adiante no exame das experiências e lutas dos 

trabalhadores da grande São Paulo. 

Após a derrota inequívoca nas eleições de 1970 (impostas em grande parte 

pela legislação eleitoral), diante da crise econômica aberta em 1973 e da resposta 

da população a algumas de suas campanhas nesse ano e ante, ainda, o 

pronunciamento governista em 74 anunciando o período de distensão, a ala mais 

“radical” toma a direção do partido e garante sua vitória para as eleições 

parlamentares desse período. Neste contexto, algumas de suas lideranças – 

principalmente as ligadas aos grupos dos “autênticos” – optaram por elaborar um 

manual contendo uma plataforma básica para todos os candidatos do país, cuja 

preparação contou com a assessoria de intelectuais, incluindo alguns ligados na 

época ao CEBRAP: Fernando Henrique Cardoso, Paul Singer, Francisco de 
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Oliveira, Francisco Weffort e José Álvaro Moisés, entre outros
91

. A colaboração 

de tais figuras, e sua maior aproximação com o partido mediante as reuniões 

estabelecidas, levou que percebessem, contudo, sua limitação, mesmo a do setor 

mais progressista, emergindo daí as primeiras considerações quanto à necessidade 

de formação de um partido de massas, com um perfil mais definido. Nas palavras 

de José Álvaro Moisés: “fui me dando conta de que os autênticos, por mais 

críticas que tivessem ao MDB e por mais que quisessem, possuíam uma grande 

limitação, pois estavam muito envolvidos com os interesses eleitorais do MDB e 

não queriam se desligar (...). Ao mesmo tempo, sentíamos que isto não daria conta 

das necessidades do país”
92

. 

Segundo a historiadora Márcia Berbel, 

“Essas necessidades estavam ligadas, na opinião deste grupo, às 

profundas modificações ocorridas na sociedade brasileira, sobretudo a partir dos 

anos 60. A diversificação na estrutura de classes no Brasil, levando à formação de 
uma classe média mais numerosa e de um operariado heterogêneo, associada à 

falta de liberdade vivida desde 1964, exigia a formação de um partido que, em 

seu programa, conseguisse abranger, concretamente, os novos anseios sociais e 

políticos.”
93

 

 

Pelo que o grupo citado desloca sua colaboração para outra iniciativa, a 

partir de 1976, em torno da possível criação do Partido Popular Democrático e 

Socialista (PPDS), ao qual veio juntar-se posteriormente outras figuras já públicas 

como o ex-ministro do trabalho Almino Afonso e o ex-deputado federal Plínio 

Sampaio, bem como alguns sindicalistas ligados à oposição metalúrgica de São 

Paulo e à Pastoral Operária em São Paulo e no ABC. Este grupo existiu até 1979 e 

centrou suas discussões na busca de um tipo de partido que pudesse ser 

constituído dentro da nova realidade brasileira, o que, novamente, para Moisés, 

significava: 

“retomar a experiência do antigo Partido Socialista Brasileiro, não tanto 

do ponto de vista de sua militância, que foi muito escassa, mas do seu perfil 
programático, ou seja, o de um partido identificado com a ideia democrática de 

                                                             
91 Ver: KINZO, Maria D’Alva Gil. Oposição e autoritarismo: gênese e trajetória do MDB – 

1966/79. São Paulo, Vértice, Revista dos Tribunais, 1988. 
92

 Entrevista concedida à Márcia Berbel pelo próprio em 1990. In: BERBEL, Márcia Regina. 

Partido dos Trabalhadores: tradição e ruptura na esquerda brasileira (1978-80). Dissertação de 

Mestrado. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. 

Orientadora Suely Queiroz. São Paulo, 1991. 
93 Ibid., p. 31. 
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socialismo e que, portanto, partia da premissa de uma crítica radical ao 
stalinismo, às experiências do socialismo burocrático (...). Era uma proposta com 

amplo conteúdo popular, que deveria tomar a questão da democracia como 

central e, ao mesmo tempo, insistir na ideia do socialismo.”
94

 
 

Suas palavras denotam que a democracia passa a reconquistar espaço nas 

falas dos intelectuais estando vinculada às reais necessidades dos movimentos 

populares por meio das quais apenas poderiam retornar também ao tema do 

socialismo. Em outro depoimento, o professor e depois militante do PT, coloca 

isso de forma bem clara, ao constatar que as reivindicações da oposição (a 

existente, isto é, o MDB), como a luta por uma assembleia constituinte ou por 

sindicatos livres, só poderiam ocorrer pelas vias  

“pelas quais os trabalhadores possam constituir-se como agentes 
políticos, de tal forma que isto se torne uma garantia para a democracia que 

estamos defendendo (...). Isto requer um programa internamente democrático, 

descentralizado, popular e socialista, capaz de ver a construção do socialismo 

como uma pedagogia ou uma guerra de posições, e não como um simples assalto 
ao poder”

95
. 

 

Francisco Weffort expressa a mesma preocupação ao referir-se a questão 

do partido, vale mais esta transcrição, 

“o problema da democracia e do partido é, portanto, não somente uma 

questão da organização interna, mas também a forma das relações entre este tipo 

de expressão política, cujo maior risco é só se referir ao nível de Estado, e outras 
formas de expressão da classe social”

96
. 

 

À vista de tais considerações, feitas ainda em 1976, não é mera 

coincidência que posteriormente, quando se inicia em 78 o movimento grevista de 

São Bernardo, os pensadores citados passaram a reunir-se com a diretoria do 

sindicato, ao passo que, após o desfazimento definitivo do grupo, Almino Afonso 

adere de vez ao MDB e Fernando Henrique Cardoso lança candidatura ao senado 

pelo mesmo partido, iniciando-se um processo de diferenciação entre eles. 

  A preocupação de Moisés e Weffort acerca da criação de um partido 

fundado nas ações dos trabalhadores enquanto agentes políticos e da identificação 

de seu grau democrático à aproximação de diferentes classes sociais, evitando o 

risco de referir-se apenas ao nível de Estado, sinaliza um deslocamento da 

                                                             
94 Ibid., p, 32. 
95 Ibid., p. 33. 
96 Ibid., p. 33. 
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referência para se pensar a ação política comum aos intelectuais naquele 

momento. Na verdade, essa mudança de foco veio acompanhada, ou melhor, 

acompanhando, as significativas alterações no conjunto da sociedade e as 

reordenações que passaram a se intensificar ao longo da década de 70. Assim, 

pequenos atos, que até então seriam considerados insignificantes ou reiteração de 

uma impotência, começam a receber novas conotações.  

“Manifestações capazes de incidir eficazmente sobre a institucionalidade 

estatal – antes interpretadas como sinal de imaturidade política – começam a ser 
valorizadas como expressões de resistência, de autonomia e criatividade. Creio 

que estas mudanças constituem um efeito retardado e mais profundo das derrotas 

dos anos 60. Elas expressam uma crise dos referenciais políticos e analíticos que 
balizavam as representações sociais sobre o Estado e a sociedade em nosso país. 

É no quadro dessa crise que intelectuais (acadêmicos ou militantes) deixam de 

ver o Estado como lugar e instrumento privilegiados das mudanças sociais e 

começam a enfatizar uma polarização – às vezes até maniqueísta – entre 
sociedade civil e Estado.”97 

 

Deste modo, embora gestadas desde o início de 1970, as mudanças 

colocadas pela sociedade passaram a ser “reconhecidas” de modo mais 

contundente por intelectuais e militantes a partir de 76, quando se inicia uma 

revalorização concreta das práticas sociais presentes no cotidiano popular, 

“ofuscadas pelas modalidades dominantes de sua representação”
98

. Passaram a ser 

vistas, doravante, por suas linguagens, lugares de manifestação, valores que 

professavam, como indicadores da emergência de outras identidades coletivas, 

tratava-se, pois, “de uma novidade no real e nas categorias de representação do 

real”
99

. Isso talvez possa ser atribuído ao fato de que apenas em 78 esta nova 

forma de composição das forças sociais apareceu de modo mais evidente: nas 

citadas votações recolhidas pelo MDB, na extensão e características de 

movimentos populares nos bairros de periferia da Grande São Paulo, na formação 

do chamado “Movimento Custo de Vida”, no crescimento de correntes sindicais 

contestadoras da estrutura ministerial tutelar, no aparecimento das comunidades 

de base, greves e na formação do Partido dos Trabalhadores, as quais, segundo 

Eder, seriam manifestações de um comportamento coletivo de contestação da 

                                                             
97

 SADER, Eder, Quando novos personagens entram em cena: experiências, falas e lutas dos 

trabalhadores da Grande São Paulo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988, p. 33. 
98 PAOLI, M. Celia, SADER, Eder, TELLES, Vera. “Sobre ‘classes populares’ no pensamento 

sociológico brasileiro. In: R. Cardoso (org.), A aventura antropológica, Paz e Terra, 1986. 
99 SADER, Eder. Op. Cit., p. 34. 
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ordem social vigente. Como qualquer movimento instituinte de ruptura, a 

emergência de outros sujeitos coletivos ligou-se às condições impostas às suas 

experiências sócio-políticas. Nessa linha, Francisco Weffort atribuiu à experiência 

tensa do “terror de Estado” a elaboração da sociedade civil e a alteração do 

próprio modo de abordar as questões políticas. Dois trechos de sua obra, Por que 

democracia?, explicam: 

“A decepção, mais ou menos generalizada, com o Estado abre caminho, 

depois de 1964 e, sobretudo, depois de 1968, à descoberta da sociedade civil. Mas 
nem por isso terá sido, em primeiro lugar, uma descoberta intelectual. Na 

verdade, a descoberta de que havia algo mais para a política além do Estado 

começa com os fatos mais simples da vida dos perseguidos. Nos momentos mais 
difíceis, eles tinham de se valer dos que se encontravam à sua volta. Não havia 

partidos aos mais se pudesse recorrer, nem tribunais nos quais se pudesse confiar. 

Na hora difícil, o primeiro recurso era à família, depois aos amigos, em alguns 

casos também aos companheiros de trabalho. Se havia alguma chance de defesa 
havia que procurar um advogado corajoso, (...). De que estamos falando aqui 

senão da sociedade civil, embora ainda no estado molecular das relações 

interpessoais? A única instituição que restava com força bastante para acolher os 
perseguidos era a Igreja Católica (...). Nós queríamos ter uma sociedade civil, 

precisávamos dela para nos defender do Estado monstruoso à nossa frente. Isso 

significa que, se não existisse, precisaríamos inventá-la. Se fosse pequena, 

precisaríamos engrandecê-la (...). É evidente que, quando falo aqui de ‘invenção 
ou de ‘engrandecimento’, não tomo estas palavras no sentido de propaganda 

artificiosa. Tomo-as como sinais de valores presentes na ação política, e que lhe 

conferiam sentido exatamente porque a ação pretendia torná-los uma 
realidade”

100
. 

 

A necessidade de inventar para si outros espaços de luta expressa um 

momento representativo de crise pelo qual passou a sociedade brasileira e que, 

segundo Sader, alteraram as próprias questões e os ângulos desde os quais a 

sociedade se interrogava. Do campo da experiência retiram-se as especulações 

teóricas possíveis, cujo sentido nesse caso nos faz concluir que, em parte, da 

experiência do “fechamento do Estado, este deixou de ser visto como parâmetro 

no qual se media relevância de cada manifestação social. Começam a surgir 

interrogações sobre as potencialidades de movimentos sociais que só poderiam se 

desenvolver fora da institucionalidade estatal”
101

. 

Como assinalado no trecho acima, este não foi um movimento puramente 

intelectual, porém, pressupôs um movimento recíproco com o campo das 

                                                             
100 WEFFORT, Francisco. Por que democracia?. São Paulo: Brasiliense, 1984, p. 93-95. 
101 SADER, Eder. Op. cit., p. 34. 
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experiências. As ideias aqui correspondem – isto é, tanto manifestam quanto 

produzem – à emergência de novos padrões de práticas coletivas. Essa nova 

valorização da “sociedade civil” expressava uma alteração de posições e 

significados na sociedade, que se mostravam tanto nas categorias de pensamento 

quanto nas orientações das ações sociais. As “ausências” (e as consequentes faltas 

que lhe engendram) destacadas no capítulo anterior pelas palavras de Chauí com 

as quais se elaboraram as críticas históricas e sociológicas acerca da capacidade 

organizativa do país
102

 podem ser resgatadas agora em um sentido ainda mais 

amplo, ou seja, podem ser apreendidas nas e pelas transformações sociais que 

passaram a impugná-las a partir daquele momento. 

Este movimento recíproco de entendimento proposto conduz à 

compreensão que tais tentativas teóricas, embora totalizantes, não são por si 

representações falhas ou equivocadas da realidade. Mesmo que muitas delas 

excluam qualquer consideração acerca da postura dos trabalhadores para explicar, 

por exemplo, o impacto da modernização das indústrias, cumpre considerar, à luz 

da ruptura da década de 70, que estiveram determinadas pelas condições às quais 

os comportamentos sociais estavam, igualmente, subsumidos. Desta maneira, é 

possível dizer que a ruptura teórica e o deslocamento da compreensão intelectual 

para as práticas cotidianas dos trabalhadores, por exemplo, deve-se, também, à 

forma diferente de atribuição de significados às suas próprias práticas que estes 

atores passaram a fazer de modo crescente e sistemático ao longo dos anos sob 

análise. 

Em uma pesquisa sobre os antecedentes à criação do Partido dos 

Trabalhadores intitulada Partido dos Trabalhadores: tradição e ruptura na 

esquerda brasileira (1978-80) a historiadora Márcia Berbel, ao falar do 

significado da ruptura que tratamos sobre os trabalhos analíticos da época, 

identifica que nas representações elaboradas até o início da década de 70 o 

operariado era visto a partir da lógica do capital e sob a dominação de um Estado 

onipotente. Os autores destacavam em sua relação com o Estado uma postura 

                                                             
102 Recordemos: ausência de um capitalismo desenvolvido, ausência de uma classe hegemônica 

capaz de oferecer um projeto de desenvolvimento ou de um operariado organizado capaz de levar 

a efeito a luta de classes, recorrendo ao Estado, tanto para explicá-las como para cumprir suas 

funções ideologizadas. 
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passiva frente à apropriação dos sindicatos pelos mecanismos de tutela impostos, 

à repressão e/ou frente aos efeitos ainda sentidos da tradição do trabalhismo. 

Quanto ao sistema capitalista, ressaltavam o fato que a intensa industrialização 

promovida nas últimas décadas promovera uma mudança de perfil da classe 

trabalhadora, a qual, ao ser incorporada às estruturas produtivas, sentia-se 

beneficiada por elas e, portanto, sem motivos aparentes para questioná-las. 

Um dos primeiros a realizar uma pesquisa sobre esse assunto foi Leôncio 

Martins Rodrigues que fazia parte do grupo de sociólogos, junto a Juarez Brandão 

Lopes, Alain Touraine, Fernando Henrique Cardoso, Azis Simão e J. Albertino 

Rodrigues, pioneiros na realização de estudos sistemáticos sobre a classe operária, 

não mais diluída em concepções como “povo” ou “nação brasileira”. Esses 

estudos tinham a marca de uma preocupação maior acerca da industrialização 

brasileira como motor da modernização, o que fazia com que seus olhares sobre o 

sindicalismo se orientassem a partir do impacto que a rápida industrialização e a 

urbanização do país operaram sobre a passagem desse mundo rural-tradicional 

para um urbano-industrial. O trabalho de interpretação sobre a constituição da 

classe operária dado pelo funcionamento e pelas modificações causadas pela 

estrutura produtivo-econômica permitiram que concluíssem que os  

“trabalhadores industriais, oriundos do campo e portadores das tradições 

patriarcais-oligárquicas a que foram submetidos, conservavam um modo de 
pensar tradicional, estando alheios a tudo que dissesse respeito a condição 

operária propriamente dita. Fascinados pelas possibilidades de ascensão pessoal 

que essa condição lhes oferecia, seriam incapazes de ter um projeto coletivo, 
mantendo-se indiferentes às decisões seja no âmbito da empresa ou da sociedade. 

Desta forma, as relações de subordinação da classe operária ao Estado desde o 

Estado Novo parecem perfeitamente explicáveis”103. 

 

Ao assumir ainda este ponto de vista para analisar o movimento emergente 

da década posterior, Leôncio acaba por concluir que a adaptação do setor ao 

capitalismo, por sua inserção neste sistema, teria relegado à classe melhores 

condições, devido aos melhores salários e às melhores condições de trabalho, 

proporcionados pela maior especialização
104

. O autor enxerga com pessimismo a 

                                                             
103 BERBEL, Márcia. Op. Cit., p. 04. 
104 Por meio da análise da indústria automobilística em São Bernardo assim concluiu: “As 

conclusões alcançadas (...) fornecem algumas pistas para a apreciação mais ampla sobre as atitudes 

da camada operária ante a sociedade industrial em formação e sobre a empresa estrangeira no 



84 

 

 

 

iniciativa política desta “frágil base sindical” por ela, justamente, estar integrada 

ao sistema e usufruir de seus benefícios, pelo que “uma orientação revolucionária 

por parte dos trabalhadores, nas áreas mais desenvolvidas do país, dificilmente 

poderá consolidar-se, apesar do esforço de alguns grupos minoritários para 

influenciar a classe operária nesta direção. Ocorre que os setores mais ativos não 

são párias do sistema, mas sim trabalhadores qualificados (...)”
105

. 

A imagem de trabalhadores prisioneiros desta estrutura econômica 

polarizada e impotentes diante do Estado é compartilhada, igualmente, por Maria 

Hermínia Tavares de Almeida que sofistica um pouco tal compreensão ao destacar 

o surgimento de um “sindicalismo de negócios” aos moldes norte-americanos 

suscitado pela “moderna grande empresa”. Os problemas surgidos na relação 

trabalhista, tais quais a redução da jornada de trabalho ou o sistema de 

qualificação e promoção, eram colocados como questões interna corporis e 

delegadas a um corpo de representantes, caracterizado como “‘apolítico’, 

solidamente plantado na empresa e tecnicamente preparado para enfrentar e 

resolver os problemas gerais e específicos de seus representados”
106

. Deste modo, 

ambas as interpretações tomam as especificidades do operariado daquele núcleo 

mais desenvolvido do ABC como meros frutos da estrutura produtiva do país – 

determinada por uma heterogeneidade vista sob um ponto de vista dual entre os 

setores tradicional x moderno –, restando como uma “elite [dentre os 

trabalhadores do país], isolada e com reivindicações específicas”, incapaz de 

estabelecer uma luta unificada com os demais setores.  

É inequívoca a influência das condições materiais na realidade do 

operariado apreendida pelas ideias formuladas acima. Utilizando-se dos métodos 

das ciências sociais, elas decorreram inclusive de registros deixados em 

                                                                                                                                                                       
Brasil. Elas chamam a atenção para os obstáculos que se antepõem à emergência de uma 

consciência anticapitalista entre o proletariado que se forma num contexto econômico, social e 

político como o brasileiro. (...) Nas condições brasileiras, de transformação do trabalhador agrícola 

em operário industrial, o emprego fabril implica justamente o contrário, ou seja, a aquisição de 

uma profissão, ainda que esta seja a de um simples operário semiqualificado”. In: RODRIGUES, 

L. M.. Industrialização e Atitudes Operárias. São Paulo: Brasiliense, 1970, p. 102. 
105

 RODRIGUES, L. M.. “Tendências Futuras do Sindicalismo Brasileiro”. In: Revista de 

Administração de Empresas – ERA. Rio de Janeiro, FGV, 19, out./dez., 1979, p. 50-1 Apud 

Berbel, Marcia, Idem. 
106 ALMEIDA, M. H. T.. “O Sindicato no Brasil: Novos Problemas, Velhas Estruturas”, In: 

Debate e Crítica. São Paulo, Hucitec, n. 6, jul. 1975, p. 60. 
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depoimentos de operários e de militantes. Em que pese o fato dos autores citados 

elegê-las como única condicionante, não se pode negar que tais condições 

contribuem em certa medida na constituição de determinados padrões de condutas 

por estabelecerem um cenário que Eder Sader descreve, grosso modo, em 

referência à diversas obras, como: 

“Divididas pela concorrência no mercado de trabalho e pelas estratégias 
empresariais, atomizadas na qualidade de migrantes rurais que perdem suas 

referências culturais na metrópole, despolitizadas pela ação de um Estado que 

esvazia ou reprime os mecanismos de representação, alienadas e massificadas 

pelos meios de comunicação. Até mesmo suas estratégias de sobrevivência 
apareciam funcionais à reprodução capitalista: a autoconstrução, mecanismo pelo 

qual a população mais pobre resolveu seu problema habitacional, barateava os 

custos da reprodução da força de trabalho, permitindo um rebaixamento dos 
salários reais; o aprendizado profissional, através do qual famílias de 

trabalhadores projetaram uma ascensão social ou simplesmente protegeram-se 

num mercado de trabalho altamente competitivo, ao tornar-se um processo 
maciço, terminou diminuindo os salários reais dos operários qualificados.”107 

 

A despeito das condicionantes que tal cenário colocou aos 

comportamentos dos trabalhadores, elas não acabaram por constituí-las ou 

conformá-las em sua totalidade. Essa situação pôde e foi contornada pelos 

operários ao organizarem outros espaços de convivência social e expansão de seus 

comportamentos, alternativos a tais limitações. Além disso, as mesmas 

condicionantes, quer a estrutura produtiva, quer a promessa pendente de 

crescimento do modelo socioeconômico do regime, sofreram profundas 

modificações ao longo da década, como vimos anteriormente. De maneira que 

novas condicionantes, como o arrocho salarial, demissões, inflação, etc., vão 

passar a participar do rol dos elementos que importam na compreensão de suas 

condutas e, posteriormente, ações políticas, sem, contudo, esgotar as 

possibilidades explicativas em relação à irrupção dos movimentos operários e 

populares do final da década. 

Alguns autores que mantiveram seus olhares presos às estruturas acabaram 

por atribuir a emergência dos movimentos à formação de uma “elite operária neste 

setor” decorrente do “polo mais desenvolvido do capitalismo brasileiro”. Segundo 

Celso Frederico, na obra A Vanguarda Operária, esta classe aparecia como 

“exasperada, como se estivesse sendo olhada através de uma lente de aumento que 
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dilatasse ao extremo os seus traços mais significativos”
108

. E daí o autor justifica o 

núcleo mais “consciente” do movimento grevista daquela época, o qual, 

impulsionado por sua condição, estaria a resistir ao capital mediante sabotagens, 

boicotes e greves mais intensas.  

A exigência colocada por sua qualidade de “novidade” requereu que outros 

atributos fossem colocados em questão. Em 1983, Eder Sader, Maria Celia Paoli e 

Vera da Silva Telles, constatam que já em 1978 diversos estudos passaram a 

questionar a imagem dos trabalhadores brasileiros “subordinados graças às 

determinações estruturais da indústria brasileira” e que buscavam, neste novo 

momento, observar as práticas desses trabalhadores como “dotadas de sentido, 

peso político e significado histórico na dinâmica da sociedade”
109

. Com efeito, 

observam que as estruturas produtivas saem do protagonismo (como objeto 

central de análise), bem como as instituições tradicionais (partidos e sindicatos) 

perdem centralidade. O universo de exame teórico passou a atrair a partir daquele 

momento outros elementos para constituir seu objeto, como os “grupos de fábrica, 

clubes de mães, comunidades de base etc.; os trabalhadores urbanos não são mais 

exclusivamente o operariado organizado; são sujeitos sociais que se expressam em 

múltiplas dimensões, definindo-se a cada momento em seu local de moradia, de 

trabalho, nas suas formas de lazer, de religiosidade, de saber.” 

A começar do início: pela rotina fabril. Sader et al destacam um primeiro 

trabalho neste sentido, de Amnéris Maroni, A estratégia da recusa. A autora, 

propositalmente, afasta de sua análise o enfoque institucional e coloca luz sobre 

os “trabalhadores em movimento”, mesmo que dentro da fábrica, a fim de 

demonstrar seu protagonismo em recusa às interpretações anteriores. O 

trabalhador reaparece, assim, ele mesmo, “reapropriando-se do espaço da 

racionalidade do capital para convertê-lo em campo de luta e resistência à 

dominação capitalista”
110

. O que faz no dia-a-dia, nas variadas formas que 

encontra de uma “resistência cotidiana, na fábrica, à disciplina e à opressão”. 
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Mesmo aqueles estudos que não assumiram outros elementos de análise no seu 

exame a respeito da constituição do novo sindicalismo, acabaram por admitir que 

ela passou-se ao largo ou, pelo menos, desviando-se, das instituições tradicionais. 

Ricardo Antunes, em A rebeldia do trabalho: o confronto operário no ABC 

paulista – as greves de 1978/80, acompanha teoricamente a evolução desde as 

primeiras paralisações de fábrica até as campanhas unificadas dos anos posteriores 

e enxerga ao “final” deste processo, em 1980, quando as greves arrefecem, uma 

“forte derrota política”, a qual atribui, justamente, à ausência de uma “direção 

consciente”. Em contraposição à Amnéris, o autor entende as reivindicações 

contra o arrocho salarial como eixo central para apreender a dimensão prática de 

tal acontecimento. As demandas que se seguiram a essa, tais como a luta contra o 

intervencionismo estatal e pela democratização, autonomia e liberdade sindical, 

direito de greve, maior organização no espaço fabril, pela negociação direta, entre 

outras, constituíram apenas os instrumentos capazes de possibilitar a luta maior 

deste movimento que seria a denúncia e o combate à superexploração do trabalho, 

“uma vez que o despotismo e a opressão exprimiam a forma pela qual, no 

cotidiano fabril, a expropriação do trabalho se efetivava. E o arrocho salarial era a 

manifestação mais perversa desta concretude”
111

. 

Não obstante o arrocho salarial ter sido, sem dúvida, um aspecto propulsor 

essencial das reivindicações, ele não esgota as possibilidades explicativas de sua 

ruptura. Antunes indica com propriedade a falta de instituições tradicionais que 

pudessem centralizar e “ordenar” a luta, mas o faz com estreiteza ao condenar o 

processo a um fracasso devido à ausência de uma “direção consciente, ou seja, 

fundada na existência de uma orientação política cientificamente elaborada e não 

limitada aos marcos da espontaneidade e intuição das massas”
112

. Suas conclusões 

apressadas derivam da limitada circunscrição estabelecida para apreender a 

dinâmica grevista ao restringi-la aos aspectos da dominação imediata. Com isso, 

Antunes afasta as “alianças” mediatas que essas reivindicações traziam consigo 

provenientes da articulação e reflexão quanto à vivência da superexploração em 
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outros espaços sociais e mediante outras práticas sociais; experiências de 

convivência que remetiam de volta ao campo fabril sujeitos e demandas políticas 

tanto mais fortalecidos, quanto complexos. 

A complexidade da ruptura forçou, assim, o deslocamento do olhar teórico 

dos pontos centrais dos quais decorriam a luta dos trabalhadores (partidos, 

sindicatos, Estado) para outros estratos do corpo social, o que não quer dizer que 

foram alcançados, uma vez que, à vista das considerações de Antunes, conclui-se 

que sem uma referência concreta, o autor enxerga apenas voluntarismos nas ações 

das massas. Justamente, o sensível e rigoroso exame que Eder Sader faz desta 

dinâmica, associando as lutas e experiências tanto do novo sindicalismo como de 

outros movimentos populares às suas matrizes discursivas e espaciais, permite que 

o autor ultrapasse a “barreira ontológica” das estruturas e dos condicionantes 

materiais colocados pela determinação social e, combinado a eles, possa 

reconhecer o que houve de afirmativo e criativo nos movimentos, oferecendo-nos 

respostas, por conseguinte, mais completas. 

Ele mesmo constata que ao final da década vários textos passaram a se 

referir à irrupção dos movimentos operários, das “classes populares”, ou dos 

setores dominados (“e esta própria hesitação na nomenclatura, presente nas 

interpretações sobre esses fatos, já indica uma novidade na forma como eles 

apareceram que se acomodava mal às denominações já feitas”
113

) que emergiram 

com a marca da autonomia e da contestação à ordem estabelecida. 

“Era o ‘novo sindicalismo’ que se pretendeu independente do Estado e 
dos partidos; eram os novos movimentos de bairro, que se constituíram num 

processo de auto-organização, reivindicando direitos e não trocando favores 

como os do passado; era o surgimento de uma ‘nova sociabilidade’ em 
associações comunitárias onde a solidariedade e a autoajuda se contrapunham aos 

valores da sociedade inclusiva; eram os novos ‘movimentos sociais’, que 

politizavam espaços antes silenciados na esfera privada. De onde ninguém 

esperava, pareciam emergir novos sujeitos coletivos, que criavam seu próprio 
espaço e requeriam novas categorias para sua inteligibilidade.”114 

 

A impressão da autonomia que o autor atribui à emergência de tais 

movimentos, decorrentes de algumas qualidades que ele reconhece brevemente no 

trecho citado – como o processo de auto-organização, a reivindicação de direitos, 
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aos novos valores compartilhados, etc. –, auxilia-nos a compreender o passo a 

mais que sua leitura deu em comparação às análises recém-abordadas. Ao incluir e 

destacar a marca autônoma de tais ações, o autor as livra das concepções que as 

determinaram tão só a partir das estruturas produtivas e dos mecanismos de poder, 

fazendo compreender assim outros elementos componentes da vida social. A 

atitude inovadora das ações mencionadas deixa-se transparecer e, ao mesmo 

tempo, faz indicar que elas não se caracterizaram por um mero inconformismo e 

recusa às condições dadas, aos modelos estabelecidos, tampouco lutavam apenas 

por novos padrões de legitimação da ordem vigente. 

Nessa linha, Sader pôde reconhecer que a novidade consistia algo para 

além da contestação. A novidade não residia no antagonismo que se apresentava 

aos padrões vigentes, mas, antes, tais ações faziam-se a partir de novos padrões de 

tal modo que, para além de uma negação, eram capazes de inovar, consistindo 

assim o sentido de sua ruptura. Conclui-se, portanto, que o antagonismo aparente 

correspondia, antes, à aparição de uma nova configuração de classe, é claro, 

calcada nas transformações impostas pelos modelos socioeconômicos, mas 

traziam em sua constituição, por sua vez, tanto uma recusa como uma resposta a 

eles. O seu traço criativo e, daí autônomo, permitiu o autor compreender que se 

testemunhava, concomitantemente, a aparição de novos sujeitos históricos. Em 

suas palavras: 

“Eu não estava simplesmente diante de um momento de ruptura nos 

padrões de legitimação da ordem. Inclusive porque nem essa contestação era tão 

generalizada, nem a legitimação o havia sido. Eu estava, sim, diante da 
emergência de uma nova configuração das classes populares no cenário público. 

Ou seja, não apenas em comparação com os padrões do início da década, mas 

também – e sobretudo – com os de períodos históricos anteriores, o fim dos anos 

70 assistia à emergência de uma nova configuração de classe. Pelos lugares onde 
se constituíam como sujeitos coletivos; pela sua linguagem, seus temas e valores; 

pelas características das ações sociais em que se moviam, anunciava-se o 

aparecimento de um novo tipo de expressão dos trabalhadores, que poderia ser 
contrastado com o libertário das primeiras décadas do século, ou com o populista, 

após 1945. A pesquisa teria que dar conta da natureza dessa nova 

configuração.”115 

 

Para dar conta da natureza dessa nova configuração, o sociólogo viu-se 

obrigado a mudar os parâmetros de exame do que nomeia de “novos sujeitos 
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coletivos”, bem como, implicou na análise da gênese de tais movimentos e das 

matrizes as quais estavam relacionadas, cujas combinações imprevisíveis 

possibilitaram sua constituição em outros termos. Abaixo vamos sintetizar 

brevemente os manejos teóricos utilizados pelo autor para, a seguir, recompor o 

percurso seguido no entendimento de seu processo constituinte. 

2.2. Remanejamentos teóricos realizados para “dar conta da 

realidade”. 

Logo no primeiro capítulo da obra já citada, Eder Sader confessa sua 

insatisfação à vista dos conceitos lançados mãos anteriormente na análise de tal 

tema,  

“em todos esses casos, as ações das classes sociais aparecem como 

simples atualizações das estruturas dadas. E daí, simplesmente passivas ante os 

mecanismos de reiteração da ordem, as alterações desta também teriam de ser 
explicadas por alterações daqueles mecanismos estruturais. Nesse registro, a 

própria ideia da constituição de sujeitos coletivos desempenhando algum papel 

criador nos processos históricos não fazia muito sentido”116. 
 

Pelo que o autor propõe um alargamento nos eixos conceituais de modo a 

expandir as explicações vinculadas às estruturas em direção à consideração, por 

sua vez, das experiências, e, em vez de partir das categorias/caráter de classe, 

propõe considerá-las enquanto “configurações sociais” em um trabalho a fim de 

identificar os “sujeitos coletivos” envolvidos. Quanto ao primeiro deslocamento, 

ele constata, inicialmente, a superação já falada, que das condições do chamado 

milagre brasileiro, não se conseguiria deduzir nem as mudanças no 

comportamento sindical, nem as motivações presentes nas comunidades de base, 

nem a emergência de donas de casa das periferias em mobilizações de bairro do 

modo como o fizeram, nem, aliás, qualquer uma das tendências presentes nas 

ações das classes sociais. 

Segundo o autor, “na verdade é sempre possível relacionar os processos 

sociais concretos a características ‘estruturais’, só que esse procedimento não 

adiciona uma vírgula à compreensão do fenômeno”. Isso porque, ao oferecer o 

protagonismo às contradições causadas pelas condições impostas pelo sistema 

capitalista e sua reprodução na força de trabalho não é possível elucidar as 
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características singulares que se revelam caso nos debrucemos para examinar o 

fenômeno em sua originalidade. Isso porque, restringir a análise às condições 

objetivas dadas acaba por deduzir os comportamentos como “necessidades 

objetivas”, operando uma naturalização dos fatores econômicos e das opções 

políticas possíveis, as quais emergem como meras consequências. Dispersam-se 

nesta operação, todavia, os processos de atribuição de significados provenientes 

do mundo simbólico de cada agrupamento, ou seja, deixam-se de lado seus 

imaginários próprios, logo aquilo que os singularizam enquanto movimento 

coletivo.  

Em uma substituição mais generosa, o autor propõe alcançar as mediações 

criadas entre as estruturas dadas e as ações sociais desenvolvidas, nas quais 

aparecem os “processo de atribuição de significados, pelos quais uma ausência é 

definida como carência e como necessidade, e pelos quais certas ações sociais são 

definidas como correspondendo aos interesses de uma coletividade”
117

. Sader 

denomina essa mediação de “elaboração cultural das necessidades”, cujo conteúdo 

excede as lutas pela obtenção de bens e serviços que satisfaçam suas necessidades 

básicas de reprodução, e contribuem na revelação das especificidades que 

envolvem o “modo como o fazem (que tipo de ações para alcançar seus 

objetivos), tanto quanto a importância atribuída aos diferentes bens, materiais e 

simbólicos, que reivindicam”, todos dependentes de uma “constelação de 

significados que orientam suas ações”. 

Para uma apreensão particular desta constelação de significados, o autor 

faz uso de três elementos concretos que, segundo ele, definem um determinado 

grupo enquanto grupo, a saber: a) sua identidade, b) o modo como se articulam 

objetivos “práticos” a valores que dão sentido à existência do grupo em questão e, 

principalmente, c) “das experiências vividas e que ficaram plasmadas em certas 

representações que aí emergiram e se tornaram formas de o grupo se identificar, 

reconhecer seus objetivos, seus inimigos, o mundo que o envolve”
118

. 

Do primeiro elemento, cumpre esclarecer que Sader não trata de uma 

suposta identidade essencial inerente à constituição dos sujeitos e preexistente às 
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práticas, mas sim da “identidade derivada da posição que assume”. Ou seja, ela 

não é um norte abstrato a guiar suas condutas, porém, encontra-se corporificada 

em instituições determinadas, onde se “elabora uma história comum que lhe dá 

substância, e onde se regulam as práticas coletivas que a atualizam”. E assim 

lança as questões: Quem são os membros em questão? São membros de um 

sindicato? Militantes de um partido? Participantes de uma comunidade de base? 

Tal identidade vai depender e colocar-se em referência ao segundo 

elemento citado e que singulariza os modos de organizar as ações dos grupos em 

prol dos objetivos comuns. Contudo, ambas dependem primordialmente do último 

elemento mencionado, cujo significado Eder retira do modo de E. P. Thompson 

conceber a constituição histórica das classes sociais; a fim de elucidar a questão 

cita trecho da obra Luta de classes sem classes?: “as classes acontecem à medida 

que os homens e mulheres vivem suas relações de produção e experimentam suas 

situações determinantes, dentro do ‘conjunto de relações sociais’ com uma cultura 

e expectativas herdadas, e ao modelar essas experiências em formas culturais”
119

. 

E, por conseguinte, nosso autor conclui: 

“Embora as pessoas se encontrem, de saída, numa sociedade estruturada 

já de determinada maneira, a constituição histórica das classes depende da 

experiência das condições dadas, o que implica tratar tais condições no quadro das 

significações culturais que as impregnam. E é na elaboração dessas experiências 
que se identificam interesses, constituindo-se então coletividades políticas, sujeitos 

coletivos, movimentos sociais. (E certamente, na medida em que tais movimentos 

constituem um agente ativo na formação social, mesmo aquela ‘estrutura já dada’ 
é também produzida pelas interações e lutas de classe).” 

 

Nesta conclusão, na qual identifica um movimento comum e recíproco 

entre as condições dadas e a atividade dos sujeitos, ele acaba por afastar também 

uma suposição que poderia encaixá-lo em uma revalorização dos sujeitos sociais, 

segundo uma tradição solipsista ou de uma reconcepção do solitário sujeito 

cartesiano produtor da realidade a partir de suas ideias. Para longe de qualquer 

idealismo, Sader esforça-se por afastar as falsas concepções dicotômicas em torno 

de sujeitos x estruturas.  
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Pelo até aqui descrito, resta evidente que o autor assume que a realidade 

objetiva não é exterior aos homens, “mas está impregnada dos significados das 

ações sociais que a constituíram enquanto realidade social, temos também de 

considerar os homens não como soberanos indeterminados, mas como produtos 

sociais”
 120

. Ora, mas então como ele é capaz de associar e ponderar a autonomia 

das ações humanas frente ao peso do mundo objetivado? Justamente, o seu pulo 

do gato consiste na importância que oferece ao tema da experiência e, sobretudo, 

de uma de suas características primordiais, a indeterminação. Isto é, estamos 

submetidos a uma “continuidade histórica” e trabalhamos com os mecanismos 

oferecidos pela realidade objetiva, contudo, no núcleo recôndito da 

indeterminação das experiências, homens e mulheres são capazes de, ao utilizar-se 

dos instrumentos já dados, criar novas funções para eles, produzir outros 

significados, reinventar suas práticas sobre os sistemas mesmos de significações 

que estão na base dos simbolismos de cada sociedade, das suas instituições e dos 

fins aos quais ela subordina sua funcionalidade. Assim, embora já constituído, é 

tão somente no terreno da prática, pelas infindáveis possibilidades de 

combinações da realidade que resta em sua imprevisibilidade, que se abre a 

possibilidade aos grupos constituírem a todo tempo o seu “fazer histórico”. E, por 

conseguinte, conclui: “com essas referências procurei pensar as alterações nas 

práticas coletivas de trabalhadores, como reelaboração do imaginário constituído, 

através de novas experiências, onde se produzem alterações de falas e 

deslocamentos de significados. Por aí surgem práticas instituintes”
121

. 

A partir destas referências que o autor é capaz de empreender o segundo 

alargamento conceitual a que nos referimos anteriormente, qual seja, o 

deslocamento de sua compreensão para além de uma concepção em termos 

“classistas” para uma que considera a “configuração social”. Ele não pretende, do 

mesmo modo, afastar a existência “objetivamente dada” das classes sociais e suas 

lutas em uma conceituação marxista. No entanto, nessa linha – pensando a 

“realidade objetiva como o resultado das ações sociais que se objetivaram” –, 

Eder suspende a referência marxista inerente à sociedade capitalista a uma 
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“realidade virtual” que, embora tenha se colocado de fato, é, igualmente, uma 

condição experimentada e, portanto, continuamente reelaborada.  

Explica-nos o autor que “‘classe social’ designa desse modo uma condição 

que é comum a um conjunto de indivíduos. Mas ela é alterada pelo modo mesmo 

como é vivida”. Ao debruçar-se sobre os novos modos de organização e gestação 

dos problemas comuns dos trabalhadores daquela época, o autor percebe que a 

constituição dos movimentos sociais implicou uma forma particular de elaboração 

dessas condições, de maneira que puderam operar cortes e combinações de classe, 

configurações e cruzamentos que não estavam dados previamente. Por 

conseguinte, os atores envolvidos percebiam, ou melhor, eram sensibilizados pela 

exploração e pela divisão capitalista do trabalho a que estavam existencialmente 

submetidos, mas eram capazes de conceber também uma elaboração prática 

enquanto transformação dessa existência. Novamente, na noção e na condição de 

classe articulam-se seus aspectos objetivos e subjetivos, enquanto dois momentos 

indissolúveis. Contudo, neste momento em especial que tratamos, “os novos 

movimentos sociais eles se dão no solo da condição proletária, mas esta é 

elaborada de um modo tal que os contornos classistas se diluem”, permitindo ao 

autor, assim, expandir as fronteiras da análise marxista dogmática, como se 

depreende do seguinte comentário: 

“A discussão sobre as condições postas pela divisão capitalista de 

trabalho social em nosso país tem certamente sua importância para a 

compreensão dos movimentos sociais. Mas na verdade as maiores interrogações 
começam a partir daí. O que desafiou a inteligência dos que se interessaram pelo 

fenômeno foi a emergência de uma nova configuração dos trabalhadores, uma 

outra identidade social, nova forma de representação coletiva. Por isso, se nossa 
pesquisa procurou captar os elementos que conformaram a condição proletária 

em São Paulo, ela se deteve particularmente no estudo dos movimentos sociais 

que reelaboraram essa experiência”.122 
 

Ao longo desta apresentação acerca da natureza das interrogações e dos 

conceitos que Sader faz uso em seu texto, utilizamos de forma indiscriminada as 

noções de movimentos sociais/populares, operariado, classe trabalhadora, etc.. 

Adiante, veremos que o rol de objetos utilizados no estudo em comento foi 

igualmente variado (clubes de mães da periferia sul, oposição metalúrgica de SP, 
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movimento de saúde). À vista disso, como é possível então atribuí-los uma 

categoria tão problemática como a de “sujeito”? O autor, ciente das ambiguidades 

que envolvem tal termo, optou por mantê-lo e afirmá-lo pelo fato dos agentes 

identificados expressarem uma insistente preocupação na elaboração das 

identidades coletivas, como forma de exercício de suas autonomias, o que tornou 

o sentido de sujeito, segundo ele, mais um objeto de análise do que um 

instrumento conceitual
123

. 

Na verdade, essa noção tornou-se um elemento de estudo de outros 

autores, os quais a depreendiam das próprias falas daqueles envolvidos no 

processo de mobilização, passando-se a ser amplamente elaborada a nível teórico 

também. É interessante perceber que os discursos identificados, muito embora 

provenientes de instâncias diferentes, guardavam entre si um traço comum: 

associado à nova categoria de sujeito que anunciavam traziam a concepção de um 

certo tipo de projeto. Vejamos as elucubrações teóricas que dentre as citadas pelo 

autor em comento nos parecem mais significativas: 

“(...) talvez seja o caso de admitir a existência de uma estratégia 

subjacente a esses movimentos que apontam, precisamente, na direção da 

constituição de um novo sujeito coletivo. É a luta pela cidadania que dá conteúdo 
ao movimento sindical que, para se afirmar, acaba entrando na política”

124
. (José 

A. Moisés sobre as lutas dos metalúrgicos de São Bernardo) 

“Teve início assim o lento processo de agregação popular (…) constituiu 
aquelas pessoas como um sujeito popular, com uma identidade própria, 

progressivamente conquista, com a consciência de ter uma história semelhante, 

problemas e esperanças comuns, os mesmos valores, e também um destino 
comum”

125
. (J. C. Petrini, ao descrever o desenvolvimento de uma comunidade de 

base) 

“(...)  a massa, mediante as associações se transforma num povo, novo 

sujeito histórico emergente, que começa a recuperar a sua memória histórica 
perdida, elabora uma consciência de sua situação de marginalização, constrói um 

projeto de seu futuro e inaugura práticas de mobilização para mudar a realidade 

circundante (…) ”
126

. (Leornado Boff, também caracterizando o processo de 
constituição das CEBs) 

“A articulação destes novos espaços públicos, a troca de experiências e a 

criação de novos valores entre os trabalhadores através destes processos de 

mobilização colocam como possibilidade histórica a expressão independente e 

                                                             
123  Ibid., p. 51. 
124

 MOISÉS, J. A.. “Qual é a estratégia do novo sindicalismo?. In: Alternativas populares da 

democracia. Rio de Janeiro: Vozes, 1982. 
125 PETRINI, J. C.. CEBs: um novo sujeito popular, São Paulo: Paz e Terra, 1984, p. 89. Apud: 

Ibidem, idem. 
126 BOFF, Leonardo. E a Igreja se fez povo. Rio de Janeiro: Vozes, 1986, p. 58-59. 
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autônoma dos trabalhadores e sua constituição enquanto sujeito político”
127

. (S. 
Caccia Bava, referindo-se às práticas dos trabalhadores) 

“(...) voltado para a reconstrução das lutas operárias na região do ABC, 

com o objetivo de colaborar na construção de um novo sujeito político 
histórico”

128
. (Heloisa Martins refere-se ao programa de trabalho do Centro 

Ecumênico de Documentação e Informação – CEDI) 

“(...) o que pode ser de relevância prática para os movimentos sociais 
atuais são os primeiros e tímidos passos no sentido de tornarem-se sujeitos de sua 

própria história”
129

. (Tilman Evers, discutindo o significado dos novos 

movimentos sociais) 
 

Nota-se que o referido projeto não consistia, na verdade, em demandas 

objetivamente formuladas direcionando seus interesses. O que continham de 

projeto era, na verdade, o resultado das experiências comuns compartilhadas em 

um novo espaço público constituído por eles mesmos, donde seus atores iam se 

modificando, subjetivando-se, concretizando seus desejos, reconhecendo suas 

necessidades comuns, talvez, até mesmo, uma história semelhante; ou seja, no 

decorrer da própria convivência foram traçando e substancializando uma 

identidade e uma proposta, contornos e conteúdos, portanto, da consciência de 

uma cidadania a ser requerida adiante politicamente. 

E daí decorre o seu grau de autonomia, a grande novidade reconhecida 

neste momento. Já consideramos que mais do que se opor aos padrões de condutas 

vigentes, os novos movimentos sociais, em decorrência das matrizes das quais se 

originaram e da inovação com que constituíram outros espaços de sociabilidade, 

foram capazes de formular padrões de ações sem precisarem ser, necessariamente, 

tributários, quer como antagonistas, quer como efeitos, ao modelo anterior, 

autodeterminando assim os termos pelos quais se representaram. 

“(...) um traço comum é o fato de a noção de 'sujeito' vir associada a um 

projeto, a partir de uma realidade cujos contornos não estão plenamente dados e 

em cujo devir o próprio analista projeta suas perspectivas e faz suas apostas. E 
outro traço comum, vinculado a este é a conotação com a ideia de autonomia, 

como elaboração da própria identidade e de projetos coletivos de mudança social 

a partir das próprias experiências”
130

. 

 

                                                             
127 CACCIA BAVA, S.. Práticas cotidianase movimentos sociais. Dissertação de mestrado, USP, 

1983, p. 15. 
128

 MARTINS, H.. Igreja e movimento operário no ABC – 1954-1975. Tese de doutoramento, 

USP, 1987, p. 15.  
129 EVERS, T.. “Identidade: a face oculta dos movimentos sociais”. In: Novos Estudos, Cebrap, 

abril 1984, p. 18. 
130 SADER, Eder. Op. Cit., p. 52. 
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  Ora, mas, novamente, essa mesma ideia de autonomia confere algumas 

problematizações à definição de um sujeito determinado, uma vez que a 

pluralidade de agrupamentos que se colocaram em movimento, indicando como 

desnecessária a constituição de um 'centro estruturante', vai de encontro à ideia 

tradicional de um sujeito capaz de ordenar a diversidade e atribuir racionalidade 

aos dados. No mesmo passo, a extrema mutabilidade dos movimentos, no sentido 

de que seus componentes se manifestaram em várias frentes e formas (desde 

associações de bairros a sindicatos), conspira contra a sedimentação de 

identidades coletivas. Reconhecida essa questão, Eder Sader a considera sob a 

ótica de alguns autores em particular, opositores das “conotações racionalistas” 

impressas na noção de sujeito pelo pensamento moderno tradicional, tais quais os 

filósofos políticos Felix Guattari e Antonio Negri que elaboram o termo, 

sintetizado grosseiramente, da seguinte maneira: 

“'agenciamento coletivo de enunciação” - porque se refere mais 
diretamente a expressão subjetiva aos processos singulares de constituição 

coletiva –, relaciona as novas formas de produção de subjetividade com as 

mudanças ocorridas nos modos de produção. Simplificando muito: à medida que 
as modalidades da produção capitalística invadem todos os poros da sociedade, 

provocam também uma inédita politização no social e, com isso, um 

descentramento do político”. 

 

Ou seja, a formulação final – sujeitos históricos – seria a expressividade 

particular e mesma de um processo de constituição do coletivo, cujo 

agenciamento está vinculado às condições dos modos de produção social. 

Situando-a em nosso sistema, o capitalista, e nas constantes transformações pelo 

qual tem envolvido toda a sociedade, há de se levar em conta tal relação e, 

sobretudo, o seu impacto sobre a relação entre o social e o político. O que no caso 

do Brasil da transição mostra-se de modo muito peculiar. O “descentramento do 

político” considerado pode ser atribuído sem dúvida às transformações que se 

operaram no seio da sociedade brasileira e de seu modo de produção, já 

explorados: a crescente industrialização da década de 60 em diante, o grande fluxo 

migratório do campo para a cidade e, ademais, remetendo-nos às palavras de 

Weffort acerca da centralização do poder por conta de um Estado autoritário e o 

consequente refluxo da mobilização para os âmbitos da sociedade civil. 

Consequentemente, a constatação do descentramento – e o sujeito pensado 
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enquanto relações de agenciamentos que se operam no bojo das transformações 

sociais – vem oferecer uma resposta a este primeiro falso problema que a relação 

entre a autonomia e a necessidade da constituição de um 'centro estruturante' 

parecem, a uma primeira vista, opor. Nessa perspectiva, não há um polo central de 

onde emerge a racionalidade capaz de ordenar as ações, porém, elas podem se 

autogestar a partir de múltiplos espaços de ações e, uma vez colocadas em 

encontro, são capazes de formular uma enunciação que pode indicar tanto uma 

performance discursiva como uma práxis particular àquele grupo. 

Neste ponto, podemos nos remeter à interpretação que Ricardo Antunes 

elabora em sua obra colacionada, na qual atribui o fracasso dos movimentos 

grevistas em atingir os seus objetivos (que para o autor seria evitar o arrocho 

salarial) à falta de um centro de poder a partir do qual a massa pudesse atuar 

organizadamente, reconhecendo em seus atos apenas espontaneísmo. Assim, ele 

reconhece a falta das referências tradicionais na organização desses movimentos, 

porém, como já argumentado, poda do quadro geral os outros espaços de ação, 

falas e alianças que foram tecidos conjuntamente e que constituíram 

posteriormente a forte base social e participativa que permitiu a experiência da 

criação do Partido dos Trabalhadores após 1980, por exemplo. 

Esta grande circulação dos atores envolvidos nos movimentos que permitia 

a atuação de seus componentes em múltiplas “frentes” (talvez permitida pelo 

alargamento das esferas sociais) aparece, novamente, como um falso problema 

posto pela autonomia ao se pensar o sujeito coletivo a partir de um ente 

transcendente à sua própria constituição que, por isso, poderia, em tese, ordenar o 

corpo social. Tal caráter de mutabilidade permitida pela autonomia oporia uma 

difícil sedimentação das identidades coletivas. Sader desfaz este entendimento ao 

considerar que essa mutabilidade diz respeito ao aspecto variego da vida social: o 

agente social não possui mais unidade e homogeneidade sendo dependente de 

várias “posições de sujeito” mediante as quais ele é constituído em diversas 

instâncias. 

Isto posto, tanto maior será a mutabilidade quanto é a complexidade dos 

espaços de sociabilidade nos quais ele pode agir, em sequência podemos entender 

que a “proliferação destas novas formas de luta resulta de uma crescente 
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autonomização das esferas sociais nas sociedades contemporâneas, 

autonomização essa sobre a qual somente se pode obter uma noção teórica de 

todas as suas implicações, se partimos da noção de sujeito como um agente 

descentralizado, destotalizado”
131

. E quando se toma nessas diversas dimensões a 

relação entre sujeito e autonomia é possível reconsiderar o paralelo antes 

analisado entre agentes x estruturas. Além de produto das condições objetivas, os 

agenciamentos diversos que acontecem nas esferas sociais e os processos 

constituintes delas decorrentes acabam por produzir o que previamente chamamos 

de “elaboração cultural das necessidades”. A autonomia aparece, pois, como essa 

capacidade de localizar os seus posicionamentos dentro da estrutura, detectar as 

condicionantes as quais estão à mercê (as carências e limitações impostas) e, 

finalmente, a partir deles, conceber novas estratégias de ação a fim de transformar 

sua condição. Nas palavras de Eder: 

“Há, pois, uma inerência recíproca de sujeito e objeto na própria 
constituição do sujeito. [visto como uma pluralidade de sujeitos, cujas identidades 

são resultado de suas interações em processos de reconhecimentos recíprocos, e 

cujas composições são mutáveis e intercambiáveis. As posições dos diferentes 
sujeitos são desiguais e hierarquizáveis; porém, essa ordenação não é anterior aos 

acontecimentos, mas resultado deles. E, sobretudo a racionalidade da situação não 

se encontra na consciência de um ator privilegiado, mas é também resultado do 

encontro das várias estratégias
132

.] Nessa concepção, sujeito autônomo não é 
aquele (pura criação voluntarista) que seria livre de todas as determinações 

externas, mas aquele que é capaz de reelaborá-las em função daquilo que define 

como sua vontade. Se a noção de sujeito está associada à possibilidade de 
autonomia, é pela dimensão do imaginário como capacidade de dar-se algo além 

daquilo que está dado”
133

. 
 

O autor em comento poderia ter explorado de muitas maneiras essa 

capacidade do “imaginário” dos sujeitos históricos coletivos, porém, elege como 

parâmetro da pesquisa os discursos elaborados, tal como colocado inicialmente 

em nossas considerações. E, talvez, caiba traçar essa referência, por fim, com 

vistas a esclarecer o que por ora possa ter sido explicado de um modo um tanto 

quanto teórico. Por exemplo, Eder examina no decorrer de sua pesquisa grupos de 

trabalhadores residentes em determinada periferia de São Paulo. Desde essa 

condição, é possível logicamente conceber a existência “virtual” de uma série de 

                                                             
131 Ibid., p. 54. 
132 Ibid., p. 55. 
133 Ibid., p. 57. 
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demandas ainda mudas, um conjunto de anseios, necessidades, medos, motivações 

suscitados pela trama das relações sociais nas quais constituem-se, o que inclui 

bens materiais precisos à sua reprodução e símbolos através dos quais se 

reconhecem naquilo que, em cada caso, é considerado sua dignidade. Em um 

estado anterior lógico apenas, ainda sem exterioridade aparente, contudo, é através 

dos discursos que tais demandas são nomeadas e objetivadas de formas 

específicas:  

“É através dos discursos que a carência virtual de bens materiais se 

atualiza, numa carência de casa própria ou de um barraco, de sapatos e vestidos, 

de feijão com arroz ou carne-de-sol, de escola para os filhos ou de televisão. É 
através dos discursos que a demanda do reconhecimento da própria dignidade 

pode ser satisfeita por meio do trabalho árduo ou da preservação do fim de 

semana para pescar, da liberdade individual ou da integridade da família, do culto 
religioso ou da liberdade política.”

134
 

 

Assim, vemos que as experiências comuns fornecem uma série de 

elementos – às vezes discursivos ou não, mas por todos distribuídos e 

compartilhados – que compõem o imaginário de uma sociedade e mediante o qual 

seus membros experimentam suas condições de existência. Mas é recorrendo à 

linguagem, enquanto meio expressivo e estrutura dada, que esses mesmos 

membros vão, primeiro, inscrever-se na tradição de toda sua cultura e, em 

seguida, sobre as experiências vividas, operar coletivamente um novo arranjo das 

significações instituídas, suscitando novos significados. 

Ao lançarem-se, portanto, e interpelarem o público, os sujeitos o fazem 

calcados em um sistema de referências compartido pelo que fala e por seus 

ouvintes. Mas em que momento constituem-se como novos então? A partir do 

desenrolar da prática instituinte daqueles anos, Eder foi tanto impactado como 

enxergou a novidade em suas capacidades de emergirem – ao mesmo tempo em 

que aparecem e falam – uma “matriz discursiva capaz de reordenar os enunciados, 

nomear aspirações difusas ou articulá-las de outro modo, logrando que indivíduos 

se reconheçam nesses novos significados. É assim que, formados no campo 

comum do imaginário de uma sociedade, emergem matrizes discursivas que 

expressam as divisões e os antagonismos dessa sociedade”
135

. 

                                                             
134 Ibid., p. 58. 
135 Ibid., p. 60. 
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Os novos personagens, ao entrarem em cena, portanto, expõem 

concomitantemente as fraturas e os conflitos sobre os quais as sociedades se 

fundam, e que neste momento da transição brasileira, como amplamente 

explorado no início, encontravam-se em crise. Ao reelaborarem tal imaginário por 

dentro mesmo das estruturas dominantes, puderam desnudar as lacunas dos 

modelos ideológicos construídos previamente e disponibilizar caminhos 

alternativos para um projeto de democratização que pudesse incluir em seus 

termos as condições materiais de existência desses setores sociais. 

O modo como os movimentos populares da grande São Paulo tornaram 

isso possível é objeto de uma minuciosa análise feita na obra ora analisada. Tendo 

em vista os objetivos deste trabalho, não seria possível esmiuçá-la, no entanto, 

propomos indicar brevemente abaixo o percurso analítico que empreendeu e 

aquilo que identificou como original, em um último esforço para que o nosso 

exame, como era a proposta do autor, não esteja divorciado da prática. 

 

2.3. As condições socioeconômicas de emergência dos novos 

atores. 

Inicialmente, no capítulo II de seu livro, Eder aponta os principais 

elementos da condição proletária em São Paulo experimentada na época, o que 

envolveu um amplo estudo da vida desta enorme metrópole e, principalmente, 

alguns fatores mais pungentes daquele contexto como: a socialização dos 

migrantes, a luta por moradia e a modificação de seus espaços públicos. Alguns 

componentes são essenciais, ainda, na leitura do cotidiano das pessoas envolvidas: 

a “voragem do progresso”, o padrão da vida urbana marcada por um crescimento 

vertiginoso, cujo ritmo não significou um aumento equivalente da qualidade de 

vida dos cidadãos, senão a sua remoção para outras áreas estendendo-se ainda 

mais os limites da periferia e da desigualdade de fato entre os poucos 

privilegiados, gozadores do direito à cidade, e o resto: 

“As décadas de 60 e 70 foram de intensa e contínua remodelação urbana: 
quarteirões derrubados, avenidas rasgadas, erguidos viadutos, bairros refeitos. A 

expansão metropolitana, criando grandes distâncias, só se tornava possível se 

estas fossem vencidas por um sistema de locomoção mais ágil. E se tal expansão 
se tornou possível com o aumento dos veículos motorizados na cidade, esse 
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aumento, por sua vez, exigiu uma enorme ampliação das vias de trânsito que 
permitissem seu fluxo. O enfrentamento das longas distâncias e de longos 

períodos nos trajetos diários entre a casa e o trabalho incorporou-se à experiência 

da vida urbana para os trabalhadores. E estas maiores exigências de vias de 
transporte constituem um fator a mais no sentido de transformação urbana. Nesse 

contexto, a vida da maioria das famílias trabalhadoras foi marcada por constantes 

mudanças. Ao observarmos os mapas e tabelas da distribuição da população pelo 
espaço metropolitano, encontramos um registro do modo como seus diferentes 

setores viveram o ‘progresso da cidade que mais cresce no mundo’. Na rápida 

expansão das periferias da Grande São Paulo encontramos sobretudo aqueles 

mais recentemente chegados à metrópole, os de rendimentos mais baixos, os mais 
jovens. Da luta pelo sucesso na cidade grande uma das formas através das quais 

seus resultados se fazem mostrar mais flagrantemente é no lugar de moradia, 

assinalando os que progrediram e os que perderam na voragem do progresso”
136

. 
 

Um segundo componente essencial de sua análise é “a ordenação pelo 

trabalho”. Antes da situação fabril, Sader considera a ainda mais agoniante 

situação do desemprego, agravada pela enorme concorrência do mercado e dos 

alvedrios dos empregadores ao se aproveitarem disso, impondo um rigor extremo 

na seleção à banalidade das tarefas atribuídas aos novos recrutados, deduzindo-se 

daí, um mecanismo da segmentação do mercado de trabalho
137

, tema este 

amplamente explorado pelos economistas. Contudo, 

“Do ponto de vista do operário em busca de emprego, o processo aparece 

em primeiro lugar como manifestação impactante do poder da empresa. A seleção 
aparece, de início, como modo de a empresa ditar suas regras, aprovando os 

candidatos que aceitam sua lei. (...) E a admissão é também um ensaio de 

recrutamento ideológico, em que o iniciado aprende o orgulho de pertencer 

àquela família.”
138

 

                                                             
136 Ibid., p. 69. 
137 Eder Sader destaca de um texto de 1972 que circulou clandestinamente proveniente de um 

jovem metalúrgico que trabalhara em indústrias do ABC e que depois se tornou militante da Ação 

Popular, o que o motivou a transmitir as condições concretas de luta nas fábricas naquele 

momento, vejamos um de seus trechos destacados acerca da contratação: “A primeira prova [para 

ser admitido] é o preenchimento de uma ficha pedindo o emprego à empresa. (...) existem várias 

perguntas que definem o ingresso como: a) é sócio do sindicato?; b) participa de alguma 

associação política ou religiosa?; c) aceita o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço?; d) aceita 

fazer horas extras?; e) aceita ser mudado de serviço:; f) aceita trabalhar de noite caso necessário?” 
A seguir o autor colaciona um segundo pedaço que é paradigmático ao que vamos tratar mais a 

frente em relação à “ideologia da competência”: “Depois de terem passado em todos os exames, a 

empresa reúne os novos empregados para explicar-lhes: a) por que vocês foram os escolhidos; b) o 

que significa trabalhar nesta indústria – uma indústria importante. É uma terrível propaganda 

ideológica que, à vezes, deixa creído a alguns operários. (...) E esta propaganda começa pela 

divisão da classe. A empresa procura fazer uma separação entre os que estão entrando para o 

emprego, com aqueles que continuam desempregados. Usando expressões tais como ‘vocês são 

mais inteligentes’, ‘mais capacitados’, ‘dignos de ser incorporados à família GM’, etc. Os ‘outros’ 

não foram capacitados e ‘isto deve significar muito para vocês’”. In: TORRES, P., Uma 

experiência junto ao proletariado, Apud: SADER, Eder. Op. cit., p. 71. 
138 Ibid., p. 73. 
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O recrutamento ideológico, a fim de evitar qualquer rebeldia interna, aliou-

se, ainda, a complexos mecanismos de colaboração entre os sistemas repressivos 

montados pelas próprias empresas no seu interior e a repressão policial-militar. 

Assim, o que vemos é que: 

“o despotismo inerente à organização capitalista do processo de trabalho 

exacerbado pelo desconhecimento de qualquer interlocutor coletivo e pelo 

controle sistemático no sentido de tentar eliminar toda discussão e eventual 
contestação. Contando com a plena colaboração da repressão estatal, os sistemas 

de controle da mão-de-obra manejados pelos empresários visavam pulverizar os 

trabalhadores, aguçando os mecanismos de concorrência entre eles, de abandono 
de qualquer veleidade de resistência sindical e de integração às políticas 

patronais. Adentrar o espaço da fábrica era ingressar num lugar de ordem e 

disciplina definidos ‘de cima’, por autoridades desconhecidas, mas cujos olhos e 

braços se faziam sempre presentes”
139

. 
 

Além dos trabalhadores fabris, o autor inclui em sua análise os membros 

do setor da construção civil e o mecanismo pelo qual incorporou uma quantidade 

expressiva de trabalhadores sem necessidade de especialização, mal remunerados, 

com vínculo empregatício precário e sujeitos a alta rotatividade. Ainda, situa em 

seu exame as características componentes do setor informal que, já em 1980, 

representava cerca de 11% da população economicamente ativa da Grande São 

Paulo, cuja renda média mensal encontrava-se abaixo do salário mínimo. Eram os 

núcleos familiares que permitiam, na realidade, a subsistência desses indivíduos, 

os quais viviam mais fortemente a situação de insegurança e desamparo. Ademais, 

expede considerações acerca da instável situação dos autônomos e, especialmente, 

da categoria dos bancários, fortemente impactados pela nova informatização do 

setor que acabou por provocar a proletarização de seus empregados e destaca, 

ainda, a deterioração econômica de setores antes tradicionais, como dos 

professores e médicos, provocando um enorme desinteresse por tais profissões e, 

conjuntamente, a precarização das condições de trabalho, cujos efeitos, pelos 

poucos investimentos atribuídos à educação e à saúde públicas ao longo de todo o 

regime, persistem até hoje e forçaram a passagem de tais categorias para o setor 

privado.  

Eder ressalta um indicador dessas mudanças de comportamento que pode 

                                                             
139 Ibid., p. 74. 
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ser visto na aproximação dos trabalhadores não manuais de manuais, dado pela 

crescente adesão daqueles à forma de associação sindical. No setor de 

“profissionais liberais”, por exemplo, o número de empregados sindicalizados 

aumentou em 363% entre 1960 e 1978. Outra característica marcante para a 

compreensão dos significados presentes na experiência do trabalho nesse período 

foi a crescente participação de mulheres na população economicamente ativa da 

Grande São Paulo que passou de 25,4% em 1950 para 32,8% em 1980. 

“Assim, resumindo, a experiência no trabalho – importante não só porque 

condiciona fortemente o conjunto das condições de vida na medida em que 

determina os rendimentos, mas ainda porque constitui em geral a principal 
inserção do indivíduo na rede social, sendo por isso o principal lugar de definição 

de suas identidades – foi a experiência de uma exploração extremamente 

diferenciada. Sufocadas as possibilidade de pressões político-sociais, as 
condições de trabalho foram em geral definidas em função das condições de 

mercado. Num mercado altamente competitivo, o padrão de comportamento 

estimulado e predominante foi o da corrida individualista às posições superiores. 

(...) O padrão individualista de ‘vencer na vida’ está estampado no orgulho 
profissional (...). que expressa sobretudo a experiência da importância de seu 

trabalho para o processo de produção. (...) Frente a empresas que procuraram 

quase sempre impor as normas rígidas e os salários mais baixos, esses operários 
qualificados apreenderam a força da pressão coletiva e mobilizaram as 

solidariedades forjadas a partir das relações pessoais. A experiência do trabalho 

foi assim a experiência de rígidas disciplinas e de ordenações despóticas contra as 
quais os trabalhadores se moveram”

140
. 

 

A “trajetória dos migrantes na cidade” também é refeita em seu livro e 

destaca-se pelo modo mais dinâmico com que examina o desenraizamento dos 

migrantes chegados à Grande São Paulo naquelas décadas. O autor argumenta que 

os padrões de adaptação constituídos são também fatores de mudança na vida 

social da metrópole. As formas culturais mobilizadas pelos migrantes para 

“vencer na vida” e não serem tragados na “selva do asfalto” estiveram presentes 

tanto nas novas paisagens urbanas das periferias quanto nas organizações 

populares constituídas nos anos 70. Tem lugar de destaque, igualmente, os 

“projetos familiares: o sonho da casa própria” valores e expectativas de ascensão a 

uma classe média através do consumo.  

“As famílias operárias procuraram assimilar (como resultados variados) 

os padrões de consumo difundidos pela indústria cultural e que os aparentaria à 

‘classe média’. Isso significou uma absorção dos padrões dominantes. Mas 
significou também uma reivindicação de participação no consumo dos bens 
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produzidos com a industrialização. Em segundo lugar, e creio que isso é o mais 
importante, na aquisição desses bens se expressou a importância atribuída pelas 

famílias operárias à própria casa. A casa bem equipada, (...) com os sinais 

visíveis dos resultados dos esforços coletivos, com os enfeites que manifestem o 
gosto de seus moradores, constitui o lugar primeiro onde os trabalhadores se 

reconhecem entre os seus, no seu mundo, livre das impertinências dos chefes, da 

indiferença dos guichês, da violência das ruas”
141

. 
 

Outro tópico de sua análise é “o espaço público e os pedaços da cidade”, 

no qual ele diz ser possível assistir tanto ao fechamento dos espaços públicos de 

manifestação política quanto ao fechamento de espaços públicos de convivência 

social, por onde se coletivizavam experiências sem incidência direta na 

institucionalidade política. Vimos que a política assumiu a forma de uma 

racionalidade tecnocrática que pretendia falar pelos interesses nacionais, isenta de 

paixões e interesses, acima de partidarismos e fruto da competência dos que a 

exerceram, o público se dissolveu com a alienação dos indivíduos na esfera 

privada. Espaços públicos sofreram restrições através de um processo que 

Guattari chama de “alisamento das paisagens”
142

.  

O que significa dizer que ocorreu a destruição física de lugares 

culturalmente significativos como resultado do ritmo avassalador da remodelação 

urbana, dissolvendo espaços de convivência formados pelos encontros cotidianos 

na cidade ou formados pelos despejos. As grandes distâncias e o pouco tempo 

disponível, os maiores ritmos de trabalho e o cansaço acrescido, fatores antes 

vistos que contaram para uma nítida diminuição das formas de lazer público. No 

entanto, Eder ressalta que em cada lugar novas referências são teimosamente 

recriadas. Se não havia mais os espaços da praça, do pequeno cinema local, do 

tradicional clube dos domingos, os cidadãos recomporam suas convivências 

naqueles locais que lhes sobraram. Assim, as padarias do bairro, por exemplo, iam 

adquirindo sinucas, em torno das quais era possível discutir sobre o futebol da TV, 

ao lado sentar, compartilhar uma garrafa de cerveja, trocar confissões sobre as 

dificuldades do expediente e planejar possíveis roteiros de lazer para o final de 

semana. Pequenas resistências cotidianas a um dia-a-dia cada vez mais marcado 

                                                             
141 Ibid., p. 110. 
142 In: “Espaço e Poder: a criação de territórios na cidade”. Espaços e Debates, nº 16, 1985 apud 

Ibid., p. 118. 
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pelo alijamento das experiências comuns. 

“A paisagem alisada sofre um ‘reestriamento’ nesses pedaços por onde fluem 
novos significados coletivos que expressam as interpretações formuladas sobre as 

condições de vida na metrópole. A retórica dominante – que condenava a política 

como manifestação de interesses escusos (a ser substituída pela gestão racional e 

patriótica) – é absorvida mas reinterpretada na semântica dos dominados, que 
suspeitam de todos os políticos e voltam-se para os seus interesses. É desse solo 

que brotaram os movimentos sociais a partir da metade da década de 70”
143

. 

 

A apurada análise sociológica que Eder Sader desenvolve, utilizando-se de 

estatísticas, dados oficiais e depoimentos colhidos entre aqueles sujeitos às 

transformações urbanas pelas quais a Grande São Paulo passou ao longo da 

década estudada, oferece um quadro geral completo no qual é possível identificar 

de modo mais dinâmico a relação entre dominantes e dominados e as condições 

materiais intermediárias. Com riqueza de detalhes, o autor traça os estriamentos 

causados pela “voragem do progresso” e seu impacto na remodelação incessante 

da paisagem urbana, cujo tempo passou a ser marcado pelo ritmo acelerado dos 

automóveis e dos longos trajetos lentamente percorridos pelo transporte público e 

o espaço demarcado pelo redimensionamento urbano causado pela abertura de 

novas vias expressas e menos lugares de convivência, como praças, campos, 

centros culturais, etc. 

Em seu texto, os elementos estruturantes da vida urbana combinam-se aos 

novos padrões de comportamento social, colocados pela expectativa da casa 

própria como sonho e/ou realidade, o acesso a novos bens de consumo e a 

linguagem privatizada da televisão, entre outros, os quais contribuem para o 

arrefecimento dos vínculos e práticas comunitárias tradicionais. Esses mesmos 

padrões que recepcionaram as levas de migrantes, causando tanto a sua 

aculturação como sendo modificados pelas tradições que traziam na bagagem. 

Ainda, não menos importante, Eder destaca a mobilização das relações informais 

para enfrentar os desafios da “selva urbana”, enquanto aqueles que dispunham de 

uma carteira de trabalho enfrentavam a situação do desemprego ou do despotismo 

fabril, em meio às diferenças de exploração entre profissionais e peões, jovens e 

velhos, homens e mulheres, carregadas de significados culturais instituídos, ou 

seja, corpo e alma que compõem a cartografia das experiências urbanas. 

                                                             
143 Ibid., p. 121. 
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A dinamicidade com a qual o cenário é reconstruído, no movimento 

mesmo de seu processo constituinte, abre espaço para a apreensão das atividades 

dos indivíduos neles inseridos. Este alargamento de perspectiva em relação aos 

modos de ser, fazer e viver dos sujeitos permite deslocar o conformismo que era 

atribuído à sua relação com as esferas institucionais para o reconhecimento de 

uma resistência inscrita nas ações cotidianas em relação, agora, às condições das 

experiências, mesmo as rotineiras, mas cujo interior carregava uma resposta 

criativa e prática à realidade vivida e, sobretudo, conforme seus interesses e 

necessidades mais próximos. A conjuntura sociopolítica apresentada, de um lado, 

expõe a nítida desimportância concedida e as possibilidades que poderiam ser 

retiradas dos espaços tradicionais institucionais, de outro, conduz-nos a entender o 

porquê de ter ocorrido tanto uma maior autonomização do social quanto uma 

recomposição de forças em torno das principais questões em comum as quais os 

sujeitos eram submetidos (próximas e locais), sinônimo, por conseguinte, da 

valorização do seu cotidiano, enquanto temática e espaço adequado para elaborar 

as demandas necessárias. 

Enxergamos que no mesmo passo em que houve uma intensificação das 

dificuldades encontradas em seus dia-a-dias pelas transformações sociais, 

políticas e econômicas, a maneira de encará-las e superá-las ocasionou dois 

efeitos: o primeiro, involuntário, revelou o antagonismo existente nas formações 

da organização social. A ascensão de um grupo desviante ao modelo instituído 

coloca luz sobre as fraturas e lacunas com as quais o pensamento dominante é 

incapaz de lidar e, por isso, tenta a todo o tempo encobri-lo, ora com mecanismos 

ideológicos, ora com a violência institucionalizada; o segundo se deve ao fato de 

terem se visto obrigados a elaborarem seus desejos e alternativas de ações a partir 

de categorias novas, uma vez que o indizível não pode ser dito por meio daquilo 

que ainda não o compreende, tampouco pelas lacunas deixadas pelo pensamento 

hegemônico. Todavia, a oportunidade aberta para se repensar as categorias de 

representação da realidade não sobreveio de uma espécie de geração espontânea, 

mas deitaram raízes em modelos instituídos com os quais sofreram trocas 

dialéticas e disto resultaram modalizações muito particulares de ambas as 

experiências. Desta maneira, Eder Sader esclarece tal encontro: 
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“No calor dos acontecimentos decisivos, que abriram espaços de 
visibilidade por onde os agentes identificaram suas realidades, emergiram novos 

significados. Nas lutas sociais, os sujeitos envolvidos elaboram suas 

representações sobre os acontecimentos e sobre si mesmos. Para essas 
reelaborações de sentido, eles recorrem a matrizes discursivas constituídas, de 

onde extraem modalidades de nomeação do vivido. Porque há sempre uma 

defasagem entre realidade e a representação, entre acontecimento e palavra, 
embora não seja possível depurar uma da outra, tão impregnadas estão uma das 

outras. Ao usar as palavras feitas para nomear conflitos onde justamente se 

enfrentam interpretações antagônicas e se instauram novos significados, os 

sujeitos em luta operam mudanças de sentido nessas mesmas palavras que eles 
usam”.

144 

 

No capítulo II da obra em análise, há pouco tratado, o autor procura referir, 

por meio dos depoimentos dos cidadãos metropolitanos, os significados 

elaborados pelos atores às diversas condições de suas vidas. No capítulo posterior, 

a atenção se volta para a reelaboração dessas experiências. A fim de analisar suas 

sintaxes, ele identifica “três agências ou centros de elaboração discursiva” que 

visaram o cotidiano popular e o reelaboraram da ótica de uma luta contra a 

condição dada. Três instâncias sociais portaram-se como palco do escoamento 

causado pelas condicionantes abordadas, bem como foram atraídas pelo cotidiano 

do universo popular, cuja disposição oferecia a chance delas reatarem seus laços 

com a base da sociedade. Do potencial deste encontro, Eder afirma, novamente: 

“Eles constituem reelaborações filtradas em novas matrizes discursivas – 

quer dizer: novos lugares, onde se constituem diversamente os atores, 
estabelecem novas relações entre e com o meio e, assim, abordam diversamente a 

realidade. A potencialidade das novas matrizes está, portanto, tão ligada à 

consistência interna das suas categorias e modalidades de abordagem do vivido 
quanto à sua abertura, às fissuras que deixa para poder incorporar o novo, aquilo 

que ainda era indizível e para o que não poderia necessariamente haver categorias 

feitas”
145

. 
 

O autor aborda três instituições em crise que abriram espaços para novas 

elaborações e por terem, cada uma, experimentado a crise sob a forma de um 

descolamento com seus públicos respectivos, essas agências buscaram novas vias 

para reatar suas relações. “Da Igreja Católica, sofrendo a perda de influência junto 

ao povo, surgem as comunidades de base. De grupos de esquerda desarticulados 

por uma derrota política, surge uma busca de 'novas formas de integração com os 

                                                             
144 Ibid., p. 142. 
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trabalhadores'. Da estrutura sindical esvaziada por falta de função, surge um 'novo 

sindicalismo'”
146

. Obviamente, a incidência social e a consistência argumentativa 

destas esferas são muito diferentes entre si, contudo, as três contribuíram 

diretamente para a mobilização popular que se testemunhou na década de 70. 

Assim, embora não se assemelhem em suas “linhagens”, identificam-se no papel 

que desempenharam enquanto lugar (tanto a natureza interna quanto a forma 

particular de estabelecer relações com o meio) e molde (enunciados, atos de 

linguagem)
147

. Os movimentos sociais constituíram-se recorrendo a tais matrizes, 

que foram adaptadas a cada situação e mescladas também entre si na produção das 

falas, personagens e horizontes que se mostraram no final dessa época. E eles 

terão também modificado as próprias matrizes que os alimentaram. 

À vista dos limites impostos pelos objetivos da dissertação, apontaremos 

abaixo as principais características destas matrizes que serão importantes na 

compreensão da natureza dos movimentos populares a serem examinados logo 

adiante e, sobretudo, para a compreensão da inovação destes múltiplos tempos e 

experiências em movimento que abriram caminho para importantes desvios 

teóricos nas possibilidades de se conceber um pensamento de esquerda no Brasil. 

 

2.4. As matrizes práticas e discursivas que possibilitaram a 

emergência dos movimentos populares. 

Pois bem, a primeira delas proveniente da Igreja Católica, mas muito bem 

localizada nas comunidades de base donde emergiu a teologia da libertação, tinha 

raízes fundadas na cultura popular e apoiou-se numa organização bem implantada, 

beneficiando-se do “reconhecimento imediato” estabelecido através da 

religiosidade popular. A II Conferência dos Bispos da América Latina, realizada 

em 1968, é importante para entender as bases teóricas sobre as quais apareceram a 

teologia da libertação, o trabalho das comunidades eclesiais de base e o 

                                                             
146 Ibid., p. 144. 
147

 A metodologia utilizada por Eder Sader na identificação dos meios de reelaboração das 

experiências e o papel de atribuição de significados nesse processo foi feita através da busca, em 

cada caso: como é nomeado o vivido; que valores são invocados, como são nomeados os atores a 

que se faz referência e que predicados lhes são atribuídos; que objetivos são visados e que 

conclamações são feitas. 



110 

 

 

 

reposicionamento antes destacado da CNBB em prol da abertura, uma vez que 

nesta conferência foram denunciadas a violência institucionalizada no continente e 

anunciado o necessário compromisso de “unir-se aos pobres”
148,

, inserindo a 

Igreja na luta contra as causas sociais da miséria. 

A partir deste momento, radicalizou-se o processo de abertura da 

instituição aos setores populares, em termos de discurso e de estrutura. Um 

“contraposto à “morte” referida ao egoísmo e ao comodismo, aparece a “vida” da 

ação comunitária, visando uma libertação”
149

. Nesse sentido, as primeiras 

iniciativas se deram na área da “educação popular”; em 1971, equipes foram 

constituídas na periferia sul de São Paulo para promover alfabetização segundo o 

método Paulo Freire, proibido pelo regime militar. Vale destacar, ainda nesse ano, 

a criação do Centro Pastoral Vergueiro, pelo padre Giorgio Calegari, que havia 

sido preso junto a militantes de esquerda, com a finalidade de resgatar a memória 

de lutas e iniciativas populares, organizando-se aí um arquivo para subsidiar os 

movimentos que surgissem.  

“Daí mesmo constitui-se um núcleo de educação popular reunindo 

padres, seminaristas, estudantes, militantes de esquerda que buscavam incorporar 

o “povo” numa resistência ao regime (expressando, portanto, uma busca de 
alternativa à prática então dominante do confronto aberto) (…) Para os 

educadores a alfabetização era um meio para a formação de consciências críticas 

no interior de coletividades auto-organizadas”150. 
 

Ao longo dos anos posteriores, tais iniciativas foram se irradiando pelas 

regiões de São Paulo, grupos de jovens, grupos de educação popular, clubes de 

mães, grupos de noivos ou de casais já inspirados nas reflexões da Igreja “pós-

conciliar” começaram a aparecer por toda parte. Combina-se a isso o retorno de 

dom Paulo Evaristo Arns de Roma para ser sagrado cardeal do estado e o 

lançamento de sua “Operação Periferia” que possibilitou o engajamento de 

centros comunitários de bairros em 17 comunidades da periferia e uma renovação 

da prática das paróquias em seu envolvimento com as necessidades das 

populações locais. 

A incidência das comunidades eclesiais de base não se restringiu a Grande 
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149 SADER, Eder. Op. Cit., p. 147. 
150 Ibid., p. 148. 
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São Paulo, mas multiplicaram-se, principalmente na zona rural; em 1981 

calculava-se em 80 mil para todo o país. Segundo o autor estudado entre os 

motivos de seu êxito: “podemos pensar no caráter flexível de sua forma 

organizativa, na revivescência de relações primárias como espaço de 

reconhecimento pessoal para seus membros, no acolhimento das formas da 

religiosidade popular”
151

. Quanto aos discursos circulados, Sader identifica como 

tema central a libertação, a qual se opôs a opressão, e que articulava uma série de 

valores positivos e negativos correspondentes, como a solidariedade x egoísmo, a 

justiça x miséria, o serviço comunitário x fechamento individualista, a capacidade 

crítica x alienação, a luta x conformismo, a identidade comunitária x dispersão 

indiferenciada. Ademais, o autor considera que esta noção de libertação deve ser 

refletida para além das concepções teológicas e transcendentes, porém, vistas pelo 

que há de contato com a realidade premente, e assim compara: 

“A noção de libertação, tal como aparece nas falas pastorais, pode ser 
talvez mais bem compreendida se a compararmos com a noção de revolução dos 

discursos socialistas e comunistas. Referidas à realidade social, as duas noções 

ocupam o mesmo lugar nas respectivas matrizes discursivas. Elas indicam um 
acontecimento totalizante que subverte e refunda a vida social a partir dos ideais 

de justiça movidos pelo povo em ação. No que carregam de projeção de um 

recomeço radical, em que o 'mundo é posto de ponta-cabeça', uma e outra têm 

características míticas. (…) Por isso mesmo suas manifestações na experiência 
cotidiana não são tanto grandes processos coletivos quanto o 'despertar das 

consciências' e o desencadear de práticas através das quais cada pequena 

coletividade se sinta 'sujeito de sua própria história'. Não tendo por objetivo 
central a instauração de uma nova estrutura, mas, antes do que isso, a instauração 

de novos sentidos e valores nas ações humanas”152. 
 

Ademais, a historiadora Márcia Berbel salienta que a ausência de canais 

para a expressão política – com o fim dos partidos, o controle dos sindicatos, a 

censura aos meios de comunicação – fazia com que muitos trabalhadores 

procurassem e encontrassem formas de organização e discussão através da Igreja. 

“A salvo das possibilidades de intervenção da ditatura militar, ela 
praticamente se manteve como única forma de organização possível para as 

discussões de problemas de ordem política. Frei Betto apresenta a questão da 

seguinte forma: ‘as comunidades eclesiais de base, que haviam se iniciado em 

1960, a partir de 64 passam a ter um novo caráter: em primeiro lugar, deixam de 
ser mera extensão do trabalho clerical, passando a ter um caráter mais laico; em 

segundo lugar, transformam-se praticamente na única forma de reorganização do 

                                                             
151 Ibid., p. 156. 
152 Ibid., p. 165. 



112 

 

 

 

movimento popular (...). E, realmente, nessa coisa que a repressão tratava com 
indiferença, muita gente de esquerda foi se hibernar. Sobretudo setores populares, 

que tinham um pequeno nível de consciência e politização, encontraram nas 

CEBs um lugar de rearticulação. Em 1970, essa esfera pastoral já havia 
transformado na grande sementeira dos movimentos populares (...). A partir daí 

criaram-se clubes de mães, associações de moradores, movimentos de custo de 

vida, grupos de teatro, grupos de jovens, de negros, etc..’. Este processo formou 
lideranças do movimento sindical, popular e partidário da década de 70 e foi 

responsável pela formação política de um grande contingente de 

trabalhadores.”153 

 

O curioso deste afluxo dos trabalhadores para tais comunidades de base é 

perceber que ele promovia, no mesmo âmbito, tanto a recusa ao Estado autoritário, 

como o distanciamento autônomo em relação aos partidos tradicionais e 

possibilitou a criação de novas práticas políticas muito em tributo à própria 

teologia cristã, calcada sobre a solidariedade. Ou seja, acabaram produzindo um 

modo novo de pensar sobre a forma de fazer política. A autora sublinha algo 

presente no estudo de S. Mainwaring A Igreja Católica e o movimento popular: 

Nova Iguaçu (1974-85) que será muito importante adiante para pensarmos a 

emergência de temas como autonomia e a possibilidade da criação de direitos nas 

próprias mobilizações sociais decorrentes desta peculiar relação constituída pelo 

convívio nas CEBs: 

“o movimento popular e a pastoral originaram-se quase sempre de 

problemas locais e em função de interesses imediatos, aglutinando pequenos 
grupos solidários marcados pela vivência concreta de uma mesma situação de 

vida. Eles criam e desenvolvem formas criativas e imaginosas de autoajuda e 

ajuda mútua. Aos poucos, na dependência de fatores internos e externos que os 
condicionam, eles ampliam suas reinvindicações para níveis mais amplos, vão se 

concretizando e se politizando, e seus participantes sentem necessidade de 

resolver seus problemas (...). A “organização molecular” e a “prática cotidiana” 

são as formas propostas para se chegar à consciência, que alcançará níveis 
superiores até chegar ao político propriamente dito (...) a autonomia é ressaltada 

como indispensável para a sua realização.”154 
 

As práticas políticas inovadoras propiciadas pelos espaços das CEBs e 

aproveitadas pela articulação dos trabalhadores ressonaram na autocrítica 

formulada pelo o que restou das esquerdas combativas provenientes da luta 

armada. Fazem parte destes diversos reposicionamentos políticos que se voltaram 

ao que estava acontecendo nas “bases” da sociedade alguns grupos da resistência 
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dos dez anos passados. A segunda matriz examinada, a marxista, de acordo com o 

já abordado, enfrentava uma profunda crise e, ainda, os grupos que a sustentavam 

vinham de uma derrota desarticuladora, “os grupos de militantes desgarrados, 

dispersados com a desarticulação das organizações de esquerda, iam buscar novas 

formas de ‘ligação com o povo’”
155

. Por outro lado, em seu benefício, ela trouxe 

um corpo teórico consistentemente elaborado a respeito do tema da exploração e 

da luta sob (e contra) o capitalismo. 

As primeiras iniciativas assemelharam-se às da Igreja Católica, os 

militantes voltaram-se aos cursos voluntários de alfabetização e educação popular 

seguindo a metodologia de Paulo Freire. Nestes espaços a demanda era grande e a 

atividade apareceria legal e aos olhos do regime. De acordo com Sader, os novos 

educadores se debruçaram sobre os livros de Freire – “torceram o nariz para o seu 

idealismo filosófico e seu humanismo cristão – e procuraram absorver suas 

orientações metodológicas para a alfabetização popular. (...)” abria-se com esse 

método um lugar para a “elaboração crítica e coletiva das experiências da vida 

individual e social dos educando. Afinal, deixando-se de lado as polêmicas 

filosóficas, os militantes encontravam orientações educacionais que não estavam 

muito distantes das formulações de Gramsci”
156

. 

Muito embora a “educação popular” não tenha sido em todas as partes a 

forma dominante da “nova relação” da esquerda com o seu público, Sader acredita 

que ela ofereceu o paradigma. Isso pode ser visto no processo de gênese do seu 

“retorno” e as novas práticas instituídas, nos temas e nos rumos das “autocríticas” 

elaboradas pelos grupos militantes da luta armada e, afinal, nos lugares e 

conteúdos das falas marxistas que contribuíram para a elaboração das experiências 

populares nos movimentos sociais nos anos 70. A derrota estampada pela 

resistência não proveio apenas dos golpes desfechados pela repressão, mas um 

outro fator de crise – o qual tocava na sua própria identidade e revelava-se em seu 

isolamento –, originou-se no fato de que a derrocada militarista se produziu em 

disputas nos quais os supostos sujeitos revolucionários (as massas) não tiveram 

participação.  

                                                             
155 SADER, Eder. Op. Cit., p. 167. 
156 Ibid., p. 168. 
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“Pensadas como prelúdios de uma guerra revolucionária iminente, 
aquelas ‘ações de vanguarda’ teriam sentido em função dos espaços que abririam 

para a posterior intervenção das ‘massas populares’. Não tenho ocorrido essa 

passagem, ela se encerraram numa história em que os protagonistas se limitaram 
às forças da repressão, de um lado, e aos grupos revolucionários, de outro”

157
. 

 

A partir de 1972 a autocrítica formulada após as sucessivas derrotas teve 

como tema central justamente a “ligação das vanguardas revolucionárias com as 

massas trabalhadoras”. No mesmo ano, deu-se, por exemplo, a do MR-8, fruto de 

uma conferência realizada no Chile, que assim situou as raízes da crise de 

esquerda: “A falência do reformismo e do populismo não significa mecanicamente 

o aparecimento e o enraizamento de uma perspectiva revolucionária clara que, 

situada desde um ponto de vista de classe proletário, coloque as massas 

revolucionárias unificadas em torno de um programa e de uma palavra de ordem 

de combate”
158

. Deste modo, reposicionavam sua estratégia na direção de uma 

reaproximação com os trabalhadores de maneira a “organizar a resistência dos 

trabalhadores transformando suas débeis manifestações de luta em uma resistência 

ativa, unificada e direcionada”. Assim, o MR-8 conduziu-se ao campo de luta que 

caracterizou como as “tendências proletárias” e passou a atuar junto a grupos 

operários independentes, oposições sindicais, estudantes e, em menor escala, às 

organizações populares dos bairros. No mesmo campo de ação eram citadas as 

práticas da Ação Popular (AP) e da Política Operária (Polop)
159

. 

A primeira ação de reorientação quando os militantes começaram a sair 

das prisões foi também em direção ao movimento operário. Tal inserção não foi 

feita pela transformação dos ativistas em trabalhadores fabris como antes, mas 

através da ligação aos sindicatos, por meio de cursos ou editando jornais. Esta 

última forma levou à formação do ABCD Jornal, que valeu aos militantes da Ala 

Vermelha o acesso à diretoria do sindicato de São Bernardo do Campo. “Os 

jornais serviam para aglutinar colaboradores, com que se desenvolviam laços 

                                                             
157 Ibid., p. 170. 
158 MR-8, “Resoluções de pleno de dezembro de 72”. Tese n. 40. Apud:  Idem, p. 171. 
159 O mesmo teor pode ser identificado nas publicações provenientes da Ala Vermelha. Segundo a 

própria: “o seu erro fundamental foi ter feito da opção pela luta armada imediata o divisor de águas 

com relação ao reformismo pacifista do PCB. Rejeitar o caminho pacífico significava decidir-se 

pelo caminho armado da revolução, porém não devia significar luta armada imediata (...). Devia 

implicar, isto sim, novo tipo de trabalho de massas e de alianças políticas (...)”. Ver também: 

GORENDER, Jacob. Op. cit., p. 204 
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políticos”
160

. Vejamos este depoimento de um militante da Ala: 

“Faltava um discurso para fora, que tocasse em questões gerais da 
sociedade, viáveis dentro da legalidade, é claro. Chegávamos com o jornal e 

trabalhávamos sempre dentro do consenso, nunca criando nada de intermediário 

entre nós e a massa, uma de ideia de ‘ir crescendo com a base’, que, creio eu, vem 

da Igreja. As três grandes tarefas a que a ala se propunha, a partir de sua 
autocrítica: 1. Ligação com as massas; 2. Construção do partido; 3. Luta 

ideológica.”161 

 

De acordo com Eder Sader, nos rumos tomados por esses movimentos é 

possível reconhecer, pois, uma espécie de culto às virtudes da “paciência 

pedagógica”: “Ou seja, sem cancelarem as estratégias revolucionárias elaboradas 

nos pequenos círculos conspirativos, esses grupos procuraram enraizá-las nas 

massas, vinculando-se às ações coletivas de resistência, por diminutas que 

fossem”
162

. O que fazia com que os grandes projetos revolucionários fossem 

“deixados de lado” por um momento e as atenções recaíssem sobre as questões 

mais imediatas, como a luta contra o arrocho salarial, o índice de reajuste salarial 

a ser defendido, a pressão a ser feita na distensão proposta pela ditadura, etc.. 

Este acompanhamento das pequenas atividades de reaglutinação dos 

trabalhadores colocou os militantes em uma peculiar situação. Isso porque, os 

problemas imediatos e mais urgentes impostos pelos primeiros não deixavam 

muito espaço, em um momento inicial, para as tradicionais polêmicas que 

polarizavam os debates ideológicos (por exemplo, as cisões em torno do caráter 

da revolução, socialista? popular? democrática?, ou do caráter da sociedade 

brasileira, capitalista? semifeudal? neocolonial?, etc..), forçando-os a se 

aproximarem, ao contrário, dos temas postos pela conjuntura concreta do 

momento. Por isso, foi sendo cada vez maior o número de militantes que 

começaram a se desprender de suas organizações e a manter essas atividades junto 

aos trabalhadores já sem as referências totalizadoras das estratégias 

revolucionárias. Muito por conta também da crise em âmbito internacional que 

abalava as referências teóricas do socialismo, “internacionalmente as estratégias 

revolucionárias e a teoria marxista eram fundamente questionadas. (...) [sentiam] 

                                                             
160 BERBEL, Márcia. Op. cit., p. 56. 
161 Entrevista concedida à Márcia Berbel por Alipio Viana Freire em 1989. In: Ibid., p. 57. 
162 SADER, Eder. Op. Cit., p. 172. 



116 

 

 

 

os efeitos de um ‘desencantamento’ das sociedades pós-revolucionárias do 

socialismo real”
163

. 

Cabe considerar ainda aqueles militantes de esquerda fragmentados ou 

desligados das organizações, os quais, após a derrocada da luta armada, passaram 

a atuar individualmente e acabaram atraídos pelo universo das mobilizações 

populares crescentes; reintegraram-se com a luta política de outros modos e vias 

sendo levados para a prática aonde poderiam realizar de fato seus referenciais 

ideológicos ainda latentes (na análise e na oposição ao capitalismo, no papel da 

classe operária, na luta pelo socialismo). Concretamente, orientaram-se em 

direção dos grupos de fábrica, das oposições sindicais, dos movimentos de bairro 

que solicitavam novas reflexões. Além disso, é possível encontrar militantes que 

buscaram vinculações políticas a partir de suas competências profissionais: 

advogados, arquitetos, assistentes sociais, professoras. Do mesmo modo, houve 

aqueles que não necessariamente passaram pelo movimento da resistência, porém, 

influenciados pelo marxismo voltaram a campo servindo-se das atividades de 

organização popular a partir de questões do cotidiano, como a habitação, a saúde, 

a educação, em suma, da mobilização em torno do que depois foi pleiteado como 

direitos sociais. Importa destacar que avulsos ou não das instâncias partidárias, o 

engajamento de tais militantes com o trabalho de base propiciou a recriação de 

políticas e reflexões independentes das estratégias que antes os enquadravam. 

A clandestinidade com que os grupos de esquerda tinham de atuar 

dificultou muito sua inserção em lugares bem localizados, até porque, diferente da 

Igreja, não contavam com espaços estruturados. O seu “público” foi sendo 

constituído menos nas relações de militância e mais na distribuição de jornais que 

procuravam tratar das questões de atualidade, atuando possivelmente como 

“formadores de opinião” entre membros de movimentos sociais, uma vez que 

circulavam pelas oposições sindicais, setores dos pastorais, grupos de educação 

popular, meios intelectuais e, principalmente, no movimento estudantil. Seu 

campo de influência variava na medida em que muitos setores, senão aqueles que 

compartilhavam o vocabulário teórico mais técnico, não encontravam “aderência 

                                                             
163 Ibid., p. 174. 
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à realidade vivida pela população. Incapazes de tratá-la através dos termos em que 

era vivida no cotidiano popular, mostravam-se sobretudo inatuais”
164

. Por isso 

mesmo Sader sublinha que os aspectos das formulações marxistas que circularam 

de modo mais fluente e impactaram suas estratégias foram aqueles que falavam do 

funcionamento do capitalismo, da exploração da classe operária, das suas formas 

de luta, ou seja, daquilo que os afetava concretamente todos os dias. 

“Há, por exemplo, um 'curso de formação básica' elaborado 

originariamente pelo Polop que, com pequenas variações, foi utilizado pelo MEP, 
MR8, AP, POC e cujas formulações seriam, em maior ou menor, medida 

absorvidos pelas oposições sindicais, grupos de educação de base e mesmo nos 

treinamento pastorais. As aulas básicas desse manual sintetizam explicações 
marxistas sobre: as lutas de classe e os modos de produção como etapas do 

desenvolvimento histórico; a exploração capitalista a partir da análise da 

mercadoria, da venda da força de trabalho e do conceito da mais-valia; o 

proletariado como a 'classe revolucionária de novos dias'; o Estado como 
instrumento de dominação; o socialismo e o comunismo. Embora desigualmente, 

essas ideias foram absorvidas nos exercícios de interpretação das condições 

vividas que dê lugar nos movimentos sociais”165. 
 

  Partimos agora para a consideração da terceira matriz discursiva 

identificada pelo autor estudado, mais do que um espaço ou possíveis linhas 

teóricas ou uma militância, tratou-se da emergência mesma de um novo 

movimento, o denominado “novo sindicalismo”. Ele guarda algumas 

peculiaridades e interessantes ambiguidades, cuja expressão talvez tenha 

permitido constituir aquilo que apareceu de mais potente no período. As 

ambiguidades provêm, a nosso ver, do fato de estar inserido em um “tradicional” 

ambiente da cultura política brasileira – sobretudo sob a ótica do trabalhismo –, 

mas, ao mesmo tempo, ter conseguido romper as barreiras institucionais, 

reelaborar determinados significados nas fissuras dos discursos dominantes e 

desnudar os conflitos encobertos em suas múltiplas dimensões. Portava-se, assim, 

como o movimento mais atual daquele período. 

Como nos casos anteriores, Eder Sader traça com perspicácia as causas 

que possibilitaram tal rompimento. À vista dos objetivos do trabalho, atenhamos 

apenas às particularidades do movimento, ou seja, o que pôde conceber de 

inovador a partir das experiências. Quanto a essas, o autor observa, inicialmente, o 

                                                             
164 Ibid., p. 177. 
165 Ibid., p. 178. 
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fato de ser um tanto quanto problemático pensar na existência de uma matriz 

própria até meados da década de 70
166

, na medida em que o principal espaço de 

representação das reivindicações operárias atribuído aos sindicatos, qual seja, 

negociar os dissídios coletivos salariais, foi neutralizado pela Ditadura por meio 

da lei nº 4.725/1965, a qual previa que os “reajustes – que não poderiam se 

efetivar em intervalo menor de um ano – seriam determinados com base no 

'salário real médio' dos 24 meses anteriores, com o acréscimo de uma taxa que 

corresponderia ao 'aumento da produtividade nacional' no ano anterior, sendo 

todos esses cálculos fornecidos pelo governo”
167

. 

Restou-lhes, e muitos dirigentes sindicais acomodaram-se a essa situação – 

alimentados pelo imposto sindical e sem a presença desestabilizadora de 

mobilizações conflitivas nas bases fabris –, atuarem como gerentes de um 

aparelho burocrático com funções assistenciais. O novo sindicalismo vai surgir 

dos conflitos fabris localizados que geraram pressões mais contundentes sobre os 

sindicatos, no sentido de “superar um situação de esvaziamento e perda de 

representatividade de suas entidades e de estimular e assumir as lutas 

reivindicativas de seus representados”
168

. Com efeito, tivemos dois tipos de 

mobilizações. Ocorreram casos nos quais a mobilização fabril foi a base de 

oposições que se lançaram contra direções sindicais acomodadas (Eder aponta os 

metalúrgicos da capital) ou as direções sindicais absorveram a inquietação das 

bases e operaram uma “transformação de dentro” na prática sindical (e entre esses 

ele destaca São Bernardo). 

Em todo caso, muito da imobilidade dos anos anteriores, pode ser atribuída 

(além, é claro, aos efeitos traumáticos causados pela violenta repressão às greves 

de Osasco e Contagem, em 1968) a um elemento citado acima que serviu de base 

para o reajuste dos salários, sinal ideológico significativo do regime, a saber: 

“acréscimo de uma taxa que corresponderia ao 'aumento da produtividade 

nacional' no ano anterior”. Isto é, a imobilidade dos trabalhadores deveu-se a essa 

esperança do operariado nutrida pelas expectativas criadas em torno do Brasil 

                                                             
166 Ibid., p. 145. 
167 Ibid., p. 179. 
168 Ibid., p. 180. 
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Grande, cujo projeto pretendia “incluir” os trabalhadores e concediam-lhe especial 

status: 

 “inicialmente associada à ideia de um trabalhador honesto, responsável, de 

'comportamento exemplar', cujos interesses estariam identificados com os do 
'desenvolvimento do país'. Aparece associada à possibilidade da constituição de 

uma identidade autovalorizada e socialmente reconhecida, construída a partir do 

trabalho árduo exercido no setor mais moderno da economia brasileira, 

responsável em grande medida pelas altas taxas de crescimento então 
experimentadas. A identidade de um trabalhador sério, dotado de uma 'dignidade 

profissional' específica e de certa forma diferenciada do conjunto da classe”
169

. 

 

  Contudo, neste acordo bilateral, o regime estava conferindo à categoria, 

concomitantemente, e de forma imprevisível, a expectativa de uma contrapartida, 

sentida como possibilidade de interlocução uma vez que faziam parte do projeto e 

almejada como a participação nos frutos do próprio trabalho. Deste modo, uma 

vez que as “regras de reciprocidade” não foram respeitadas pelo governo, do pacto 

incorreu-se em sucessivas frustrações pioradas pela experiência dos dissídios, na 

qual os empresários se limitavam a apoiar-se na legislação para rechaçar as 

propostas sindicais. Afrontados seus merecimentos e ofendidas suas dignidades 

enquanto trabalhadores, as atitudes do operariado começaram a passar por “sutis e 

progressivos deslizamentos de significado, um discurso de conciliação vai se 

tornando um outro, da contestação”
170

. Se Sader atribui um ritmo sutil e 

progressivo a essa modificação de postura é porque o novo sindicalismo teve de 

lidar em duas frentes: a de suas respectivas categorias e a das autoridades. Tal 

mediação obrigava que os pontos de avanço fossem costurados com o devido 

cuidado, pelo que seus expoentes conseguiram explorar brechas legais, objetivos e 

formas de ação considerados legítimos para defenderem os interesses dos 

associados – e aí logrando impor-se em sua base de apoio –, embora nesse 

processo tenham tido, afinal, de se contrapor às autoridades. 

  Foram capazes de lidar com as oportunidades do momento, tecendo um 

discurso que ao mesmo tempo em que tocava diretamente os interesses das bases 

ia colocando demandas e estendendo ao nível dos poderes as fronteiras para sua 

atuação. Com isso, não queremos afirmar que seus representantes dispunham 

                                                             
169 ABRAMO, Lais. O resgate da dignidade., p. 146. Apud: Ibid., p. 188. 
170 Ibid., p. 183. 
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desde o início de uma intencionalidade ao operar a passagem da conciliação à 

contestação, tampouco tratou-se de uma transformação operada por algum puro 

impacto dado por uma “realidade” dos conflitos sobre as “palavras” de 

conciliação. Sader acautela-nos de tais desvirtuamentos da análise histórica e 

conclui: “A prática discursiva do novo sindicalismo opera essa passagem – que 

não estava previamente inscrita em sua matriz nem na 'realidade' –, porque se 

'abriu' de um modo determinado para os fatos que constituiu como sua realidade, 

abordando-os através de determinadas categorias, e não outras”
171

. 

Nessa linha, vemos que alguns elementos foram fundamentais para o seu 

movimento instituinte do jeito que foi: beneficiou-se do clima da distensão 

política, não se acomodou passivamente aos projetos de abertura do governo, pelo 

contrário, explorou suas possibilidades e apoiava-se numa mobilização existente 

nas bases, a qual, em que pese carecer de amparo legal, tinha o discurso emitido 

de um lugar social que integrava a institucionalidade estatal. A respeito deste 

último fator, Sader comenta: 

  “se essa obrigatória cumplicidade impunha sérias limitações às falas e 

movimentos dos sindicalistas, a verdade é que em contrapartida eles assumiam o 

papel – institucionalmente definido – de agenciadores dos conflitos trabalhistas. 
Eram reconhecidos publicamente nessa função, sendo considerado legítimo que 

defendessem os interesses específicos dos trabalhadores. Esse lugar de onde 

falam condiciona suas modalidades discursivas. Se muito já se falou acerca das 
limitações daí decorrentes, o “novo sindicalismo” revelou, por outro lado, as 

potencialidades que essa situação produz para a geração de discursos capazes de 

interpelar as mentalidades formadas pelos discursos dominantes”
172

. 
 

  Trabalhando sobre estes elementos díspares, ora frente às limitações 

colocadas pelo Estado, ora nos limites que dispunha enquanto órgão 

representativo, os novos sindicalistas foram construindo na própria experiência as 

ferramentas adequadas para sua luta. As características peculiares que daí 

brotaram e o modo particular de fazer são sintetizadas por Eder ao trabalhar os 

discursos de Lula. Merece destaque, por exemplo, a estratégia em propor uma 

superação da postura anterior subalterna partilhando das modalidades operárias de 

expressar-se em seu cotidiano e, ao mesmo tempo, projetando-as no cenário 

público, onde polemiza de igual para igual com os interlocutores: 

                                                             
171 Ibid., p. 185. 
172 Ibid., p. 183. 
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  “Analisando os discursos de Lula, diz H. Osakabe que neles se dá uma 
‘explicitação da experiência sensível’ dos trabalhadores, formulada do seu 

interior. Por isso é um discurso ‘imperfeito’, que se permite refazer-se no próprio 

curso segundo as alterações da experiência e da própria interlocução, e que 
dissolve as compartimentações entre a linguagem pública e a privada ou entre o 

conveniente e o inconveniente. É portanto a fala de um ator não domesticado 

pelas regras instituídas.”
173

 
 

  Feitas as considerações sobre a forma, vale destacar o seu comentário 

quanto ao teor dos discursos elaborados: 

  “Todo o discurso é efetivamente montado em cima de uma convocação, 
de um chamado para que se engajem, e não simplesmente que apoiem 

passivamente os atos eventuais do presidente. O conflito salarial começa a ser 

investido de um significado maior, vinculado à própria honra dos que o 
assumiram. É para esse desafio que Lula convoca seus ouvintes e por isso quer 

que entendam esse significado. Posto nesse registro, certamente seus ouvintes 

identificaram esse conflito com outros que cada um deve ter experimentado em 

sua vida. A prepotência dos dominantes, a justeza da causa dos trabalhadores, a 
carga moral com que se qualifica o comportamento de cada ator envolvido 

expressam um modo de interpretação dos fatos que toca muito de perto aquele 

público. Nestes termos, manter a greve é muito mais do que simplesmente lutar 
por um índice de reajuste contra outro. É afirmar a própria dignidade contra o 

desrespeito com que pretendem tratá-los”
174

. 

 

  Outra temática recorrente nas falas dos personagens é quanto ao 

significado da greve. É curioso perceber que de todas as maneiras tentaram não 

ensejar um caráter político às suas reivindicações, na medida em que na semântica 

popular daquela época o ato político seria aquele movido por interesses escusos e 

implicava manipulações. E, neste momento, os trabalhadores operaram um 

extraordinário deslocamento de sentido, segundo observado por Eder. Nas falas 

identificadas, os sindicalistas não endereçaram suas reivindicações de modo direto 

contra o Estado ou aos empregadores: “algumas pessoas de má-fé entenderam ou 

querem entender que a nossa greve é uma greve política, que a nossa greve é um 

desafio ao governo. E nós nunca desafiamos a ninguém. O que nós desafiamos, 

isso sim, foi a nossa capacidade de luta (...). O que nós fizemos aqui foi uma 

verdadeira demonstração de grandeza (...)”
175

. 

  Não oferecer uma conotação “política” às greves naquele momento talvez 

possa parecer uma capciosa manobra dos sindicalistas, uma vez que não se 

                                                             
173 Ibid., p. 190. 
174 Ibid., p. 193. 
175 Ibid., p. 192. 
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indispunham de maneira tão frontal com a Ditadura, estariam “meramente” 

defendo uma causa tão justa quanto natural, a defesa das condições básicas de 

trabalho. Entretanto, a reelaboração da experiência nestes termos pelos 

trabalhadores e a consequente conscientização do que estavam vivenciando, 

revelou um significado único para as experiências: desafiar a própria capacidade 

de luta expressava uma força imanente aos seus anseios, colocada a provocar e a 

testar eles mesmos, antes de tudo. Nesta percepção preliminar não há diretamente 

um inimigo externo a combater, antes restam as dificuldades que terão que ser, 

inevitavelmente, superadas pelo seu esforço. A superação das adversidades, vista 

através da capacidade ou não de mobilização, demonstra seus desejos precípuos 

em lutar por emprego e melhores condições, afirmando, pois – na própria potência 

de agir – os direitos de greve, direitos trabalhistas, o direito de um sindicato 

democrático e todas as consequências que uma demanda autônoma por maior 

participação pode provocar para um estado republicano. 

  Foi, portanto, a afirmação primeira de seus direitos que os levou ao 

enfrentamento mais direcionado em seguida. A força dos esforços acumulados fez 

perceberem que poderiam ser levados a qualquer lugar com ela, direcionando suas 

demandas a partir daí a quem se interpusesse, seja ao regime ditatorial, sejam aos 

expropriadores da força de trabalho alheia. Este movimento de ação foi tão rico 

quanto ruptório, pois, como disseram: - “o que nós fizemos aqui foi uma 

verdadeira demonstração de grandeza (...)”, colocando em xeque, ao mesmo 

tempo, a antiga caracterização da “menoridade do povo brasileiro” como incapaz 

de mexer-se por “coisas sérias”, quer por preguiça, quer por incapacidade 

articulatória política. 

  Ao contrário, a greve aparecia como afirmação coletiva de que aquela 

multidão de trabalhadores era, sim, capaz de demonstrações de “fé” e de 

“grandeza”. Um desejo afirmativo de imporem a si mesmos – em movimento –, 

uma luta calcada em suas próprias ações, desposadas de vínculos externos, que 

não representaria tão somente um antagonismo ao modelo instituído, mas a 

promessa de ser algo mais: “E eu acho que nada neste mundo, a não ser algo 

muito superior à nossa capacidade de briga, pode evitar ou pode fazer com que 

nós deixemos de nos reunir aqui e deixemos de brigar pelo nosso salário, que é o 
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mínimo que nós temos de fazer”. 

  Ao fim agora de minha exposição acerca dos movimentos populares da 

transição, sou tomada pela imagem inicial que abre este capítulo: o testemunho de 

Hirszman relativo à cena de São Bernardo censurada pela Ditadura. A obra em si, 

embora escrita em 1934, é muito significativa se comparada ao trajeto deste 

capítulo. A narrativa é contada em 1º pessoa e inspirada nas memórias de Paulo 

Honório, em como conseguiu se tornar um grande latifundiário desfazendo-se de 

qualquer referência ética para alcançar tal condição. O seu caráter embrutecido 

pela vida é amenizado com a chegada de Madalena, esclarecida professora da 

cidade, com quem casa sob um acordo; uma figura humana e sincera que coloca 

em questão as condições as quais submete seus empregados e os modos utilizados 

para atingir seus anseios, incomodando sobremaneira o personagem. Nas cenas 

cortadas pelos censores, Madalena expressa seu protesto ao marido em relação à 

violência dispensada contra um camponês à porta da igreja, discussão essa que foi 

o estopim para que ela se impusesse contra suas tentativas de também tratá-la 

como um objeto sob domínio. O que haveria de tão subversivo na encenação 

destes trechos, tanto o espancamento como a crítica formulada? A filtragem 

ideológica foi óbvia ao tentar tolher a realidade bruta da obra que bem representa 

as relações materiais de dominação – em seus múltiplos aspectos sociais e 

políticos – nas quais os modelos do regime que governou o país por 21 anos 

sustentavam-se precariamente. 

  Cremos que as matrizes discursivas e seus respectivos lugares de 

ressonância reconstruídos anteriormente contribuíram para trabalhar 

dialeticamente sobre os termos dominantes e, por conseguinte, recompor as forças 

sociais que puderam impor-se contra tal lógica, permitindo-os emergirem em uma 

condição transformada pelo seu próprio esforço e proposta, uma vez tendo 

ressignificado suas experiências cotidianas, compartilhadas sensivelmente 

enquanto dominados. Esta conclusão tiro da leitura feita da obra de Eder Sader, 

pelo o que o autor assim conclui acerca deste período: 

“No fogo dos enfrentamentos e diante das interpelações da matriz 
dominante, os movimentos sociais recorreram às matrizes discursivas da 

contestação para repensar o cotidiano das classes populares. Nas representações 

que daí emergiram iria ressaltar um certo tipo de humanismo. Nelas se 
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valorizavam as práticas concretas dos indivíduos e dos grupos em contraposição 
às estruturas impessoais, aos objetivos abstratos e às teorias preestabelecidas. 

Valorizavam-se também os atos de solidariedade através das quais os indivíduos 

transcendiam a rotina vazia imperante na sociedade. E valorizava-se 
fundamentalmente uma sede de justiça que denunciava a situação social vigente. 

Em todos esses aspectos, as novas práticas discursivas atingiam a racionalidade 

tecnocrática e o individualismo burguês dos discursos dominantes.”
176

 

 

No mesmo ciclo de debates do teatro Casa Grande abordado inicialmente, 

um colega de Leon, elogiando-o, comenta que em seus primeiros filmes já era 

possível “antever a grande qualidade do realizador: a humanização dos 

personagens em luta contra o ambiente social hostil”. Talvez, seja possível afirmar 

o mesmo sobre a interessante mudança de perspectiva que Sader lança ao 

examinar a “entrada” destes novos personagens em cena. No último capítulo da 

obra, finalmente, o autor desloca o foco de olhar dos grandes centros 

organizadores e institucionais em crise e o pousa sobre a ação simultânea dos 

novos discursos e práticas que informaram os movimentos sociais e populares, 

seus sujeitos, reconstruindo suas histórias.  

Isso foi possível mediante o reconhecimento – logo, a maneira como foi 

impactado por tais movimentos – da história de quatro organizações diversas: a 

dos clubes de mães, a do sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo, a da 

oposição metalúrgica de São Paulo e das comissões de saúde da Zona Leste. Vê-se 

por suas qualidades a heterogeneidade constitutiva dessas estruturas e, claro, a 

reprodução das diversidades no plano de suas manifestações e demandas. O autor 

considera que no aspecto da diversidade em si mesma isso não constituiu uma 

novidade. Comparando-as aos padrões existentes no período de 1945-64, é 

possível identificar também tal heterogeneidade que provocou a emergência de 

diversas formas de manifestação social, e ele cita alguma delas: operários 

industriais, posseiros, assalariados agrícolas, consumidores contra a carestia, 

grupos mobilizados pelo tema do nacionalismo, etc. 

“No entanto, a diversidade tendia a inscrever-se em registros 
unificadores, que ordenavam os diferentes movimentos atribuindo-lhes lugares 

diferentes. Eles ganhavam sentido através do discurso estatal, segundo a versão 

dominante, getulista. Ou, então, na contrapartida comunista, através da unificação 

operada pelo partido. Na década de 70, a diversidade se reproduziu enquanto tal 
apesar da presença de referências comuns cruzando os vários movimentos. 
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Quando acompanhamos a história (...) defrontamos quase sempre com a presença 
da Igreja Católica [etc., cita as matrizes analisadas acima]; muitas vezes até com 

as mesmas pessoas circulando de um movimento para outro. A pluralidade de 

movimentos não está indicando nenhuma compartimentação de supostas classes 
sociais ou camadas sociais diversas. Está indicando diversas formas de 

expressão”
177

. 

 

Estas diversas formas de expressão fizeram-se possível já em 70 pelo fato 

de afirmarem suas diversidades como manifestação de uma identidade singular, e 

não como sinal de uma carência do dominado. O que foi resultado da tentativa de 

construir suas identidades enquanto sujeitos políticos – demandando e produzindo 

direitos – precisamente, aliás, porque eram ignoradas nos cenários públicos 

instituídos. Como pontuado diversas vezes por Eder, suas histórias transcorreram 

fora do reconhecimento estatal, mesmo o “novo sindicalismo” que se desenvolveu 

em um lugar institucional reconhecido como legítimo pelo discurso dominante, 

propôs uma manifestação particular de reivindicação de novos direitos, que por aí 

buscava se expressar. E daí afirma: por isso mesmo o tema da autonomia esteve 

tão presente em todos os discursos, no esforço de constituir um espaço público 

além do sistema da representação política totalizadora. 

Embora o autor destaque com muito entusiasmo as novidades instauradas 

pela ação política dos personagens apresentados, ele reconhece, no término de sua 

obra, e sob os auspícios do que o “final” do processo de transição em 1988 

prenunciava (e quando foi publicada), que o ritmo de tais movimentos populares e 

o modo como foram projetados no enfrentamento – quando mal haviam se 

constituído com a força de um sujeito político – não foi o mesmo que o da política 

instituída, “e foi esta que fixou as datas”; segundo ele: foram “levadas 

‘precocemente’ aos embates políticos, expressaram sua imaturidade enquanto 

alternativas de poder no plano da representação política”. 

Iniciamos este capítulo fazendo uma analogia ao romance brasileiro São 

Bernardo; pois bem, agora retomamos a força literária de suas provocações, 

relembrando que no desfecho da estória, Madalena se suicida frente à 

incapacidade em continuar lutando contra o autoritarismo de Honório. Em que 

pese o final trágico, não se perde em nenhum momento ao longo da leitura a 
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dimensão humana da obra, a qual revela que, apesar da aridez das condições nas 

quais os personagens estavam inseridos, mesmo assim foram capazes de em vida 

partilhar momentos efêmeros de afetividade e de pequenas transformações. Em 

1987, Leon Hirszman falece precocemente, bem como no ano seguinte Eder 

Sader, em decorrência de contágios por transfusões de sangue. Contudo, a força 

criadora e a vitalidade proporcionada por este potente momento sociopolítico 

brasileiro legou frutos riquíssimos ao pensamento/trabalho dos dois que, 

igualmente, perduram e sobrevivem até hoje. Promessas de transformação que 

estão sendo realizadas até os dias atuais pela construção e constante criação da 

democracia no Brasil, mesmo ante a todos os desafios herdados. 

Em consequência das experiências descritas, propomos para o capítulo 

seguinte refletir acerca do impacto desta força sobre as formas de se trabalhar 

alguns elementos e binômios para se pensar a relação entre democracia e 

socialismo, tais quais, autonomia e cidadania, ideologia e contradiscurso, todas 

entremeadas pela questão dos novos sujeitos históricos no interior dos textos de 

Marilena Chauí contemporâneos às experiências recém-descritas. E, por enquanto, 

preferimos concluir otimisticamente com Eder: 

“Mas os movimentos sociais constituídos na década de 70, com as formas 
de expressão que eles instituíram, passaram a constituir um elemento da vida 

política do país. Suas promessas, inscritas numa memória coletiva, podem ser 

reatualizadas. E elas são, mesmo, condição para uma efetiva democracia entre 
nós”

178
. 

 

 

 

3. Entre a teoria e a práxis: considerações sobre a 

presença dos novos sujeitos históricos no pensamento de 

Marilena Chauí. 

O fio da meada que traça o percurso investigativo deste trabalho, pelo 

reconhecimento da emergência de novos sujeitos coletivos enquanto 

acontecimento histórico e alternativa teórica no pensamento de alguns intelectuais 

no momento da transição política brasileira, não é o único ponto que conecta as 

reflexões teóricas dos autores específicos ora analisados. Contudo, as experiências 
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políticas e acadêmicas de Eder e Marilena aproximam-se em outros eixos. Ambos 

participaram da criação do Partido dos Trabalhadores na virada da década de 1980 

e integraram postos de direção do partido ao longo dos anos que se seguiram. 

Além de dividirem os mesmos espaços de discussão e formação política da 

militância, os dois autores conviveram no campo acadêmico da USP e Marilena 

contribuiu com diversos textos para o coletivo Desvios fundado por Eder e para a 

revista de mesmo nome. 

 Não causa impressão, portanto, que a obra examinada no capítulo anterior 

tenha sido prefaciada por Chauí. Na apresentação de sua publicação, a filósofa 

salienta uma série de questões que nos permitem retomar as discussões travadas 

anteriormente e costurá-las ao teor dos exames teóricos realizados pela autora no 

mesmo período. Marilena introduz seu prefácio citando um comentário de Moses 

Finley acerca do fenômeno paradoxal que percorre a ciência política 

contemporânea, qual seja, a tese segundo a qual o sucesso das democracias 

modernas tem como causa a apatia política dos cidadãos, que delegam a técnicos e 

a políticos profissionais as decisões concernentes à existência social no seu todo. 

 Para o historiador helenista o paradoxo residiria no fato, primeiro, de que 

os politólogos defensores da apatia costumam ser críticos severos de Platão, por 

eles considerado antidemocrata, sem perceberem que a tese política platônica 

fundamental é exatamente a necessidade de excluir os cidadãos da vida política 

para que esta, dirigida pelo sábio competente, siga a trilha da racionalidade e da 

justiça. Em segundo lugar, porque os defensores das “elites” dirigentes costumam 

afirmar que o maior perigo para a democracia é a intervenção política da “massa 

dos descontentes” que redunda em “movimentos populares extremistas”. Segundo 

Marilena, Finley lembra que todo historiador sabe que os extremismos que 

golpearam mais duramente a tentativa de se instaurar a democracia nunca vieram 

dos movimentos populares e sim de oligarquias poderosas, convencidas de que 

não obteriam seus fins por meios democráticos. 

 “Finley desconhecia o Brasil. Nós o conhecemos, pelo menos para tomá-

lo como ilustração empírica da tese geral de Finley. Navegando contra a corrente 

das posições dominantes na ciência política, Eder Sader nos oferece a saga dos 
movimentos sociais populares da região de São Paulo que puseram novos 
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personagens na cena histórica brasileira entre 1970 e 1980, criando condições 
para o exercício da democracia”

179
. 

 

 Mas por que a ascensão de tais movimentos criou condições para se pensar 

o exercício da democracia no Brasil? Inicialmente, é possível afirmar que o 

aparecimento de suas falas e ações recolocaram na cena pública elementos da vida 

social que deixaram à mostra a fratura antidemocrática peculiar a uma 

determinada concepção sobre o exercício político partilhada pelas camadas 

dominantes da sociedade brasileira. Justamente, o imaginário destacado na 

primeira seção do capítulo I, assemelha-se a essa concepção da democracia 

representativa moderna, que desloca da participação popular a possibilidade de 

sua realização e transfere para os “políticos profissionais” a capacidade decisória 

concernente à existência social no seu todo. De acordo com Marilena, guardadas 

as particularidades de sua manifestação no país – sobretudo no que se refere ao 

caráter autoritário ressaltado –, tal concepção se funda na formação ideológica 

pela qual as sociedades modernas representam a si mesmas e atualizam seu 

aparecer social, econômico e político. 

 Os novos sujeitos reinserem os aspectos conflitivos e antagônicos da 

composição dos corpos sociais que a ideologia tende a ocultar mediante a 

formulação de representações unificadas da realidade e, concomitantemente, 

oferecem à reflexão o conteúdo para a elaboração de um contradiscurso no 

interior das construções ideológicas, possibilitando, assim, o questionamento de 

seus pressupostos fundamentais. A operação realizada pela formação ideológica 

não é mero acaso, mas suas causas e engendramentos próprios acompanham o 

funcionamento das sociedades modernas. Um exercício político realmente 

democrático só pode ser pensado, pois, em resistência às concepções dominantes 

que acompanham a compreensão que se tem sobre o funcionamento do Estado. 

Por isso, umas das temáticas essenciais presentes nas discussões elaboradas por 

Chauí nessa época se deu em torno da análise da formação ideológica consequente 

à emergência dos Estados modernos, cujo significado será brevemente apreciado 

na primeira seção deste capítulo, a fim de entendermos de que maneira a 

                                                             
179 CHAUÍ, Marilena. Prefácio a SADER, Eder, Quando novos personagens entraram...., op. cit., 
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identificação dos novos sujeitos foi capaz de indicar outros caminhos para se 

pensar criticamente o problema colocado, ou seja, inovando as perguntas a serem 

formuladas dentro dos processos históricos. 

 Em segundo lugar, a emergência dos movimentos populares criou 

condições para se pensar o exercício democrático por aquilo que lhe constituiu 

enquanto novidade. Como já ressaltado, atribuímos ao sentido de “novidade” a 

capacidade de tais movimentos em instaurarem no real outras possibilidades para 

se conceber suas relações com a ação política, os pressupostos nos quais se 

assentaram para tanto e o reconhecimento das exigências anunciadas, os quais 

guardaram íntima relação com determinadas matrizes discursivas/práticas e frente 

a um cenário histórico-social muito particular, assim como demonstrado no 

capítulo anterior. Neste ponto, o prefácio de Marilena a obra de Sader nos auxilia 

mais uma vez. Segundo a autora, é possível falar em um “sujeito novo” naquele 

momento, porque criado pelos próprios movimentos sociais populares do período: 

 “sua prática os põe como sujeitos sem que teorias prévias os houvessem 

constituído ou designado. Em segundo lugar, porque se trata de um sujeito 
coletivo e descentralizado, portanto, despojado das duas marcas que 

caracterizaram o advento da concepção burguesa da subjetividade: a 

individualidade solipsista ou monádica como centro de onde partem ações livres e 
responsáveis e o sujeito como consciência individual soberana de onde irradiam 

ideias e representações, postas como objetos domináveis pelo intelecto. O novo 

sujeito é social; são os movimentos sociais em cujo interior indivíduos, até então 

dispersos e privatizados, passam a definir-se, a reconhecer-se mutuamente, a 
decidir e agir em conjunto e a redefinir-se a cada efeito resultante das decisões e 

atividades realizadas. Em terceiro lugar, porque é um sujeito que, embora 

coletivo, não se apresenta como portador da universalidade definida a partir de 
uma organização determinada que operaria como centro, vetor e telos das ações 

sócio políticas e para a qual não haveria propriamente sujeitos, mas objetos ou 

engrenagens da máquina organizadora. Referido à Igreja, ao sindicato e às 
esquerdas, o novo sujeito neles não encontra o velho centro, pois já não são 

centros organizadores no sentido clássico e sim “instituições em crise” que 

experimentam “a crise sob a forma de deslocamento com seus públicos 

respectivos”, precisando encontrar vias para reatar relações como eles”
180

. 
 

 Assim, vemos que as crises das “velhas instituições” conferem uma 

materialidade específica aos movimentos populares para conceberem suas 

estratégias de luta ante a necessidade de se inventar novos termos para se 

colocarem em ação. Novamente, a autora sintetiza muito bem a exposição que 
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tratamos no capítulo anterior no que se refere a esse legado em crise sobre o qual 

trabalharam e que, talvez, tenha constituído o encontro imprevisível propulsor de 

sua novidade e, sobretudo, incentivador, pelas condições históricas colocadas, de 

uma qualidade essencial a ser destacada de sua novidade, que é a consequente 

emergência de um sentido de autonomia em seus discursos, vejamos: 

 “Sader examina os procedimentos dessas instituições em crise. Crise da 
Igreja que conduz à reformulação de seu discurso e de sua prática, graças à 

“matriz discursiva da teologia da libertação”. Crise das esquerdas que, sob o 

impacto das derrotas dos anos anteriores e dos impasses internacionais, ainda não 

reformularam a “matriz discursiva marxista”, embora tragam “em seu benefício 
um corpo teórico consistentemente elaborado a respeito dos temas da exploração 

e da luta sob (e contra) o capitalismo”. Crise do sindicalismo que, entretanto, 

graças à “matriz discursiva do novo sindicalismo”, supera a ausência das 
tradições populares (com que conta a matriz religiosa) e da sistematicidade 

teórica (com que conta a matriz marxista), vindo a ocupar um lugar institucional 

cuja eficácia será decisiva para repensar e praticar os conflitos na esfera 
trabalhista e, com isto, alargar a percepção dos antagonismos que regem a 

sociedade de classes. Em suma, os antigos centros organizadores, em crise, são 

desfeitos e refeitos sob a ação simultânea dos novos discursos e práticas que 

informam os movimentos sociais populares, seus sujeitos. Porém, sujeito novo 

ainda noutro sentido, pois os traços anteriores revelam ser uma 

determinação decisiva desse sujeito histórico a defesa da autonomia dos 

movimentos, tendendo a romper com a tradição sócio política da tutela e da 

cooptação e, por isso mesmo, fazendo a política criar novos lugares para 

exercitar-se. Lugares onde a política institucional ainda não lançou tentáculos e 

que interessam a Eder Sader neste livro: aqueles onde se efetua a experiência 

do cotidiano popular”
181

. (grifamos) 
 

 À vista do considerado, tanto o “descentramento político” provocado pela 

irrupção do sujeito social quanto as consequências de sua demanda por 

autonomia, constituirão o eixo de análise da segunda seção deste capítulo com o 

objetivo de identificarmos o segundo elemento, isto é, em relação ao que trazem 

de novidade ao processo histórico brasileiro, para ponderarmos as condições 

criadas nesse momento para se pensar o exercício democrático. A fundação de 

suas demandas em um sentido autônomo as conecta à própria temática da 

cidadania, de seu reconhecimento enquanto atores políticos e, portanto, à 

produção de novos direitos. 

 Como será examinado na última seção, as discussões travadas por 

Marilena em torno do binômio democracia e socialismo, tão presentes no campo 
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teórico da época, levam em conta os elementos mencionados até aqui. O sentido 

de invenção democrática, para a autora, passa pela elaboração de um 

contradiscurso capaz de demonstrar as falhas do discurso ideológico que orienta 

as concepções políticas e históricas e impedem a realização da luta política, pelo 

que o reconhecimento da tradição e da memória social que carregam os 

movimentos populares permitem contar uma outra história e se pensar o exercício 

político democrático de outra maneira. Contudo, a transformação histórica que 

requer o socialismo depende da inserção de suas falas e ações não só no interior 

das construções ideológicas, bem como requer a inserção de sua participação nas 

instâncias decisórias do funcionamento estatal, única maneira pela qual é possível 

diminuir as desigualdades materiais provocadas pela igualdade formal e abstrata 

estabelecida pela lei, pressupondo, finalmente, a construção democrática, a 

liberdade pensada como autonomia, propulsionadora de uma cidadania ativa. 

  

3.1. Crítica à ideologia e considerações acerca das sociedades 

históricas. 

A temática que perpassa as seções que se seguem vincula-se à segunda 

proposta deste trabalho mencionada anteriormente em relação ao reconhecimento 

dos novos sujeitos históricos enquanto alternativa teórica para uma reflexão em 

torno dos obstáculos colocados à realização democrática no Brasil. Um dos 

aspectos fundamentais do pensamento de Marilena Chauí nesse contexto é a sua 

crítica à ideologia que retoma do pensamento de esquerda e a aprofunda com base 

nos textos de Claude Lefort. A própria autora, em uma apresentação à 11º edição 

de sua coletânea de publicações dessa época, destaca esse esforço, vejamos: 

 “Entre 1978 e 1981, época dos textos da primeira edição, nosso país 
estava mergulhado na luta pelo fim da ditadura e pela democratização. Nossa 

preocupação voltava-se para os obstáculos à sociedade democrática e para a 

busca de formas de superá-los. Sob essa perspectiva, a nova forma da divisão 
social do trabalho, sobredeterminada pela divisão entre competentes, que 

mandam, e incompetentes, que executam, surgiu como foco principal de nossas 

considerações, colocando no seu centro a discussão sobre a ideologia da 

competência e as manifestações populares da cultura, de maneira a elaborar uma 
noção crítica, a de contra-discurso ou de recusa do uso privado do saber, em 

nome de sua elaboração como coisa pública e como direito dos cidadãos. A 

primeira edição terminava com um ensaio sobre as relações entre democracia e 
socialismo, procurando reunir, sob o ponto de vista da história e da prática 
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políticas, as reflexões suscitadas pelas questões de ideologia e cultura e pelo 
surgimento político da classe trabalhadora brasileira como sujeito de suas 

próprias ações”
182

. 

 

Deste pequeno trecho, vemos que a oposição das manifestações populares 

da cultura e do surgimento da classe trabalhadora como sujeito de suas próprias 

ações ao discurso competente produzido pelas construções ideológicas 

constituíram os elementos fundamentais para que a autora pudesse formular e 

inserir uma crítica aos obstáculos que tais noções representam à construção 

democrática
183

. O modo pelo qual Chauí traçou a oposição será o objeto destes 

tópicos que abordarão, em concomitância, a reflexão que a filósofa, no seio dessa 

discussão, tomou emprestada de Lefort, acerca do papel da ideologia nas 

sociedades históricas. Isso nos permitirá, em um segundo momento, considerar a 

importância da identificação dos novos sujeitos coletivos para a elaboração de 

uma crítica, também, às interpretações históricas formuladas até aquele momento 

pela historiografia brasileira, tal como pontuado ao final do primeiro capítulo do 

trabalho. 

 

3.1.1. Crítica à ideologia da competência e a proposta do 

contradiscurso. 

Inicialmente, cumpre esclarecer o sentido que a autora atribui à noção de 

ideologia e, por conseguinte, a de ideologia da competência. Ambos os conceitos, 

segundo ela, fazem parte da forma particular pela qual foi construído o imaginário 

social moderno. Isto é, a maneira necessária pela qual os agentes sociais 

representam para si mesmos o aparecer social, econômico e político, de tal sorte 

que essa aparência (a qual não toma como mero ilusão ou falseamento), por ser o 

modo imediato e abstrato de manifestação do processo histórico, é o ocultamento 

ou dissimulação do real
184

. Sua explicação pode suscitar, ao mesmo tempo, uma 

                                                             
182 CHAUÍ, Marilena. Cultura e Democracia: o discurso competente e outras falas. Apresentação 

à 11º edição. São Paulo: Editora Cortez, 2005, p. 11. 
183 “Na obra de Chauí, a entrada em cena desses novos sujeitos é o momento decisivo para a 

elaboração da crítica ao discurso competente e à ideologia. A movimentação destes sujeitos nas 

inúmeras narrativas da autora permite que ela subverta e desvende os significados do discurso 

competente e ideológico”. Conforme assinala DECCA, Edgar De. “Novos sujeitos entram em 

cena”. In: PAOLI, Maria Celia, Diálogos com Marilena..., op. cit., p. 48. 
184 CHAUÍ, Marilena, op. cit., p. 15. 
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série de indagações: por que seria a maneira necessária de representação do 

aparecer moderno?; por que ocorre um ocultamento do real?; e, finalmente, por 

que se coloca de modo abstrato e imediato às experiências do real? 

Justamente, filiando-se ao pensamento de esquerda, Marilena vincula a 

construção ideológica da sociedade moderna a dois acontecimentos históricos 

fundamentais para sua compreensão, a ascensão do modelo capitalista de 

produção e a doravante formação dos estados nações, cujos significados são 

capazes de responder as questões anteriores vinculando-as às causas responsáveis 

por seu aparecimento. As relações de produção capitalistas instauraram divisões 

internas e antagonismos de interesses inconciliáveis entre os setores da sociedade, 

no entanto, para garantir sua justificação e a legitimidade dos interesses 

dominantes que regem as relações de produção, mecanismos foram elaborados a 

fim de ocultar essa contradição e possibilitar seu desenvolvimento. Por isso 

mesmo é uma representação necessária, pois assentada em relações materiais, e 

ocultadas, a fim de que os interesses de alguns (isto é, das camadas dominantes) 

possam ser considerados como os interesses de todos, logo, suas representações 

sejam universalizadas e legitimadas. Porém, para que a representação possa 

ocultar a essência contraditória do social e firmar a aparência indivisa, a imagem 

necessita de termos nos quais possa assentar a identidade unificada, mas para isso 

tem de abstrair-se do real mediato que lhe deu causa, afastar-se da dinâmica do ser 

da sociedade, e assim transcendê-la ao significado de seu mero aparecer. 

Segundo a autora, esses termos seriam: 

“o povo, a nação e o Estado enquanto representações ou abstrações que 

produzem um imaginário social de identificação e o ocultamento da divisão 
social, isto é, a luta de classes. O procedimento representador (ou o que o 

marxismo consagrou com o conceito de ideologia) faz com que a divisão de 

classes apareça como diversidade de indivíduos, a contradição apareça como 
contrariedade de interesses de diversos grupos sociais e que o desenvolvimento 

apareça como o nacional ou o estatal e não como desenvolvimento do capital. 

Não cabe aqui examinar a extrema complexidade da teoria política marxista, 
porém cabe mencionar dois aspectos nessa teoria que interessam à nossa 

discussão. Em primeiro lugar, a impossibilidade para a formação social capitalista 

de reconhecer-se como geradora de suas próprias divisões e contradições, 

ocultando-se num imaginário de equivalências abstratas (...). Em segundo lugar, 
as dificuldades do próprio marxismo para lidar com as divisões e contradições 

que ele mesmo desentranhou da aparência social, dificuldades que se manifestam 
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com o surgimento de ideologias nacionalistas e populistas de esquerda, sobretudo 
a partir da social-democracia alemã e do stalinismo”

185186
. 

 

Povo, nação e Estado não constituem, é claro, os únicos termos 

ideologizados que poderiam ser identificados nas formas de representação do 

aparecer moderno. Ao longo de seus textos, a autora identifica e exemplifica 

outros que operam enquanto desdobramentos do discurso ideológico. Contudo, o 

mais importante é reconhecer que a ideologia atinge uma sistematicidade e 

coerência próprias, pois substitui as dinâmicas constituintes dos fenômenos 

sociais por termos abstratos que pretendem coincidir com as coisas, anular a 

diferença entre o pensar, o dizer e o ser e, deste modo, engendra uma lógica de 

identificação que unifica o pensamento, linguagem e realidade para, através dessa 

lógica, obter a identificação de todos os sujeitos sociais com uma imagem 

particular universalizada, mormente procedente das camadas dominantes. É por 

este procedimento que a formação social moderna resta impossibilitada de 

reconhecer-se enquanto fruto de diferenças e contradições de interesses. Mas ao 

mesmo tempo, embora ascenda como lacunar – na medida em que oculta e 

“apaga” seus conflitos constituintes para a construção das imagens universais 

consagradas –, o discurso ideológico atinge o pleno funcionamento referido, uma 

vez que se torna o conjunto de explicações oficiais sobre o real (incapacitando-nos 

de enxergar sua origem, ao contrário, no real) e a partir de suas representações 

passamos a conhecer, agir e interpretar o mundo ou como Marilena explica: 

                                                             
185 Ibid., p. 115. 
186 A propósito do Estado, a autora destaca o seu papel fundamental enquanto lócus das abstrações 

políticas que permitem colocar em funcionamento o modelo de dominação sem que este encontre 

uma incorporação específica. Como assinala do pensamento marxista, a grande novidade 

introduzida pelo modo de produção capitalista face aos modos que o antecederam é a separação 

clara entre a relação social de exploração e de opressão e a relação impessoal de dominação, ou 

seja, a separação entre a sociedade civil e o Estado: “A forma do Estado capitalista lhe permite 

aparecer como dominação de ninguém e por isso ser representado como soberania nacional e 
popular , embora, de fato seja um instrumento de dominação de uma classe sobre a outras. Esse 

destacamento ou descolamento entre a sociedade civil e o Estado possui uma base material (a 

fórmula trinitária: capital/lucro, terra/renda, trabalho/salário) que engendra a aparência de três 

classes igualmente proprietárias relacionadas entre si por contratos e que, por ação de sua vontade 

geral, dão origem ao Estado, encarregado de velar pelos interesses dos contratantes e de arbitrar 

seus conflitos . A representação ou imagem ‘povo’ resulta tanto da fórmula trinitária quanto da 

relação Estado – sociedade civil. (...) A expansão capitalista se realiza, portanto, pela expansão 

desses mercados que oferecem bases materiais (no caso, territoriais) para o desenvolvimento 

capitalista. A forma política desses mercados constitui o Estado nacional que nada mais senão o 

suporte abstrato e político para o capital internacional. A nação é, pois, a base material-territorial 

de que carece o capital para se desenvolver. E, tal como o povo, é uma abstração política”.  
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 “A ideologia é um conjunto lógico, sistemático e coerente de 
representações (ideias e valores) e de normas ou regras (de conduta) que indicam 

e prescrevem aos membros de uma sociedade o que devem pensar, o que devem 

valorizar e como devem valorizar, o que devem sentir e como devem sentir, o que 
devem fazer e como devem fazer. Ela é, portanto, um conjunto de ideias ou 

representações com teor explicativo (ela pretende dizer o que é a realidade) e 

prático ou de caráter prescritivo, normativo, regulador, cuja função é dar aos 
membros de uma sociedade dividida em classes uma explicação racional para as 

diferenças sociais, políticas e culturais, sem jamais atribuí-las à divisão da 

sociedade em classes, determinada pelas divisões na esfera da produção 

econômica. Pelo contrário, a função da ideologia é ocultar a divisão social das 
classes, a exploração econômica, a dominação política e a exclusão cultural, 

oferecendo aos membros da sociedade o sentimento de uma mesma identidade 

social fundada em referenciais unificadores como, por exemplo, a Humanidade, a 
Liberdade, a Justiça, a Igualdade, a Nação”

187
. 

 

Deste modo, compreendemos que este arcabouço representativo e 

prescritivo do estar no mundo concede aos sujeitos sociais os referenciais 

primeiros que passarão a se perceber e segundo os quais deverão e poderão agir, 

quer no campo social, quer no campo político ou cultural, o que permite que o 

discurso ideológico permaneça não só sempre atual como pareça estar “fora do 

tempo”. A consequência prática deste conjunto de ideias homogêneo e dominante 

que se coloca, malgrado as oposições, dissensos e conflitos inerentes ao corpo 

social, como salientado acima: 

“É elaborado, assim, um discurso que, partindo do discurso social (o 
discurso do social ou da prática social) e do discurso político (o discurso da 

política ou da prática política), se transforma num discurso impessoal sobre a 

sociedade ou sobre a política. Impessoal porque ninguém parece estar pensando 

tais ideias, que parecem, assim, emanar diretamente da própria realidade social e 
política. Essa impessoalidade das ideias por meio da passagem do discurso de 

para o discurso sobre constitui o primeiro momento na elaboração da ideologia 

ou da consciência ‘liberada’ do mundo. As ideias, por si mesmas, magicamente se 
organizam num conjunto de representações e normas por meio do qual os sujeitos 

sociais e políticos representarão a si mesmos e à vida coletiva. Esse corpo de 

representações e de normas oferece aos sujeitos sociais e políticos uma 
explicação para a origem da sociedade e do poder político, para as formas de 

relações sociais, econômicas e políticas, determinam as formas ‘corretas’ ou 

‘verdadeiras’ de conhecimento e de ação e justificam, por meio de ideias gerais e 

abstratas (o Homem, a Pátria, a Nação, o Progresso, a Família, a Ciência, o 
Estado), as formas reais da desigualdade, dos conflitos, da exploração e da 

dominação, apresentando-as como ‘naturais’ (isto é, universais e inevitáveis) e 

‘justas’ (isto é, legítimas)”
188

. 
 

                                                             
187 Ibid., p. 20. 
188 Ibid. p. 22. 
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Estas primeiras considerações indicam a base para se pensar o que a autora 

denomina de discurso competente, o qual guarda relações com o desenvolvimento 

do próprio Estado contemporâneo, especificamente em relação ao fenômeno da 

burocratização e assenta-se, ainda, na ideia de organização. Segundo Marilena, o 

fenômeno da burocratização das sociedades modernas
189

 que Hegel e Marx 

haviam circunscrito à esfera do Estado, passou a devorar toda a sociedade civil, 

distribuída em burocracias empresariais (na indústria, finança e comércio), 

escolares, hospitalares, sindicais, etc., e realiza-se sob a égide da organização, 

ambas entendidas como existência em si e para si de uma racionalidade imanente 

ao social que se manifesta sempre da mesma maneira, sob formas variadas, desde 

a esfera da produção material até à esfera da produção cultural
190

. A consequência 

deste processo seria a aparência, concomitante, de que ninguém exerce o poder 

porque este emana da racionalidade imanente do mundo organizado (independente 

da vontade e da intervenção humanas) ou, em outras palavras, de estruturas (“infra 

ou supra, pouco importa”) e da competência de cargos, e funções que, por acaso, 

estão ocupados por homens determinados. 

Ademais, nesse contexto, de acordo com a autora, seria possível 

reconhecer as modalidades do discurso competente que se distribuem em três 

grandes registros, a saber: do administrador-burocrata, do administrado-burocrata 

e o discurso competente e genérico de homens reduzidos à condição de objetos 

socioeconômicos e sociopolíticos, na medida em que aquilo que são, aquilo que 

dizem ou fazem, não dependeria de sua iniciativa como sujeitos, mas do 

“conhecimento” que a organização, em geral, julga possuir a respeito deles. Isto 

posto, à vista do brevemente sintetizado acerca de uma verdadeira repartição, 

circunscrição e demarcação do discurso quanto aos interlocutores, o tempo, o 

lugar, a forma e o conteúdo, é possível definir a ideologia da competência como: 

                                                             
189 Chauí retira o seu conceito de burocratização das considerações que Claude Lefort tece em seu 

Elements pour une critique de la bureacratie (Genebra: Ed. Droz, 1971, p. 289), no qual o autor a 

define como um “processo que se impõe ao trabalho em qualquer nível em que se o considere, seja 

o trabalho da direção, seja o dos executantes e que, ao se impor, impõe um quadro social 

homogêneo tal que a estabilidade geral do emprego, a hierarquia dos ordenados e das funções, as 

regras de promoção, a divisão das responsabilidades, a estrutura da autoridade, tenham como 

efeito criar uma única escala de status sócio-econômico, tão diversificada quanto possível”. 
190 Ibid., p. 20. 
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“O discurso competente é aquele que pode ser proferido, ouvido e aceito 
como verdadeiro ou autorizado (estes termos agora se equivalem) porque perdeu 

os laços com o lugar e o tempo de sua origem. (...) é o discurso instituído. É 

aquele no qual a linguagem sofre uma restrição que poderia ser assim resumida: 
não é qualquer um que pode dizer a qualquer outro qualquer coisa em qualquer 

lugar e em qualquer circunstância. O discurso competente confunde-se, pois, com 

a linguagem institucionalmente permitida ou autorizada, isto é, com um discurso 
no qual os interlocutores já foram previamente reconhecidos como tendo o direito 

de falar e ouvir, no qual os lugares e as circunstâncias já foram predeterminados 

para que seja permitido falar e ouvir e, enfim, no qual o conteúdo e a forma já 

foram autorizados segundo os cânones da esfera de sua própria competência”
191

. 
 

Por sua definição vemos que o discurso competente não aparece nas 

sociedades contemporâneas, seja mediante o discurso sobre o conhecimento 

adequado oferecido pelos modelos daquilo que se enuncia como cientificidade, 

seja no campo político arruído pelos tecnocratas, como mero discurso elitista (no 

sentido daquilo que se enuncia como o melhor) ou populista (no sentido daquilo 

que se enuncia como sabendo o que é melhor). Aliás, um dos objetivos de Chauí, 

sobretudo ao demonstrar a gênese desse movimento em compasso com a 

formação social capitalista, é afastar as dicotomias comumente colocadas entre as 

oposições elite-massa/elite-popular e, assim, indicar as condicionantes que 

apresentam e legitimam tal discurso a quaisquer dos componentes sociais, 

permitindo sua circulação e aceitação por todos. Todos estes que aparecem sob a 

ótica ideológica como massa ou aglutinado amorfo de seres humanos (ou em 

concepções totalizadas como povo e nação) divididos e separados por suas 

“competências”, ao contrário do que, segundo ela, tende a desaparecer em uma 

cultura democrática, na qual é dado lugar a sujeitos sociais e políticos válidos. 

E, neste ponto, finalmente, a questão que nos interessa acerca da 

emergência de novos sujeitos históricos que se enunciam enquanto tais e 

demandam sua autonomia, é fundamental para compreendermos como a 

“movimentação destes sujeitos nas inúmeras narrativas da autora permite que ela 

subverta e desvende os significados do discurso competente e ideológico”
192

. 

Segundo Chauí, todas as determinações da linguagem competente não devem nos 

ocultar o fundamental, isto é, o ponto a partir do qual tais determinações se 

constituem: “a condição para o prestígio e para a eficácia do discurso da 

                                                             
191 Ibid., p. 19. 
192 DECCA, Edgar S. De, op. cit., p. 48.  
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competência (...) depende da afirmação tácita e da aceitação tácita da 

incompetência dos homens enquanto sujeitos sociais e políticos”
193

. Ou seja, para 

que esse discurso possa ser proferido e mantido é imprescindível que não haja 

sujeitos, mas apenas homens reduzidos à condição de objetos sociais. 

“Ora, exatamente no instante em que tal condição é preenchida (o 

discurso administrativo como racionalidade do real) é que a outra modalidade do 

discurso competente entra em cena para ocultar a verdade de sua primeira face. 

Ou seja, o discurso competente como discurso do conhecimento entra em cena 
para devolver aos objetos sócio-econômicos e sócio-políticos a qualidade de 

sujeitos que lhes foi roubada. Essa tentativa se realiza através da competência 

privatizada. Invalidados como seres sociais e políticos, os homens seriam 
revalidados por intermédio de uma competência que lhes diz respeito enquanto 

sujeitos individuais ou pessoas privadas. (...) essa revalidação é um logro na 

medida em que é apenas a transferência, para o plano individual e privado, do 

discurso competente do conhecimento cujas regras já estão dadas pelo mundo da 
burocracia e da organização”

194
. 

 

Deste duplo movimento, distinguimos que não é apenas no campo da 

política que os sujeitos são inseridos em modelos pré-constituídos onde encontram 

a circunscrição para sua ação e cujas normas e organizações próprias os submetem 

a uma participação restrita e mediada pelas e estruturas e por aqueles que gozam 

da capacidade adequada para o seu exercício. Todavia, nos mais variados setores 

da vida em sociedade seus desejos são intermediados e formulados em 

consonância a um conjunto de modelos idealizados
195

 pelas instâncias 

competentes para tanto que oferecem, por conseguinte, outras elaborações que 

permitem preencher o vazio instaurado pelas concepções ideológicas lacunares 

que não dão conta de revelar a complexidade contraditória do corpus social. “Em 

uma palavra: o homem passa a relacionar-se com a vida, com seu corpo, com a 

natureza e com os demais seres humanos através de mil pequenos modelos 

científicos nos quais a dimensão propriamente humana da experiência 

desapareceu. Em seu lugar surgem milhares de artifícios mediadores e promotores 

de conhecimento que constrangem cada um e todos a submeterem à linguagem do 

                                                             
193 CHAUÍ, M., op. cit, p. 23. 
194  Ibid., p. 24. 
195 Ainda de acordo com a filósofa: “Como escreve Lefort, o homem passa a relacionar-se com seu 

trabalho pela mediação do discurso da tecnologia, a relacionar-se com o desejo pela mediação do 

discurso da sexologia, a relacionar-se com a alimentação pela mediação do discurso dietético, a 

relacionar-se com a criança por meio do discurso pedagógico e pediátrico, com o lactente, por 

meio do discurso da puriecultura, com a natureza, pela mediação do discurso ecológico, com os 

demais homens por meio do discurso da psicologia e da sociologia”. Ibid., p. 26. 



139 

 

 

 

especialista que detém os segredos da realidade vivida e que, indulgentemente, 

permite ao não-especialista a ilusão de participar do saber”
196

; e poderíamos 

afirmar, em complementação à autora, permite ao não-especialista político a 

participação controlada e sazonal nos processos decisórios que dizem em respeito 

à condução da vida pública. 

Embora sintetizadas de modo muito breve até aqui as principais formas de 

operação das construções ideológicas segundo Marilena, já é possível relacioná-

las a alguns aspectos ressaltados no exame histórico realizado no capítulo inicial 

quando nos esforçamos por demonstrar um certo imaginário sociopolítico 

dominante que permitiu tanto a ascensão como a sobrevivência da ditadura civil-

militar brasileira por mais de duas décadas. O que nos permite concluir, por 

conseguinte, que não foi por acaso que a autora optou por debruçar-se sobre tal 

temática como condição para pensar a superação dos obstáculos colocados à 

realização democrática. Como testemunhado, o discurso daquela época operou 

com uma série de representações que tornaram possível a instauração de um 

regime autoritário, mesmo que aparentemente, isto é, formalmente, baseado em 

estruturas e mecanismos político-jurídicos apresentados como legais e anunciados 

como “democráticos”. 

A identificação de detentores específicos do conhecimento sobre os 

interesses da nação, a eleição de uma doutrina de segurança nacional como 

política de Estado a fim de assegurar uma hipotética ameaça à ordem institucional 

e o projeto hegemônico de progresso e desenvolvimento econômico imposto “de 

cima” e a qualquer preço e, enfim, todas as noções antes consideradas que 

compunham o universo da “utopia autoritária”, bem como os valores 

“saneadores” que tomavam a política enquanto esquema racional do qual teria de 

ser expurgada a corrupção perpetuada por homens imorais, formavam o conjunto 

ideológico dominante por excelência construído que foi capaz de ocultar os 

conflitos sociais e frear as lutas políticas colocadas em movimento naquela época. 

Ou seja, a fim de retomar temáticas caras ao pensamento político, como a 

igualdade e a liberdade de fato, colocou-se à autora como fundamental questionar 

                                                             
196 Ibid., p. 25. 
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as representações ideológicas que, de direito, impediram o avanço de 

transformações materiais ao mesmo tempo em que salvaguardou os interesses do 

modelo econômico e político dos setores dominantes. 

Deste modo, quando Chauí propõe retomar o tema da cultura para pensar a 

questão da democracia ou as outras falas para questionar o discurso competente, 

a autora tem uma intenção muito particular, não é apenas retomar os projetos dos 

movimentos sociais para conceber “representações verdadeiras” ou falar em nome 

das lutas políticas e seus projetos opondo à má uma boa ideologia que pudesse 

oferecer os caminhos para a transformação política, ou seja, não significa a 

oposição de termos dicotômicos elaborados pelas classes dominadas, como, por 

exemplo, opor à ideia de uma elite dominante nacional o papel de uma cultura 

popular, tampouco em termos conceituais do pensamento de esquerda, opor a 

ideia de alienação à de consciência verdadeira, ou a de humanismo a de 

tecnocracia e assim por diante
197

. Porém, a incorporação da ação de tais sujeitos 

enquanto alternativa teórica e sua inserção no corpo ideológico existente 

proporcionam, segundo ela, o desnudamento mesmo dos mecanismos pelos quais 

a ideologia se impõe no real levando, assim, à sua destruição, na medida em que 

são capazes de tirar a “condição sine qua non de sua existência e força: ele [o 

discurso ideológico] se sustenta porque não pode dizer tudo até o fim aquilo que 

pretende dizer (...) se for preenchido ele se autodestrói como ideologia”
198

. Neste 

sentido que a autora propõe a noção crítica do que denomina de contradiscurso. 

Expliquemos melhor. Para a autora, as lutas sociais que se deram ao longo 

de toda a história alcançaram vitórias e o reconhecimento de suas demandas 

porque recolocaram, justamente, os conflitos constituintes dos corpos sociais que 

não cessam de ser atualizados pelas imagens aparentemente coesas e unificadas 

dominantes nas quais as sociedades se representam. O movimento colocado em 

marcha pelas lutas políticas foi e seria capaz de preencher as lacunas ocultadas 

que nos referimos revelando seus espaços de inoperância e a necessidade do 

reconhecimento e da produção, por exemplo, de novos direitos. E é na esteira do 

movimento contestatório que a luta política promove dentro do corpo de 

                                                             
197 Ibid., p. 32. 
198 Ibid., p. 34. 
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representações, ao destruí-lo pela reposição dos ocultamentos, que Chauí propõe, 

pois, a elaboração do contradiscurso. 

O reconhecimento do contradiscurso significa, por sua vez, um trabalho 

que envolve a inserção dentro dos modelos instituídos da materialidade que as 

relações sociais conflitivas carregam em seu seio, presumindo, assim, um trabalho 

dialético que possa reconectar os modelos instituídos ao movimento instituinte 

produzido pelas ações dos sujeitos capazes de revelar, em que pese sua condição 

de dominado, as próprias causas da dominação. Nessa linha, Marilena sugere 

passar de uma atitude teórica meramente dicotômica a uma realmente dialética. 

Isto significa encontrar o caminho na práxis pela qual a contradição interna ao 

discurso ideológico o faça descontruir-se ou, em suas palavras, “no qual a 

contradição ideológica se ponha em movimento – desdobre-se – e destrua a 

construção imaginária”. Logo, menos como modelo teórico e mais pensado à luz 

de uma prática democrática, cujo significado pressupõe a participação e a 

autonomia de sujeitos capazes de colocar no campo político instituído o discurso 

crítico e assim reatá-lo aos antagonismos provenientes do social. Não a fim de 

criar consensos ou novas palavras de ordem, porém, com vistas a permitir a 

conquista de espaços institucionais válidos nos quais possam expressar e lutar 

pela resolução dos conflitos que designam sua condição de dominados. 

Por isso mesmo que ultrapassar a relação dicotômica entre os termos 

correntes aos discursos ideológicos não significa assumir uma unificação entre 

seus enunciados, desta maneira se estaria procedendo da mesma maneira 

ideológica. Com efeito, de acordo com a filósofa, é imprescindível manter a 

separação entre os termos com os quais teoricamente refletimos acerca da 

realidade, na medida em que sua aposta é a de pensar o movimento interno ao real 

pelo qual as noções são construídas, postas e repostas e acabam mantendo uma 

dualidade aparente e naturalizada.  

“Não se trata de descartar a separação entre os termos, mas sim partir de 

um ponto de vista teórico e prático que (...) não descarte essa separação, sim, elas 
de fato – e quase sempre de direito – existem, mas, ao contrário, significa 

explorar e exaurir suas diferenças de maneira que tal inflexão nos informe os 
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processos constitutivos, inerentes às relações sociais, pelos quais são 
produzidos”

199
. 

Aquilo que Marilena designa como um novo “trabalho teórico” nos conduz 

à crítica que realiza não só sobre a realidade do contexto político no qual emergiu 

as publicações que ora tratamos, mas, do mesmo modo, à crítica que dirige às 

interpretações históricas realizadas na academia e que se vincula a um segundo 

aspecto essencial às manifestações ideológicas, que é o fato da ideologia, no 

sentido forte do termo, apenas poder efetivar-se plenamente nas sociedades 

históricas, isto é, naquelas sociedades para as quais a questão de sua origem ou de 

sua instituição é não só um problema teórico, mas sobretudo uma exigência 

prática renovada. 

Como vamos ver abaixo, esta aporia fundamental às sociedades modernas, 

que é o paradoxo que se coloca ao lidarem com o problema de sua origem, 

instituição e conservação, levou à formulação de categorias ideológicas para se 

pensar e representar a questão do tempo, mormente relacionadas às ideias de 

progresso e desenvolvimento dentro das interpretações históricas realizadas. 

Novamente, a entrada em cena dos sujeitos históricos – e de suas temporalidades 

distintas que residem nas experiências compartilhadas nas tradições e na memória 

social, as quais fogem à linearidade do tempo oficial – é essencial para 

compreendermos os desvios que a autora propõe às concepções historiográficas 

dominantes
200

. 

 

3.1.2. Interpretação dos processos históricos, temporalidades 

múltiplas e as sociedades históricas.  

A fim de se entender o percurso reflexivo que a autora seguiu, e que se 

utiliza simultaneamente de conceitos advindos de variados campos do pensamento 

                                                             
199 Ibid., p. 33. 
200 Segundo a própria: “portanto, houve um momento em que a noção de tradição e a noção de 

memória foram para mim fundamentais, porque constituíram o caminho pelo qual era possível 

pensar uma história que não era a história do progresso, nem a das descontinuidades”. Ou: “Isso 

permite compreender também por que a crítica do progresso se tornou para mim uma inquietação 

decisiva. Tanto a esquerda quanto a direita apostaram no progresso. Nesse caso, havia um trabalho 

feito pela esquerda e um feito pela direita que davam afinal no mesmo, pois o pressuposto dos dois 

lados era a noção de progresso. (...) Ora, isto foi possível exatamente porque a aposta era a mesma: 

o progresso da nação”. In: CHAUÍ, Marilena. “Sujeitos Sociais e Aporias do Tempo”. In: PAOLI, 

Maria Celia, op. cit., p. 98. 
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– teoria política, historiografia, sociologia, filosofia, etc. –, vale mencionar 

algumas referências analíticas que dialogavam em seus estudos naquele final da 

década de 70. Vê-se que a presença do pensamento do filósofo francês Claude 

Lefort, principalmente nas elaborações sobre a ideologia, é constante. Todavia, 

em relação às críticas que passa a tecer sobre as concepções históricas circuladas 

no Brasil naquele momento, foi fundamental o contato, inicialmente, com as obras 

de Walter Benjamin, que já a partir da década de 30 colocara sob suspeita o tempo 

histórico do progresso e os acontecimentos produzidos pela aceleração desse 

tempo, bem como os subsequentes efeitos do terror político, da administração 

burocrática e tecnocientífica do social, como é cediço. Ademais, sua 

contraposição ao tempo histórico marxista tradicional vincula-se ao conceito de 

experiência desenvolvido por alguns historiadores ingleses, como E. P. Thompson 

e Christopher Hill, cujas abordagens das experiências do proletariado na Inglaterra 

visam a proposição de um tempo histórico menos linear e irreversível 

(determinado pelas estruturas), e revalidam, nesse sentido, a concepção de um 

tempo quase cíclico que retoma os significados das tradições e o peso das 

experiências passadas na configuração dos sujeitos sociais. Para a autora, coloca-

se a questão, portanto, de como repensar a história sob o ângulo dos sujeitos 

históricos, abandonando, em concomitância, a concepção de um tempo histórico 

abstrato, anônimo ou quantificado pelas conjunturas institucionais em direção a 

um tempo histórico qualitativo, percebido também no campo das estratégias, 

jogos, intenções e ações dos sujeitos sociais inseridos dentro de conjunturas 

políticas específicas. Ou seja, deixar de conceber a configuração social apenas 

enquanto objeto ou resultado final condicionado pelas normas e a oferece, ao 

contrário, protagonismo.  

Por fim, a atmosfera acadêmica da USP naqueles tempos não foi menos 

importante, mais de uma vez a autora declarou a importância do contato com as 

análises inauguras por seus alunos, como Edgard De Decca e Carlos Alberto 

Vesantini (A Teia do Fato). A publicação da tese de doutorado de De Decca, 1930 

– o silêncio dos vencidos, contou com apresentação de Chauí e, segundo ela, foi 

fundamental para desvendar a visão da história solidária à ideia de progresso que 

trazia uma percepção empírica do tempo como pura cronologia e enxergar que a 
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prática histórica também contribui para a ocultação da luta de classes. Ao revés, a 

história no sentido forte do termo teria de ser concebida à luz do encontro com as 

diferenças temporais colocadas, isto é, aquilo que constitui intrinsicamente o 

passado em sua diferença diante do presente. A descoberta das diferenças 

temporais tornaria possível compreender como e porque o passado é construído 

como dimensão imaginária do presente, graças à abolição de tudo quanto no 

passado e no presente é dissimulado pelo exercício real da dominação: uma 

representação tida como “legítima” do passado, pela “legitimidade” que o 

presente atribui a si mesmo. Os vencidos passariam a falar porque uma outra 

história é desvendada; o apagamento da ação de determinados sujeitos do tempo 

histórico do passado, portanto, corresponde ao apagamento de conflitos sociais e 

políticos também no presente. É, nesse passo, que sugere tirar da passividade ou 

do esquecimento as experiências determinantes produzidas pelos movimentos 

sociais e assim recontar o processo histórico brasileiro a contrapelo. 

Pois bem, retomando a finalidade desta seção, qual seja, examinar as 

concepções ideológicas representadas na ideia de progresso e desenvolvimento, 

cumpre agora discorrer porque a autora as consideram expressões próprias às 

sociedades históricas. No mesmo sentido do abordado anteriormente, as 

ideologias não detêm uma história particular, como uma história das ideias, 

porém, sua construção acompanha e advêm das determinações de uma série de 

necessidades históricas que as disponibilizam no real. Como discorrido, a 

emergência do sistema capitalista de produção foi acompanhada por uma série de 

institutos que possibilitaram seu desenvolvimento, por exemplo, a figura dos 

sujeitos de direitos formalmente iguais e capazes para contratar a troca de 

mercadorias – colocando no mesmo pé os detentores dos meios de produção e os 

detentores da força de trabalho – e toda uma decorrência de outras categorias que 

poderíamos citar que não emergiram autonomamente das estruturas econômicas, 

jurídicas e políticas que regulam a convivência social. 

Aliás, o pensamento político moderno oferece um farto substrato teórico 

para a consecução do modelo de Estado conforme as necessidades materiais 

apontadas inicialmente. Na mesma linha, seus teóricos tiveram de lidar com as 

especificidades decorrentes dessas sociedades que ascendiam junto ao novo 
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modelo de produção econômica e de formação social. As formulações hoje tão 

naturalizadas de teóricos fundamentais ao pensamento político moderno como 

Hobbes, Locke e Rousseau nos ajudam a perceber a dimensão do problema 

anunciado inicialmente quanto ao paradoxo ao lidar com a questão da origem, 

instituição e conservação das sociedades modernas, consideradas por Marilena 

como intrinsecamente históricas. 

A despeito das incontáveis diferenças que perpassam os três autores 

citados, é possível identificar em suas teorias conceitos comuns que ilustram a 

determinação ideológica que estamos tratando. Por exemplo, a figura do estado de 

natureza, do momento de celebração do contrato social e da transferência de poder 

do corpo social a um ente externo, neutro que corporificaria a soberania ou a 

vontade geral
201

 capaz de regular e assegurar a vida em comunidade à vista dos 

conflitos sociais irresolúveis provocados pelas paixões humanas, são teoricamente 

emblemáticas desta dificuldade prática da sociedade nascente após as revoluções 

humanistas que deixaram de contar com os referenciais teológicos e mitológicos 

que por tanto tempo sustentaram e justificaram imageticamente as razões da 

desigualdade entre os homens, da organização e distribuição de poderes dos 

corpos sociais e que concediam os parâmetros e limitações possíveis para se 

conceber a liberdade humana. 

Perdidos tais referenciais, “as sociedades modernas se veem novamente 

lançadas face ao infinito”. Mas, concomitantemente, elas se veem capazes de lidar 

e tematizar a todo tempo sua própria historicidade, ou seja, abriu a possibilidade 

de elaborar para si uma história. A construção histórica e simbólica das nações 

após o século XVIII, por exemplo, tal qual Benedict Anderson aborda no clássico 

Nações Imaginadas é ilustrativa desse movimento que tem por objetivo fixar uma 

identidade una e indivisível com a qual e na qual os sujeitos possam se 

reconhecer, oferecer saída às necessidades materiais descritas anteriormente
202

 e, 

                                                             
201Que posteriormente ganhou complexidade na figura dos estados nações por uma estrutura 

racional, objetiva e burocrática que se imagina como a mais eficiente para regular e controlar a 

vida social. Nesse sentido, ver: SANTOS, Boaventura de Sousa. Para um novo senso comum: a 

ciência, o direito e a política na transição paradigmática. São Paulo: Cortez, 2000. 
202 Ou como a autora esclarece citando a periodização proposta pelo historiador Eric Hobsbawm 

em Nações e nacionalismo desde 1780. Programa, mito e realidade: “podemos datar o 

aparecimento de ‘nação’ no vocabulário político na altura de 1830 e seguir suas mudanças em três 
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por fim, responder a algo ainda mais sutil que a filósofa destaca: “a ideologia 

fornece uma resposta metafísica ao desejo de identidade e ao temor metafísico da 

desagregação”
203

 mesmo ante todas as suas divisões internas. 

Porém, ao mesmo tempo, oculta a matéria da qual é feita as sociedade 

modernas: temporalidade e duração combinadas em um regime de constante 

transformação. Isso porque, partindo de si mesmas como próprio ponto de 

referência, isto é, partindo de uma certa sociabilidade como anterior à constituição 

da própria sociedade, decorre, segundo Chauí, a ambiguidade que caracteriza a 

instituição das sociedades históricas: se a sociedade nasce da ação de homens e 

mulheres que acordam em constituí-la, presume-se então a existência de seres 

sociais anteriores à própria ideia de sociedade? A ação fundante seria, pois, já 

social? Se a resposta é positiva, resta um problema, como um social seria pré-

existente à própria sociabilidade representada na sociedade? 

De acordo com a autora, a ambiguidade que se traduz constitui a própria 

impossibilidade, na verdade, em determinar um ponto anterior à existência deste 

tipo societário, uma vez que nasce da ação das pessoas ao mesmo tempo em que é 

a condição mesma dessa ação. Com efeito, “a imanência do ato fundador e da 

sociedade fundada se revela como imanência da sociedade fundadora e do ato 

fundado. (...) Este duplo movimento de instauração causa dificuldades teóricas, 

sobretudo para a historicidade”. Por isso ela afirma que a questão de sua origem, 

                                                                                                                                                                       
etapas (...). Nessa periodização, a primeira etapa vincula nação e território, a segunda articula à 

língua, religião e raça, e a terceira enfatiza a consciência nacional definida por um conjunto de 

lealdades políticas. Na primeira etapa, o discurso da nacionalidade provém da economia política 

liberal; na segunda, dos intelectuais pequeno-burgueses, particularmente alemães e italianos; e na 

terceira emana principalmente dos partidos políticos e do Estado. (...) Esse Estado precisava 

enfrentar dois problemas principais: de um lado, colocar todos os habitantes do território sob a 

esfera da administração estatal; de outro, obter lealdade dos habitantes ao sistema dirigente, uma 

vez que a luta de classes, a luta do interior de cada classe social, as tendências políticas 

antagônicas e as crenças religiosas disputavam essa lealdade. Em suma, como dar à divisão 
econômica, social e política a forma da unidade indivisa? Pouco a pouco, a ideia de nação surgirá 

como solução dos problemas”. In: CHAUÍ, Marilena. Brasil: mito fundador e sociedade 

autoritária. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2012, p. 30. 
203 Além desse aspecto da vida social que ajuda a reforçar a função da ideologia, a autora sublinha 

outro que se vincula também a um dos aspectos da historicidade da vida em sociedade que 

destacamos, isto é, em como lidar com a imprevisibilidade dos acontecimentos e das experiências 

inovadoras: “o primeiro motivo para que a experiência da vida social e política reforce a ideologia 

(isto é, a recusa das classes) decorre do caráter imediato da experiência, fazendo-a permanecer 

calcada no desconhecimento da realidade concreta, isto é, do processo de constituição da 

sociedade e da política, portanto da realidade mediata que engendra o social e o político nas suas 

divisões”. CHAUÍ, M. Cultura e Democracia..., op. cit., p. 38. 
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legitimação e o modo de lidar com suas transformações tornam-se um problema 

teórico e uma exigência prática a ser sempre renovada. É claro que a seu ver e em 

lato sensu, toda sociedade é histórica, possui data própria, instituições peculiares e 

precondições específicas, portanto, nasce, vive, perece. O que distingue a 

sociedade histórica, no entanto, é a possibilidade de se reconhecer como um corpo 

sociopolítico em processo de constante transformação, o que revela a própria 

temática do tempo em seu interior e todas as implicações práticas que isso denota: 

a ambiguidade entre os movimentos instituintes e o modelo instituído que se 

traduzem em como lidar com as temporalidades originadas em múltiplas 

experiências, como repor e contrapor suas diferenças internas e os conflitos 

fundantes, como conservar o modelo dominante conforme as necessidades 

trazidas pela imprevisibilidade da ação de homens e mulheres? 

“Assim, a sociedade propriamente histórica, por tal condição, não está 

efetivamente no tempo, mas se expressa como tempo, uma vez que ela não cessa 

de criar a cada instante de transformação sua diferença consigo mesma. O que 

denominamos de tempo não é senão a criação da diferença interna pela qual uma 
sociedade possui seu passado e visualiza como seus outros. (...) Estranha a si hoje 

em relação a ontem e possivelmente outra no amanhã, a alteridade é o produto 

mesmo de seu processo instituinte”
204

. 
 

Por mais paradoxal que seja, concluímos do exposto até aqui que a função 

da ideologia é neutralizar o perigo da história, ou seja, operar no sentido de 

impedir a percepção da historicidade enquanto possibilidade de contrapor aos 

esquemas previamente formulados os antagonismos sociais e a dominação 

imposta pela oposição de suas próprias contradições que revelariam o verdadeiro 

ser social em oposição ao seu aparecer naturalizado. Mas para tomar o sentido da 

prática histórica deste modo transformador é necessário desvinculá-la aos 

parâmetros utilizados que contribuem ao recobrimento dos dois ocultamentos 

destacados (o da divisão social e o do exercício do poder por uma classe social 

sobre as outras) mediante a fixação do significado dos fatos por signos fixos e 

constantes e, para isso, Marilena o contrapõe a noção de saber: 

“O saber é um trabalho. Por ser um trabalho, é uma negação 
reflexionante, isto é, uma negação que, por sua própria força interna, transforma 

algo que lhe é externo, resistente e opaco. O saber é o trabalho para elevar à 

dimensão do conceito uma situação de não-saber, isto é, a experiência imediata 

                                                             
204 Ibid., p. 39. 
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cuja obscuridade pede o trabalho da clarificação. A obscuridade de uma 
experiência nada mais é senão seu caráter necessariamente indeterminado e o 

saber nada mais é senão o trabalho para determinar essa indeterminação, isto é, 

para torná-la inteligível. Só há saber quando a reflexão aceita o risco da 
indeterminação que a faz nascer, quando aceita o risco de não contar com 

garantias prévias e exteriores à própria experiência e à própria reflexão que a 

trabalha”
205

. 
 

Finalmente, atingimos o ponto específico que nos interessa em sua análise 

e agora retomamos uma questão deixada em aberto no capítulo I. As 

interpretações históricas orientadas pelos modelos pré-estabelecidos do progresso 

e do desenvolvimento partem de pressupostos ideológicos que tentam conformar 

as transformações históricas em paradigmas dados que não trabalham a partir das 

negações e indeterminações (as contradições) postas pela experiência. Ao 

contrário, partindo de noções abstratas sobre o social e o político, as 

particularidades do processo histórico são substituídas pela ideia de um 

desvirtuamento do mesmo, por uma ideia de ausência ou privação que não o 

permitiu atingir, mesmo que ainda, os padrões estabelecidos a priori, de maneira 

que os períodos históricos são largamente explicados por aquilo que lhes falta e 

não por aquilo que os engendram ou os põem em existência. Especialmente em 

relação aos parâmetros da identidade nacional
206

 já trabalhada e agora do 

desenvolvimento e progresso assim Marilena aduz o modo como tais conceitos 

                                                             
205 Ibid., p. 16-17. 
206 Ao elaborar sua crítica a respeito das construções ideológicas do “caráter nacional” (com base 

no texto clássico de Dante Moreira Leite) que apresenta a nação totalizada – “é assim que, por 

exemplo, a mestiçagem permite construir uma imagem de uma totalidade social homogênea – e da 

“identidade nacional”, em voga a partir da década de 50 – que a concebe “como totalidade 

incompleta e lacunar” -, Marilena apresenta os principais traços pelos quais a sociedade brasileira 

era apresentada academicamente entre 1950 e 1970: “1) Ausência de uma burguesia nacional 

plenamente constituída, tal que alguma fração da classe dominante possa oferecer-se como 

portadora de um projeto hegemônico, não tendo, portanto, condições de se apresentar como classe 

dirigente; há um vazio no alto; 2) Ausência de uma classe operária madura, autônoma e 
organizada, preparada para propor um programa político capaz de destruir o da classe dominante 

fragmentada. Por suas origens imigrantes e camponesas, essa classe tende a desviar-se de sua 

tarefa histórica, caindo no populismo; há um desvio embaixo. 3) Presença de uma classe média de 

difícil definição sociológica, mas caracterizada por uma ideologia e uma prática heterônomas, 

oscilando entre atrelar-se à classe dominante ou ir a reboque da classe operária. 4) As duas 

primeiras ausências e a inoperância da classe média criam um vazio político que será preenchido 

pelo Estado, o qual é, afinal, o único sujeito político e o único agente histórico. 5) A precária 

situação das classes torna impossível a qualquer delas produzir uma ideologia, entendida como 

sistema coerente de representações e de normas com universalidade suficiente para impor-se a toda 

sociedade. Por esse motivo, as ideias são importadas e estão sempre fora do lugar. In: CHAUÍ, M.,  

Brasil: mito fundador e sociedade autoritária..., p. 51 e 52. 
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colocam obstáculos e desincumbem os historiadores da tarefa de explicação e 

justificação particular do real pelas relações contraditórias que residem em sua 

origem e conferem-lhe um sentido real: 

“Talvez uma das formas mais extraordinárias pela qual a ideologia 

neutraliza o perigo da história esteja em uma imagem que costumamos considerar 

como sendo a própria história ou a ‘essência’ da história: a noção de progresso. 
Contrariamente ao que poderíamos pensar, essa noção tem em sua base o 

pressuposto de um desdobramento temporal de algo que já existira desde o início 

como germe ou larva, de tal modo que a história não é transformação e criação, 
mas explicitação de algo idêntico que vai apenas crescendo com o correr do 

tempo. Outra noção que também visa escamotear a história sob a aparência de 

assumi-la é a noção de desenvolvimento. Nesta, pressupõe-se um ponto fixo, 

idêntico e perfeito, que é o ponto terminal de alguma realidade e ao qual ela 
deverá chegar normativamente. O progresso, colocando a larva, e o 

desenvolvimento, colocando a ‘boa forma’ final, retiram da história aquilo que a 

constitui como história, isto é, o inédito e a criação necessária de seu próprio 
tempo e telos. Colocando algo antes do processo (germe) ou depois do processo 

(o desenvolvido), a ideologia tem sérios compromissos com os autoritarismos, 

uma vez que a história de uma sociedade passa a ser regida por algo que ela deve 

realizar a qualquer preço. Passa-se da história ao destino”
207

. 
 

Por mais simples e óbvio que possa parecer nesse momento, as lutas 

sociais e os sujeitos históricos colocados em movimento ao final da década de 

1970 no Brasil contribuíram para elucidar nas reflexões da autora as 

determinações teóricas correntes na historiografia brasileira que perpetuavam uma 

concepção “demiúrgica da história brasileira, oscilando na escolha do demiurgo, 

que ora é o Estado (e há um hegelianismo latente), ora é o empresariado (e a 

sombra de Schumpeter paira sobre a  letra dos textos), ora deveria ter sido o 

proletariado (e a aura de Lenin refulge no esplendor do ocaso). Essa concepção 

demiúrgica permite determinar de antemão o indeterminado e faz com que a luta 

de classes, sempre presente nas análises dos melhores intérpretes”
208

, os impeça 

de chegar a assumir a dimensão que lhes é própria, isto é, a da efetuação das 

relações históricas. “Com isso, tende a permanecer na sombra algo que é 

constitutivo nessa luta: a representação recíproca e contraditória que as classes 

sociais constroem de si mesmas e das outras durante o processo histórico, 

                                                             
207 CHAUÍ, M., Cultura e Democracia, op. cit, p. 40. Para uma explicação ainda mais detalhada 

dessas noções em relação ao processo histórico brasileiro ver: “Considerações sobre o Nacional-

Popular”, in: Ibid., p. 92 e seguinte. 
208 CHAUÍ, M., Apontamentos para uma crítica da Ação Integralista Brasileira.., op. cit., .p. 21. 
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constituindo-o também tal como lhes aparece. Em suma, permanece na sombra a 

região da ideologia”
209

. 

Como afirmamos anteriormente, a proposição da categoria teórica de 

contradiscurso pela filósofa presume a inserção da realidade conflitiva para obter 

a clarificação que a obscuridade da experiência imediata requer ou, ao preencher 

as lacunas do discurso ideológico, o contradiscurso destrói sua pretensão à 

cientificidade e põe em movimento um pensamento que desvenda as ideologias 

por sua gênese a partir das classes particulares que as engendram, isto é, a partir 

da imanência das ideologias à estrutura social e aos seus conflitos constitutivos. 

Mais do que aprofundarmos em suas críticas sobre os textos históricos produzidos 

até aquele momento, importa-nos, à vista de nossos objetivos finais, distinguir os 

elementos que os movimentos populares carregam e de que forma seu 

reconhecimento serve de antídoto aos obstáculos colocados pelas construções 

ideológicas e de remédio para a invenção de novos caminhos para se pensar a 

questão democrática. 

O texto da autora que melhor sintetiza tal proposta teórica é o presente na 

coletânea Conformismo e Resistência – aspectos da cultura popular no Brasil
210

. 

As duas palavras antônimas entre si do título correspondem à relação de um 

aspecto muito particular da cultura popular pelo qual a autora propõe apreender 

suas manifestações e assim oferecer uma categoria analítica que possa destrinchar 

as relações constituintes do processo histórico brasileiro sem recair nas oposições 

dicotômicas pelos quais os termos representam-se na realidade. Vale ressaltar que 

essa opção por se voltar às falas, aos fazeres e às configurações cotidianas nas 

quais se dão as relações das camadas populares, ou seja, o modo como elaboram 

sua realidade em relação às estruturas e aos outros setores sociais é, a nosso ver, o 

momento em que mais se aproxima
211

 teoricamente da proposta apresentada por 

                                                             
209 Ibid., p. 22. 
210 CHAUÍ, Marilena. Conformismo e Resistência – aspectos da cultura popular no Brasil. São 

Paulo: Editora Brasiliense. 
211 Tal aproximação é sentida principalmente quando a autora em uma passagem do prefácio à 

obra de Sader aponta aquilo que constitui a novidade de sua análise: “Justamente porque busca 

pensar essa novidade, Eder Sader inovará. Seu trabalho não se volta para a análise das estruturas 

(econômicas, sociais e políticas), mas para as experiências populares. Não se trata de simples 

mudança do ponto de vista, mas de críticas às perspectivas estruturais anteriores, que 

caracterizaram as análises das esquerdas e das ciências sociais onde, por definição e por essência, 
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Eder Sader analisada na seção 2.2 do capítulo anterior a respeito de seus 

“remanejamentos teóricos” utilizados na compreensão dos novos personagens
212

. 

 Ao encarar os fatos sociais pelo prisma da oposição, como era feito 

comumente, de acordo com Chauí, pelas ciências sociais, a filosofia ou mesmo as 

correntes de esquerda da época, especialmente, aquelas vinculadas ao 

nacionalismo e ao que denomina de populismo
213

, acabava recaindo-se, quanto à 

cultura popular, em termos fragmentados e dicotômicos, sendo encarada ora como 

ignorância, ora como saber autêntico, ora como atraso, ora como fonte de 

emancipação. A fim de uma compreensão adequada da realidade não seria 

possível manter tais divisões, por exemplo, ao citar o trabalho de Maria Isaura 

Pereira Queiroz
214

, as divisões entre o catolicismo oficial, urbano, espiritualizado, 

moderno x o catolicismo popular, rural, irracional, arcaico, além de não dar conta 

                                                                                                                                                                       
o cotidiano é encarado como um espaço-tempo onde ‘nada acontece’. Eder nos mostra o que o 

quanto aí acontece quando ‘movimentações que antes podiam ocorrer de modo quase 

silencioso...passam a ser valorizadas enquanto sinais de resistência, vinculadas a outras num 

conjunto que lhes dá a dignidade um ‘acontecimento histórico’. Não é o cotidiano nem sua 

aparência reiterativa que fazem a novidade, mas o sentido novo que lhes emprestam seus agentes 

ao experimentar suas ações como lutas e resistências. (...) Pequenas lutas que, no dizer de um 

outro, são ‘lutas por migalhas’ e, ao mesmo tempo, ‘uma luta interessante’. Que são as migalhas 

das pequenas vitórias das pequenas lutas? São a experiência que os excluídos adquirem de sua 

presença no campo social e político, de interesses e vontades, de direitos e práticas que vão 

formando uma história, pois seu conjunto lhes ‘dá a dignidade de um acontecimento histórico’”. 

In: Prefácio a Quando novos personagens..., op. cit., p 12. 
212 Relembremos uma passagem desta seção: o autor propõe alcançar as mediações criadas entre as 

estruturas dadas e as ações sociais desenvolvidas, nas quais aparecem os “processo de atribuição 

de significados, pelos quais uma ausência é definida como carência e como necessidade, e pelos 

quais certas ações sociais são definidas como correspondendo aos interesses de uma coletividade”. 

Sader denomina essa mediação de “elaboração cultural das necessidades”, cujo conteúdo excede as 

lutas pela obtenção de bens e serviços que satisfaçam suas necessidades básicas de reprodução, e 

contribuem na revelação das especificidades que envolvem o “modo como o fazem (que tipo de 

ações para alcançar seus objetivos), tanto quanto a importância atribuída aos diferentes bens, 

materiais e simbólicos, que reivindicam”, todos dependentes de uma “constelação de significados 

que orientam suas ações”. 
213 A autora explora esse tema também no texto “Cultura do povo e autoritarismo das elites”, in: 
Cultura e Democracia..., op. cit., p. 49 e seguintes. 
214 Chauí cita a autora: “O dualismo conceitual não parece repousar em definições precisas, e sim 

originar-se em juízos de valor (...). A dúvida aqui expressa para com a dicotomia ‘religião oficial’ 

e ‘religião popular’ se estende, na verdade, a toda utilização de conceitos dicotômicos em 

sociologia que parecem originar-se de um raciocínio sistemático e teórico, tendo como ponto de 

partida concepções ideológicas de bem e de mal e não uma consulta direta à realidade estudada; 

como resultado, em lugar de serem apropriadas à análise da realidade social, a deformam no 

sentido que convém melhor à ideologia do pesquisador”. In: QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de, 

“Messias, Taumaturgos e Dualidade Católica no Brasil”, Religião e Sociedade, nov. 1983. É 

interessante observar que nesta obra a autora faz farto uso da nova bibliografia sociológica que 

emergia na época. 
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desses dois fenômenos, perderiam as razões que colocam na prática sua 

verdadeira peculiaridade. 

 Deste modo, Marilena sugere afastar um tipo de análise que consideraria 

quase que anatomicamente as partes envolvidas, disponibilizando previamente os 

seus elementos e lugares, malgrado as relações nas quais estão inseridas, e, como 

alternativa, a autora propõe a utilização da noção de ambiguidade, conceito este 

que toma o fenômeno social enquanto uma “totalidade sui generis que transmuta o 

sentido que as partes teriam se pudessem ser isoladas”. Assim procedendo, é 

possível afastar as determinações aparentes pelas quais as partes se manifestam ou 

são apreendidas como se tivessem sido dadas ou colocadas pela contingência ou 

mesmo pelo olhar do teórico. Ao contrário, ela afirma: 

“Ora, seres e objetos culturais nunca são dados, são postos por práticas 

sociais e históricas determinadas, por formas de sociabilidade, da relação 

intersubjetiva, grupal, de classe, da relação com o visível e o invisível, com o 
tempo e o espaço, com o possível e o impossível, com o necessário e o 

contingente. Para algo seja isto ou aquilo e isto e aquilo é preciso que seja assim 

posto ou constituído pelas práticas sociais”
215

. 
 

O que permite concluir que embora ambíguas as expressões sociais, pelas 

contradições aparentes que as colocam na realidade, não são por isso falhas ou 

defeituosas, apenas se as comparássemos com um modelo abstrato e final ao qual 

deveriam corresponder em tese, porém, caso apreendidas enquanto fenômeno 

próprio, as manifestações culturais detêm uma razão de ser muito própria que 

permite por aí captar a história mesma de sua expressão: 

“Ambiguidade não é falha, defeito, carência de um sentido que seria 
rigoroso se fosse unívoco. Ambiguidade é a forma de existência dos objetos da 

percepção e da cultura, percepção e cultura sendo, elas também, ambíguas, 

constituídas não de elementos ou de partes separáveis, mas de dimensões 
simultâneas que, como dizia Merleau-Ponty, somente serão alcançadas por uma 

racionalidade alargada, para além do intelectualismo e do empirismo”
216

. 

 

 Ao longo do texto, com base em uma farta bibliografia sociológica 

elaborada naquela época, a autora perpassa as dimensões simultâneas de uma série 

de manifestações do que considera em sentido lato cultura popular, como as 

formas de religiosidade populares, da violência urbana, das expressões literárias 

                                                             
215 CHAUÍ, M. Conformismo e Resistência..., op. cit., p. 122. 
216 Ibid., p. 123. 
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populares pelo cordel e em folhetins, a divisão de trabalho operário sob o ponto de 

vista feminino e, por fim, destaca as respostas do público-eleitoral à primeira 

eleição disputada pelo Partido dos Trabalhadores e o modo como os 

trabalhadores, ao mostrarem uma recusa ao molde pelo qual a campanha foi 

concebida demonstrou uma ideia muito específica a respeito de seu representante 

ideal indo de encontro ao que os intelectuais e apoiadores do partido tinham em 

mente com um projeto de identificação popular. Em suma, ao se debruçar sobre 

seus universos, Marilena revela, em cada caso analisado, que não necessariamente 

tais fenômenos deixavam de reproduzir fatores das estruturas dominantes ou 

replicar relações de poder internamente em suas disputas ou incorporar as 

ideologias postas em circulação, contudo, no paradoxo mesmo de suas 

manifestações apresentavam expressões de desestabilização da ordem comum 

pelas quais é possível considerar brechas e desvios a serem considerados na luta 

por uma cidadania mais amplificada. 

 Obviamente, não caberia nos objetivos deste trabalho expor a miúde o 

esforço empreendido. No entanto, escolhemos algumas de suas constatações que 

acreditamos contribuir para o aprofundamento das discussões consideradas até o 

momento. Por exemplo, ao examinar as formas de religiosidade popular que se 

dão à margem da Igreja Católica oficial, a autora constata sua maior ocorrência no 

interior do país, encontrando-se divididas internamente pelas condições sociais 

destes lugares, bem como em consonância à divisão das classes da sociedade 

agrária, sendo expressas, portanto, em conformidade a modos de dominação 

política, econômica e social muito específicas, com a ocorrência do “favor” e do 

“apadrinhamento”. Por outro lado, assemelham-se às formas de dominação ditas 

modernas, sendo possível identificar, por exemplo, o predomínio e o controle 

masculino quanto às atividades atribuídas aos “melhores”, tanto de quem detém o 

poderio econômico, como daqueles a quem se atribui o saber das práticas 

religiosas. Assim, as figuras de curadores, benzedores, do pajé e, ainda, outras 

figuras sobrenaturais são essenciais para se perceber o que assim constata: “como 

se a dinâmica da prática do curador introduzisse a desordem no meio da ordem, 

ameaçando-a com uma ruptura nascida de seu interior. Situado fora do alcance do 
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saber-poder do padre, o pajé também se situa a distância de um outro saber-poder: 

o do médico, ‘gente de primeira’”
217

. 

 Ainda no que tange às religiosidades, ela assinala essa dupla distância nas 

religiões de origem afro-brasileiras, especialmente na umbanda e no candomblé. 

Distância, aliás, que lhes tem valido perseguição e repressão por toda a história. 

Não dispomos de espaço para explicar as formas de desestabilização das relações 

de verticalidade e hierarquia colocadas por tais práticas às religiões tradicionais ou 

ao saber médico (colocado cientificamente em oposição à magia que deteriam). 

Mas é interessante notar o que a autora destaca como sendo manifestações da 

ambiguidade de tais fenômenos, ao repetir fatores da dominação oficial e permitir 

a abertura dessas brechas que se não contestam o estabelecido, pelo menos 

assinalam suas contradições. Não à toa, portanto, o aspecto de cisão da ordem 

estabelecida aparece noutro lugar, de modo criminalizado (tanto pelas instâncias 

oficiais do Estado – Poder Judiciário e polícia – como aquelas do saber na 

medicina oficial), não obstante reproduzirem também aspectos da mesma 

sociedade autoritária que lhes perseguem, vejamos: 

“Onde a ambiguidade da umbanda? Seibilitz enfatiza a umbanda como 

‘religião de negociação’: os oficiantes negociam com os santos e espíritos, estes 

negociam entre si, os fiéis negociam com os oficiantes, os terreiros negociam 

entre si e com as federações que, por sua vez, negociam entre si e com o Estado e 
a sociedade. Esse aspecto, segundo a autora, subverte a ordem religiosa legítima e 

a ordem social porque quebra a verticalidade e a hierarquia, muitos negociando 

com muitos, a barganha como regra religiosa e institucional impedindo a 
formação de um poder último e centralizador. Por outro lado, o sucesso da 

umbanda junto aos fiéis não decorre tanto do sucesso dos ‘trabalhos’ (...), mas de 

um fato mais profundo: o fiel fala e o oficiante escuta; o oficiante fala e o santo 
escuta; oficiante e santo falam e os fiéis escutam – em suma, a umbanda 

oferece àqueles que foram excluídos do direito à palavra um campo de fala e 

de escuta recíprocas. Oferece uma região alternativa, ainda que à margem 

do social. Todavia – e aqui a ambiguidade – se na umbanda o espaço das 
decisões está sempre aberto (na relação terreiro/federação e na relação 

oficiante/fiel) e sempre precisa ser negociado, nela prevalece uma forma 

precisa de relação intersubjetiva e social: a de favor, tutela e clientela. A 

dependência pessoal. Assim, ao mesmo tempo quebra as regras do jogo 

institucional oficial e repõe práticas de uma sociedade autoritária”
218

. 

(grifamos) 

Marilena analisa também aspectos da violência urbana para pensar as 

ambiguidades da sociedade autoritária brasileira que acabam por contribuir com a 

                                                             
217 Ibid., p. 129. 
218 Ibid., p. 133. 
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reprodução dessas relações de clientela e favor, mas que, novamente, suscita 

outras práticas para escapar desta mesma patronagem (como quando analisou a 

existência da figura dos pajés e nos conflitos entre os terreiros). Com base no 

texto de Roberto Da Matta As raízes da violência no Brasil no qual o sociólogo 

propõe que se perceba o espaço popular configurado por três mundos simultâneos: 

o mundo da rua, o mundo da casa e o outro mundo. Tais mundos, quando 

perquiridos simultaneamente, deixam à mostra espaços que dialogam e 

disponibilizam outras possibilidades práticas para se pensar as relações entre o 

público e o privado no Brasil: 

“É justamente porque o ‘mundo da rua’ não é senão o ‘mundo da casa’ 
da classe dominante que a ‘rua’ é arbitrária e violenta. Não se trata apenas da 

violência característica das técnicas racionais de disciplina e de vigilância e da 

legalidade-impessoalidade da dominação capitalista. No Brasil, da combinação de 

duas formas simultâneas de dominação, assumindo aspecto paradoxal do arbítrio 
legal. E é porque a política brasileira é relação de tutela e de favor, e porque 

nela o espaço público é tratado como espaço privado dos dominantes, que 

não há cidadania no país, embora, como assinalamos no ‘Cultura popular e 

autoritarismo’, haja movimentos sociais e populares para alcançá-la. Sob 

esse prisma, pensamos ser possível uma outra análise da violência popular, 

onde transpareça sua ambiguidade fundamental: longe de ser uma luta para 

ser considerado uma pessoa trata-se de uma luta para ser considerado um 

sujeito, isto é, alguém dotado de direitos. A contraviolência popular (pois é de 

contraviolência que se trata no caso dos quebra-quebras, dos movimentos contra a 

carestia e por transportes) se realiza como revolta antiliberal da ‘casa’ contra a 
‘rua’ – esse privilégio do privado sobre o público ou essa apropriação privada do 

público é a marca da violência dos dominantes, que impõem a ‘sua casa’ à nossa 

rua. Ela se efetua como revolta contra a rua deles, em nome de uma rua ideal que 
poderia ser a nossa rua. (...) Cremos que é porque o direito aos direitos é 

recusado pela rua deles, isto é, pela sociedade global, que a ‘periferia’ 

organiza o pedaço no qual não prevalecem apenas as relações do ‘mundo da 
casa’, mas estas se combinam para criar uma outra rua. Resistência. Por 

outro lado, a violência popular – os crimes cometidos pelos dominados contra os 

próprios dominados – é um caso exemplar do que, em linguagem maoísta, se 

denomina ‘contradições no seio do povo’, pois as camadas populares são 
estimuladas (pela ideologia autoritária, pelos meios de comunicação de massa, 

pela arbitrariedade policial e pela inoperância do Judiciário), a ‘fazer justiça com 

as próprias mãos’, porque aceitam as definições de crime e da culpa oferecidos 
pela classe dominante brasileira. dessa maneira, incorporam a si mesmas a 

imagem que delas possuem os dominantes, isto é, como ‘classe perigosa’, na qual 

os favelados e os ‘marginais’ figuram o outro, perigoso e exterminável”
219

. 

(grifamos) 

Um último exemplo com o qual fechamos esse tópico diz respeito às 

primeiras eleições disputadas pelo recém-criado Partido do Trabalhadores, em 

                                                             
219 Ibid., p. 136 e 137. 
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1982. Na campanha para o governo de São Paulo, Lula foi lançado como 

candidato e a primeira série de propagandas do PT, de acordo com a autora, foi 

um fracasso entre o público-eleitor. Ela comenta que o slogan não destacava o 

líder sindical combativo, mas enfatizava a origem migrante, as atividades 

humildes do menino-operário, sua vida presente como metalúrgico e concluía com 

a frase: “um brasileiro igualzinho a você”.  Marilena destaca que a reação do 

eleitorado foi de desagrado, justamente, porque, diziam alguns, “Eu não quero ser 

governado por alguém ‘igualzinho’ a mim, mas por alguém melhor do que eu”. A 

partir das falas e considerações dos eleitores, a autora oferece mostras dessa 

percepção em relação à cultura dominante como cultura instruída e os paradoxos 

por trás do “ter estudo”, no qual melhor se captaria a ambiguidade e a 

perplexidade dos dominados. A cultura instruída seria, ao mesmo tempo e na 

mesma relação percebida como valor positivo, desejável, um direito, e como 

negativa porque, impossível de ser conseguida, operando como fonte de 

discriminação, exclusão e dominação. Assim, a aquisição da instrução é 

valorizada em si mesma e para a profissão, a “consciência popular acredita na 

ideologia liberal da ascensão social pela educação e respeita a ideologia taylorista, 

de sorte que o desejo de instrução é uma aspiração ideal e real – ideal porque as 

condições existentes vedam o acesso À cultura instruída; real porque esse acesso, 

de fato, transforma a situação individual na divisão social do trabalho sem alterar 

a situação coletiva, evidentemente”
220

. Contudo, em concomitância, a instrução é 

percebida como instrumento de injustiça e de desigualdades sociais, de maneira 

que o estudo é encarado, ao mesmo tempo, como direito (ideal) e como 

impossibilidade (real). 

“De fato, na medida em que a ideologia taylorista se assenta na ideologia 

da competência, ou do direito ao mando e as vantagens econômicas e sociais 

graças aos conhecimentos, a competência é concretamente percebida pelos 
trabalhadores como criadora de direitos. Simultaneamente, porque esse direito 

não se universaliza, sua posse também é percebida como privilégio e, 

consequentemente, de direito converte-se em injustiça e arbitrariedade. Numa 

palavra, a ambiguidade fundamental da instrução está em ser portadora de 

dupla consciência: a do direito e a da espoliação, e com esta possui o peso 

inegável da realidade, enquanto aquele possui a leveza do imaginário, a 

consciência popular procura lidar com a segunda, oferecendo-lhe 

                                                             
220 Ibid., p. 170. 



157 

 

 

 

justificações plausíveis. É, então, que permanece prisioneira da hegemonia que 
seu imaginário poderia contestar. Sob esse prisma, a defesa romântica da cultura 

popular, longe de contribuir para o trabalho cultural da contestação, reforça a 

hegemonia”
221

. (grifamos) 
 

Vemos que Marilena não condena nem sustenta uma defesa da cultura 

popular. Ao contrário, a autora identifica nas contradições que convivem e 

informam seus mundos que as culturas populares estão sempre lidando com os 

limites e tensões de como de fato a sociedade se organiza, e assim sente a 

dominação, mas, ao mesmo tempo, tem no horizonte de seus desejos e sobretudo 

– da luta da cidadania –, uma concepção do que deveria ser diferente, brecha esta 

que se abre e permite em alguns momentos que produzam ações que resistam, 

mesmo operando ainda em um sistema ao qual devem se conformar. Por isso, a 

autora prefere tomá-la enquanto manifestação de uma “consciência trágica”. Uma 

consciência que, à luz do brevemente exposto, opera com paradoxos, porque o 

real é tecido de paradoxos, e que opera “paradoxalmente, porque tecida de saber e 

não-saber simultâneos, marca profunda da dominação”. A designação de trágica 

pela autora se filia ao seu sentido originário, tal como revelado pela tragédia 

grega, não é aquela que se debate com um destino inelutável, mas, ao contrário, 

aquela que descobre a diferença entre o que é e o que poderia ser e que por isso 

mesmo transgride a ordem estabelecida. No entanto, por encontrar-se inserida nos 

moldes do instituído, não chega a constituir uma outra existência social, embora, 

mesmo dizendo “sim” na maior parte das vez, encontre momentos de negação e, 

portanto, de resistência. E como conclui a autora: 

“Mas justamente porque essa consciência diz não, a prática da cultura 
popular pode tomar a forma de resistência e introduzir a “desordem” na ordem, 

abrir brechas, caminhar pelos poros e pelos interstícios da sociedade brasileira: 

(...) a Greve do Zelo, as casas coloridas do BNH, os pajés, o “sair de casa”, a 

dispersão dos movimentos populares, a organização das comunidades 

eclesiais de base e das sociedades amigos do bairro, a invenção do ‘pedaço’, 

são práticas que desordenam a ordem e expõe ‘qual seria a nossa formação moral 

e cívica’. Estamos habituados a pensar na história sob o ângulo regressivo dos 
românticos ou sob o ângulo progressivo dos ilustrados. Pelo primeiro, vemos a 

cultura popular como a boa origem perdida; pelo segundo, vemos a cultura 

instruída como telos necessário da história. A perspectiva progressista, porque 
acredita firmemente nas leis objetivas do desenvolvimento histórico, julga ser 

necessário navegar a favor da correnteza; a romântica desejaria evadir-se do rio 

do tempo e imobilizar-se na nascente. A ambiguidade da cultura popular e a 

                                                             
221 Ibid., p. 171. 
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dimensão trágica da consciência que nela se exprime poderiam sugerir uma 

outra lógica, uma racionalidade que navega contra a corrente cria seu curso, 

diz não e recusa que a única história possível seja aquela concebida pelos 

dominantes, românticos ou ilustrados”
222

. (grifamos) 

Por todo o exposto, e agora na tentativa de conectar este último ponto à 

prática historiográfica proposta por Marilena Chauí no início do tópico, 

concluímos que em relação à apreensão dos movimentos populares, a ótica da 

ambiguidade revela uma duplicidade de sentido muito importante. Sob um 

aspecto, retemos que as culturas populares, pelos modos em que se conformam ao 

ou quando reproduzem o imaginário dominante, cultivam também uma 

representação muito própria do poder
223

. Mas no mesmo passo e na mesma 

relação, ou seja, por isso e em direção a isso, oferecem outras respostas às 

determinações impostas pela ordem comum. Com efeito, o reconhecimento de tais 

práticas de resistência que se dão pela reatribuição dos significados correntes, da 

invenção de novos espaços de ação ou, simplesmente, de inovação no seio das 

estruturas, revelam experiências instituintes dos sujeitos históricos – imprevisíveis 

e inovadoras – que nada mais fazem do que recolocar e atualizar os conflitos e as 

contradições que originam a sociedade divida em classes. 

Ademais, ao ancorar o próprio conflito no método de intelecção da 

história, tal proposta preserva as diferenças entre o social e o político, essenciais 

para reconhecer adequadamente a configuração político-social da 

conflitividade
224

. Ou seja, que o político é instituição do social, ou melhor, o 

                                                             
222 Ibid., p. 179. 
223 No texto Cultura do povo e autoritarismo das elites, Marilena explica que o autoritarismo 

“existe sempre e toda vez que as representações e normas, pelas quais os sujeitos sociais e 

políticos interpretam suas relações, sejam representações e normas vindas de um polo ou de um 

lugar exterior à sociedade e situado acima dela”. A respeito disso, ela sublinha que como não 

vivemos mais sob teocracias, a fonte e a transcendência do poder encarnam-se no aparelho do 

Estado e seus instrumentos, mas na realidade engendrado pelo próprio movimento interno da 

sociedade. Ora, mesmo manifestando-se universalmente para todos ainda sim é visível que há 
contradições na maneira como dominantes e dominados representam a autoridade e, 

consequentemente, diferenças naquilo que esperam da política. Assim sendo, seria possível, 

segundo ela, lançar uma segunda questão que permite enxergar nessa contradição as diferenças 

fundamentais para se pensar alternativas às concepções autoritárias: “Proponho apenas levantar 

algumas questões que tornem viável uma outra: se dominantes e dominados possuírem maneiras 

diferentes de representar a autoridade e se, na verdade, tal diferença for uma contradição, haverá 

nos dominados uma força libertadora porque libertária?”. In: op. cit., p. 52. 
224 Essa sua proposta nos evidencia não só a filiação já salientada em relação ao pensamento de 

Claude Lefort, mas, sobretudo, ao pensamento político de Maquiavel, cujo um dos principais e 

entusiásticos revisadores dessa época foi justamente Lefort na obra já citada Le travail de l’oeuvre 

Machiavel. Grosso modo, na linha do pensador florentino e de suas elaborações sobre história 
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resultado de como as forças sociais são capazes de lidar com suas disputas 

internas, de maneira que a transformação possa ser pensada enquanto luta 

direcionada às relações imediatas entre dominantes e dominantes e, igualmente, às 

mediatas na figura do Estado. Reinserem-se assim as perspectivas populares (e 

não mais a totalizada na imagem orgânica do povo) enquanto expressões de um 

sujeito político que pode intervir de fato na divisão entre dominantes e dominados 

justamente porque é no campo do seu processo constituinte e, consequentemente, 

nas histórias de sua memória silenciada, que se encontram as chaves para 

compreender os efeitos dessa relação. 

 Finalmente, essa “outra lógica ou racionalidade que ao navegar contra a 

corrente criaria seu próprio curso” refere-se ao considerado incialmente quanto a 

uma prática histórica no sentido forte do termo, ou dialético, que trabalhe, 

primeiro, pela indeterminação ou historicidade, “por uma negação reflexionante”, 

reconhecendo o movimento instituinte das forças sociais face aos modelos 

instituídos, mesmo movimento, aliás, pelo qual Marilena sugere empreender e 

pensar, dentro do campo da esquerda, a construção do socialismo: 

“Isto significa, ainda, que faz parte da ação transformadora, como um de 

seus momentos constituintes, o trabalho teórico de compreensão e crítica das 

estruturas de poder (sua origem material, sua instalação imaginária, sua eficácia 

ideológica, seus limites) e das alienações por elas acarretadas em todos os níveis 
e campos da atividade social. O momento teórico está comprometido com a 

                                                                                                                                                                       
política presentes no Príncipe e nos Discursos sobre a primeira década de Tito Lívio, Lefort 

propõe uma leitura radicalmente crítica para se pensar o político fundado nas ideias de 

contingência e conflito que perpassam e são o substrato mesmo dos corpos sociais, ou seja, como 

mencionado, uma ideia que inaugura o político como instituição do social. A ontologia política da 

divisão o permite, ainda, explorar uma outra figura essencial às reflexões maquiavelianas que é a 

instituição de um o povo enquanto manifestação dos conflitos, constituindo o sujeito popular tanto 

o suporte para o vivere libero como uma via para a servidão. Enfim, toma o povo como potência 

ambivalente e se é possível falar em liberdade quando o tomamos em referência isso se 

constituiria, de acordo com Sebastián Torres, um dos principais comentadores atuais das obras de 

Maquiavel e Lefort, no seguinte sentido: “Governo popular, república popular ou república 
democrática (...), designam algo mais complexo que a identificação de um sujeito que por suas 

propriedades inerentes faz mais livre e igualitária a vida política. (...) Para Maquiavel, o povo é 

aquela parte da cidade que expõe à comunidade a impossibilidade da universalidade do bem 

comum. (...) Povo não é sinônimo nem de república, nem de democracia, é o espaço das relações 

que fazem possível todas as formas de governo: de sua multiformidade se traz o complexo mapa 

que define a um corpo político, e por esta razão que a plebe, o povo baixo, os pobres, o universal, 

serão as partes da cidade que permitem expor as múltiplas relações de poder. Adotar-se a 

designação de povo como o sujeito político maquiaveliano é a condição de reconhecer que não 

designa uma identidade, senão a parte que leva a divisão social à superfície da comunidade”. In: 

Vida y tempo de la república. Contingencia e conflito político em Maquiavelo. Córdoba: 

Universidade Nacional de Córdoba, 2013, p. 177. (tradução nossa) 
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construção da democracia socialista porque descobre os verdadeiros 
antagonismos (que conservadores e reformistas se esforçam por encobrir), 

traduzindo em termos de relações concretas e instituídas o significado e o 

funcionamento das regras que as mascaram”. P. 193. 
 

 As argumentações finais nos conduzem, portanto, à última seção da 

dissertação, a qual pretende analisar como os elementos trabalhados até aqui 

participaram nas elaborações teóricas acerca do binômio democracia e socialismo, 

tão em voga naquela época. Por mais distante e estranho que agora possa aparecer, 

o segundo aspecto referido da ambiguidade das culturas populares – as inovações 

colocadas no real – vinculam-se à marca da autonomia pela qual os movimentos 

sociais da transição emergiram e anunciavam-se exploradas no capítulo anterior 

pela leitura de Sader. Seu significado para pensar a luta pela cidadania e a 

produção de novos direitos serão examinados em um primeiro momento e 

articulados brevemente, por fim, à maneira como as reflexões suscitadas pela 

entrada dos novos personagens em cena enriqueceram os debates a respeito da 

invenção democrática. 

 

3.2. Autonomia e cidadania ativa para a invenção democrática. 

3.2.1. Autonomia e cidadania ativa. 

 De acordo com o salientado no capítulo anterior da leitura que Eder Sader 

faz do traço de autonomia expresso pelos movimentos populares pesquisados, tal 

expressão não invocaria ações independentes ou uma hipotética independência 

dos espaços institucionais oficiais (a forte provocação do novo sindicalismo, 

como vimos, deveu-se justamente a sua inserção nas instâncias oficiais) ou das 

forças objetivas da realidade, como se sujeitos soberanos de sua própria vontade e 

caminho fossem
225

. Aliás, em seu cuidadoso exame, não descarta a influência das 

estruturas, mecanismos de poder, tampouco das matrizes nas quais assentaram as 

condições de possibilidade de emergência dos novos personagens. Sem embargos, 

                                                             
225

 O conceito de autonomia dentro do pensamento político envolve uma série de tradições e 

problematizações específicas. Contudo, à vista dos limites impostos pelos objetivos do presente 

trabalho, optamos por tecer maiores considerações a respeito da utilização de tal vocábulo, 

evidenciando tão-somente o significado atribuído aos autores que interessam à discussão aqui 

formulada. 
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acreditamos que quando o autor faz referência às suas autonomias pretende 

indicar o movimento no real pelo qual os sujeitos, à vista das determinações, 

negam, contestam as condições dadas e, de modo conjunto, oferecem alternativas 

práticas e inovadoras. Como argumentado no capítulo anterior, se é possível 

qualificar como uma “novidade” tais movimentos naquele período, deve-se 

justamente a essa operação. 

Relembremos o discorrido: frente a uma situação de encolhimento dos 

espaços públicos, de precarização das condições de vida nas grandes cidades, de 

individualismo exacerbado, de isolamento determinado por uma ordem autoritária 

que restringia a mobilização das formas de organização social, rompem, 

imprevisivelmente, uma série de expressões de ações coletivas que fazem emergir 

novas formas de sociabilidade e outros vínculos possíveis de solidariedade
226

, 

sejam nos “clubes de mães” voltados às discussões de questões comuns às 

mulheres trabalhadoras submetidas a uma penosa dupla jornada, nas associações 

de bairro onde os moradores esforçavam-se por encontrar meios de resolver seus 

problemas locais, seja no novo sindicalismo com todas as suas críticas dirigidas às 

“velhas” estruturas sindicais burocratizadas, hierarquizadas e cooptadas e a 

demanda pela ampliação dos direitos sociais. 

Deste modo, caracterizando-os a partir de suas ações sociais e dos valores 

partilhados e ressignificados, tanto nos microcosmos de suas vidas cotidianas 

como na dimensão mais amplificada das lutas sindicais, Eder apontou para a 

dimensão instituinte dos espaços sociais instaurados pelos movimentos sociais e 

aludiu à capacidade de constituir direitos em decorrência de processos sociais 

novos que eles passaram a desenvolver. É no seio desses novos processos sociais 

que podemos, portanto, identificar um campo aberto pelos movimentos para o 

exercício de sua própria liberdade. É nessa medida, aliás, que podemos identificar 

sua expressão de autonomia como a de liberdade. No seio dos novos processos 

sociais, a ação coletiva ultrapassa a consciência de suas carências e necessidades – 

                                                             
226 “(...) hoje descobrem-se os trabalhadores como sujeitos autônomos, dotados de impulso próprio 

de movimentação, sujeitos de práticas cujo sentido político e dinamismo não são derivados dos 

espaços cedidos pelo Estado e cujas reivindicações não são o reflexo automático e necessário 

das condições objetivas, mas passam por formas de solidariedade e de sociabilidades coladas na 

vida cotidiana”. In: TELLES, Vera da Silva, “Anos 70: experiências, práticas e espaços políticos”. 

In: KOWARICK, Lúcio (org.). As lutas sociais e a cidade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. 
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as determinações do real –, porque envolvem conjuntamente a criação de novos 

sujeitos sociais, isto é, a elaboração e o reconhecimento de identidades coletivas 

em busca de expressão política. Desta maneira, deslocam-se da mera consciência 

de suas carências e necessidades para, a partir de uma prática mais elaborada, 

contraporem-se aos privilégios existentes entre as relações autoritárias dadas e 

requerem, em nome da concreção da igualdade e liberdade, a realização efetiva de 

suas direitos ou a criação de novos. De sorte que, como indica Marilena, “a 

novidade é tríplice: um novo sujeito (coletivo), lugares políticos novos (a 

experiência do cotidiano) numa prática nova (a criação de direitos, a partir da 

consciência de interesses e vontades próprias)”
227

. 

Tais novidades colocadas no campo sociopolítico divergem, a propósito, 

daquelas determinações do real descritas nas seções precedentes: as ideológicas 

que totalizam o sentido de sua existência social por regras autoritárias e exteriores 

às suas dinâmicas próprias e os transformam em meros objetos sociais, todas as 

formas de alienação geradas pela identificação do poder em um corpo abstrato e 

deslocado da sociedade, cuja soberania é atribuída de direito ao Estado e aos 

representantes que nele atuam, ou seja, todas as formas de heteronomia social, 

marca por excelência das sociedades modernas. É na proposição de uma outra 

prática, fundada na participação e na reelaboração prática da ideia e do exercício 

do poder – não mais identificado exclusivamente com o Estado –, é que tais 

movimentos emergem como autônomos. 

Em um artigo publicado no primeiro número da revista Desvios, Chauí 

sublinha alguns traços manifestados naquela época por tais movimentos que 

ilustram bem o argumentado até aqui: 

“Esses movimentos sociais-políticos manifestam alguns traços que vale a 

pena reter: em primeiro lugar, não pretendem falar em nome da sociedade como 

um todo, mas em nome das diferenças que desejam ver reconhecidas e 
respeitadas como tais; em segundo lugar, não pretendem estabelecer prioridades 

quanto ao reconhecimento de sua existência face a outros movimentos, mas cada 

qual coexiste com os demais, seja de modo conflituoso, seja de maneira 

convergente; em terceiro lugar, não pretendem que o reconhecimento de sua 
existência e de seus direitos tenha como condição a tomada do Estado, mas 

passam pela reelaboração prática da ideia e do exercício do poder que não é 

identificado exclusivamente com o do Estado. Surgem, pois, como um contra-

                                                             
227  In: Prefácio..., op. cit., p. 12. 
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poder social, na expressão de Lefort
228

, que contrapõe ao poder estatal instituído 
(vertical, burocrático, hierárquico, administrativo, centralizador) uma outra 

prática, fundada na participação e na busca de algo que podemos, desde já, 

designar como autonomia frente à heteronomia que determina a existência 
sociopolítica instituída”

229
. 

 

Mas, para isso, na busca de uma possível participação político 

institucional, tais movimentos tinham que lidar com algo fundamental e 

incontornável: a existência dos partidos políticos que monopolizam nas condições 

atuais o fazer político e as relações com o poder e o Estado. Neste mesmo ensaio 

do qual nos referimos, a filósofa traça um longo percurso da gênese e das 

concepções de representação correntes dos modelos políticos modernos 

demonstrando que, ao operar sempre sobre a transferência e delegação de poder 

mediante a pressuposição da “existência prévia de algo que será reposto em 

imagem por uma atividade do sujeito”
230

, ela não possui qualquer vínculo 

substantivo com a ideia de democracia. Com vistas ao nosso objetivo, cabe 

pontuar apenas o que a autora salienta ao final de sua análise: diante do modelo 

representativo existente as lutas sociais se voltam à temática da cidadania dentro 

de uma reivindicação democrática maior, o que, segundo ela, apareceu em três 

níveis principais nos debates circulados no Brasil naquela época vinculados à 

discussão mais ampla sobre a cidadania: 

“Em primeiro lugar, como exigência do estabelecimento de uma ordem 

legal de tipo democrático na qual os cidadãos participam da vida política por 

meio dos partidos políticos, da voz e do voto, implicando uma diminuição do raio 
de ação do Poder Executivo em benefício do Poder Legislativo ou dos 

parlamentos – aqui, a cidadania está referida ao direito de representação política; 

Em segundo lugar, como exigência do estabelecimento das garantias 

individuais, sociais e econômicas, políticas e culturais cujas linhas gerais definem 
o estado de direito em que vigorem pactos a serem conservados e respeitados e o 

direito à oposição – neste nível, a ênfase recai sobretudo na defesa da 

independência do Poder Judiciário, a cidadania estando referida aos direitos e 
liberdades civis. 

Em terceiro, como exigência do estabelecimento de um novo modelo 

econômico destinado à redistribuição mais justa da renda nacional, de tal modo 

que não só diminua a excessiva concentração de riqueza e o Estado desenvolva 
uma política social que beneficie prioritariamente as classes populares, mas ainda 

                                                             
228

 A autora retira a expressão de Claude Lefort in A invenção democrática. São Paulo: 

Brasiliense, 1982. 
229 In: “Representação ou Participação?”. Aqui vamos utilizar a edição revista presente na obra já 

citada Cultura e Democracia..., op. cit., p. 286. 
230 Ibid., p. 288. 
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implica o direito dessas classes de defenderem seus interesses tanto através de 
movimentos sociais, sindicais e de opinião pública, quanto pela participação 

direta nas decisões concernentes às condições de vida e de trabalho – nesse nível, 

a cidadania surge como emergência sociopolítica dos trabalhadores (desde 
sempre excluídos de todas as práticas decisórias no Brasil) e como questão de 

justiça social e econômica”
231

. 

 

Do alargamento considerado em tais concepções, percebemos que a 

“tônica das reivindicações democráticas”, como aduz, estiveram intimamente 

relacionadas às concepções de representação, liberdade e participação, de maneira 

a ampliar a própria questão liberal da cidadania passando do plano político 

institucional para o da sociedade como um todo, o que a permite pontuar: 

“Quando se examina o largo espectro de lutas populares nos últimos anos 
pode-se observar que a novidade dessas lutas se localiza em dois planos 

principais: a) no plano político, a luta não é pela tomada do poder, mas pelo 

direito de se organizar politicamente e pelo direito de participar das decisões, 
rompendo a verticalidade do poder autoritário; b) no plano social, mais amplo, 

nota-se que as lutas não se concentram na defesa de certos direitos ou em sua 

conservação, mas na luta para conquistar o próprio direito à cidadania, pelo 

reconhecimento de novos direitos e, portanto, de novos sujeitos sociais”
232

. 
(grifamos) 

Contudo, a luta pelo reconhecimento de novos sujeitos sociais depende e 

apenas emerge quando estes – pelos processos de sociabilidade mencionados – 

são capazes de intervir ativamente na realidade e se colocarem enquanto tais, o 

que nos transfere novamente à temática da autonomia com a qual iniciamos essa 

seção e que ofereceu fundamentalmente, a nosso ver, os elementos para o 

alargamento do sentido de cidadania colocado em discussão naquela época. Isso 

talvez fique mais claro se retomarmos o significado de autonomia proposto. 

Segundo Marilena, autonomia, do grego autós (si mesmo) e nómos (lei, regra, 

norma), é a capacidade interna para dar-se a si mesmo sua própria lei ou regra e, 

nessa posição da lei-regra, pôr-se a si mesmo como sujeito. Assim, a autonomia é 

a posição de sujeitos (sociais, éticos, políticos) pela ação efetuada pelos próprios 

sujeitos enquanto criadores das leis e regras da existência social e política
233

. 

Logo, é o movimento de liberdade fundamental pelo qual, face às contingências 

                                                             
231

 CHAUÍ, Marilena. “Cultura Popular e autoritarismo”. Originalmente conferência no simpósio 

Popular Culture and Democracy. Smithsonian Institute, Washington DC, 1987. In: Escritos de 

Marilena Chauí, op. cit., p. 268. 
232 Ibid., p. 298. 
233 Ibid., p. 304. 
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reais, os sujeitos, por suas próprias práticas, são capazes de repor a diferença 

social entre o poder, o direito e o saber, de sorte que compreensão da pluralidade 

de fontes das práticas sociais permita que cada uma delas atue sobre as outras 

esferas para modificá-las. Ou, como explica melhor a autora em questão: 

“Nessa perspectiva, quando objetos sociais (...) são capazes de, em 

condições determinadas, interpretá-las, conhecê-las, em sua necessidade e 

determinar os requisitos para transformá-las, sua atividade de conhecimento e de 

posição de novas leis e normas os constitui como sujeitos. Esse movimento é a 
liberdade. Se a liberdade é a consciência da necessidade, segundo a expressão 

célebre, isto significa que a liberdade e necessidade não são opostos senão 

quando a necessidade é concebida como a pura exterioridade e a liberdade como 
a pura interioridade. Ao contrário, a articulação entre ambas pode ser concebida a 

partir do momento em que se compreende que a necessidade histórica é 

produzida pela prática dos próprios homens em condições que não escolheram, 

mas cuja gênese e cujos resultados os homens também são capazes de conhecer, 
para partindo deles, mudar a relação com a própria história, isto é, em lugar da 

submissão cega à exterioridade nua e em lugar da ilusão do poderio da vontade 

como interioridade nua, intervir na própria necessidade dando-lhe novo curso, 
nova lei, nova regra. A autonomia não consiste, então, no poder para dominar o 

curso da história e sim na capacidade para, compreendendo esse curso, 

transformar-lhe o percurso”
234

. 

O que foi colocado, portanto, pela concepção desta cidadania mais 

alargada, ou poderíamos já chamar, de cidadania ativa, é a própria percepção pelas 

lutas sociais das contradições que aparecem ao terem se deparado com as 

limitações de sua participação de fato e a percepção efetiva da heteronomia 

crescente das práticas sociais e das ideias políticas, cuja consequência foi um 

movimento que fez aparecer, consequentemente, na superfície do social os limites 

de tal ilusão, fazendo necessária a inserção do tema da autonomia, isto é, uma 

articulação possível entre a representação e a participação. Acerca de tal processo, 

Chauí recoloca a questão: “poderíamos indagar se movimentos sociais e populares 

que agem como contra-poderes sociais não seriam uma pista desse movimento e 

dessa articulação”
235

. A autonomia, assim como formulada nesta época, torna-se 

um pressuposto fundamental para se conceber a cidadania ativa, se repensarmos a 

cidadania como afirmação de direitos e como criação de direitos, isto é, como 

criação dos sujeitos sociopolíticos por sua própria ação, podemos não só 

                                                             
234 Ibid., p. 304. 
235 Ibid., p. 302. 
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presentificar a autonomia, mas ainda ultrapassar o sentido restrito da cidadania 

como voz e voto
236

 e a concebê-la nos seguintes termos: 

“A cidadania ativa é a que é capaz de fazer o salto do interesse ao direito, 

que é capaz portanto de colocar no social a existência de um sujeito novo, de um 
sujeito que se caracteriza pela sua autoposição como sujeito de direitos, que cria 

esses direitos e no movimento da criação desses direitos exige que eles sejam 

declarados e cuja declaração abra o reconhecimento recíproco. O espaço da 

cidadania ativa, portanto, é o da criação dos direitos, da garantia desses direitos e 
da intervenção, da participação direta no espaço da decisão política”

237
. 

 

 

3.2.2. Democracia e Socialismo – participando do debate. 

 Como salientamos no final do capítulo I, muitas vezes a memória da luta 

armada tem sido relembrada como um esforço em prol da defesa da democracia, 

sem levar em consideração as diferentes concepções que guiavam tais grupos ou 

mesmo uma ausência na maior parte deles de um projeto político que se dirigisse 

primordialmente à construção democrática. Outras análises tentam estabelecer um 

termo inicial para a democracia brasileira após o regime militar na passagem 

formal celebrada pela Assembleia Nacional Constituinte de 1987/88 e há aquelas 

que na tentativa, por exemplo, de conceber um lugar de protagonismo para a 

emergência dos Partidos dos Trabalhadores transferem às ações em torno do novo 

sindicalismo uma vocação inaugural no que tange às propostas das práticas 

democráticas no Brasil
238

. 

Mencionamos esses exemplos aleatórios com o intuito de ressaltar apenas 

que as construções de tais imaginários muitas vezes deixam de fora alguns fatores 

históricos próprios que circundavam a questão democrática – inclusive no âmbito 

das concepções teóricas – em circulação naquela época, cujas dinâmicas tentamos 

ressaltar ao longo do trabalho ao apontarmos para a ocorrência de uma autocrítica 

no campo da esquerda ao mesmo tempo que suas bases teóricas eram absorvidas 

                                                             
236 Ibid., p. 308. 
237 In: Anais da XIII Conferência Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Belo Horizonte, 

1990. 
238 Como bem pontua Alexandre Fortes: “(...) independente de juízo de valor, é necessário 

reconhecer tanto a profundidade do vínculo originário entre o PT e a classe trabalhadora brasileira 

como a singularidade do contexto político de sua construção, que o levou a ser simultaneamente 

fruto e ator do processo de democratização mais profundo e sólido já vivido pelo país”. In: 

“Reflexões sobre o lugar do PT na história da esquerda brasileira”. In: FORTES, Alexandre (org.). 

História e Perspectiva da Esquerda. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2005, p. 196. 
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pelos movimentos populares, as redefinições que ocorriam na consciência de 

classe dos trabalhadores brasileiros – sobretudo a indicada por Eder no capítulo 

anterior em relação à aproximação entre trabalhadores manuais e intelectuais 

pelas mobilizações sindicais –, as convicções autonomistas que perpassavam 

intelectuais e militantes, a emergência da uma nova configuração da classe 

trabalhadora, entre outras. 

No que diz respeito à experiência do pensamento de nossa autora sob 

análise, depreendemos de suas publicações da época que seu esforço teórico 

consistiu menos em perquirir uma definição fechada de democracia do que 

empreender uma análise que identificasse sob a ótica da história e das práticas 

políticas brasileiras os obstáculos impostos à realização da igualdade e da 

liberdade no país. Não é outro o sentido, aliás, da consideração que faz ao 

relembrar o contexto no qual se deu a elaboração do último ensaio que fechava o 

conjunto de suas publicações daquela época, Democracia e Socialismo – 

contribuindo para o debate, citada no início deste capítulo: “a primeira edição 

terminava com um ensaio sobre as relações entre democracia e socialismo 

procurando reunir, sob o ponto de vista da história e da prática políticas, as 

reflexões suscitadas pelas questões de ideologia e cultura e pelo surgimento 

político da classe trabalhadora brasileira como sujeito de suas próprias ações”. 

Nessa linha, chegamos, finalmente, ao último tópico de nosso trabalho, o 

qual visa identificar os desdobramentos provocados pela entrada em cena dos 

novos sujeitos históricos para as discussões em torno das relações possíveis entre 

democracia e socialismo, cujo vínculo fora colocado em questão nos anos da 

transição política pelo pensamento de esquerda
239

. Novamente, em relação às 

elaborações teóricas de Chauí, ao percorrermos o caminho teórico trilhado pela 

autora, notamos que sua “preocupação voltava-se para os obstáculos à sociedade 

democrática e para a busca de formas de superá-los” ante o fato de que “nosso 

país estava mergulhado na luta pelo fim da ditadura e pela democratização”. À luz 

da conjuntura política e da necessidade de se discutir os meios políticos pelos 

                                                             
239 Nesse sentido, ver: TOLEDO, Caio Navarro de. “As esquerdas e a redescoberta da 

democracia”. In: DAGNINO, Evelina. Anos 90: política e sociedade no Brasil. São Paulo: 

Brasiliense, 1994. 
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quais poderíamos realizar a transição, Marilena desloca seu olhar, antes, para os 

elementos e padrões da vida comum brasileira que permitiriam uma consequente 

crítica ao modelo político-econômico vigente. Ou seja, em seu pensamento, a 

experiência do social entra em cena novamente para orientar e suscitar as 

reflexões possíveis para se pensar a questão das instituições políticas, sociais, 

econômicas, educacionais, etc., enquanto resultados do primeiro. 

É nesse sentido, como apresentado nas seções anteriores, que ela se volta 

ao imaginário social, elaborando suas críticas aos mecanismos ideológicos que 

impedem o reconhecimento do caráter conflitivo que funda os corpos sociais 

(intrinsicamente divididos, seja sob uma visão aristotélica, entre ricos e pobres ou 

maquiaveliana, entre os grandes e o povo ou, ainda, em Marx, nas classes sociais 

antagônicas) e produzem, a fim de dissimular tais contradições, imagens 

totalizadas e homogêneas – a partir de referenciais exteriores à própria sociedade 

– e, por isso, essencialmente autoritárias, como os ideais de nação e povo, os quais 

deslocariam e abstraíram a percepção do exercício do poder para a figura soberana 

do Estado; em um segundo momento, foi tratado o aspecto peculiar às sociedades 

históricas, que por sua natureza têm de lidar a todo tempo com a questão em 

aberto de sua origem, instituição e conservação, ou seja, do encontro provocado 

entre as temporalidades diversas em um regime de transformação propiciado pelo 

embate entre os movimentos instituintes face aos modelos instituídos, tendo sido, 

igualmente, encontrados mecanismos ideológicos para lidar com essa “exigência 

prática” dos processos históricos, quais sejam, as noções de progresso e 

desenvolvimento; por fim, destacamos sua análise das culturas populares sob um 

ponto de vista da ambiguidade que nos revelaram representações mais amplas do 

exercício do poder na sociedade e respostas possíveis às carências e necessidades 

econômicas impostas, momento este considerado pela autora como de resistência, 

de criação de novas possibilidades face às determinações impostas pelo real e, por 

isso, mesmo instituinte de espaços possíveis de liberdade, ou seja, de autonomia. 

A entrada de novos personagens históricos em cena, pois, movimentou e 

destrinchou os processos pelos quais tais elementos puderam ser refletidos. E é a 

partir das trilhas deixadas por suas experiências que a autora tanto encontra os 

obstáculos como os desvios possíveis para compor os aspectos de uma sociedade 
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democrática. É pela invenção de sua práxis – à vista da conjuntura sociopolítica 

em questão – que pensa, assim, a hipótese de uma invenção democrática. 

Simultaneamente, compreendemos que o emprego do conceito oferecido por 

Claude Lefort não ocorre à toa, mas encontra ressonância na experiência do 

pensamento da filósofa nesse contexto. 

À vista de todo o exposto, não pretendemos afirmar que a nova 

configuração da classe trabalhadora ou que a aglutinação de novas demandas 

sociais por parte dos movimentos populares guardavam em si um projeto de 

democracia, mas sim que seu reconhecimento importou a identificação daquela 

parte que leva a divisão social à superfície da comunidade, atualizando seus 

conflitos e revelando o mapa que define o corpo político, ou seja, expondo todos 

os âmbitos das relações de poder. Nesse sentido que a experiência abordada 

assemelha-se ao que Marilena define como um momento de invenção 

democrática, no esteio do pensamento de Lefort, ocasião em que ocorre um 

fenômeno de “diferenciação interna entre a sociedade e a política”, de sorte que os 

conflitos sejam novamente reconhecidos enquanto constitutivos do social e este 

seja capaz de impor à instituição do político novas configurações de exercício 

político conforme suas demandas. 

De acordo com Lefort, a incorporação da conflitividade nas instâncias 

oficiais acionada pelo momento de criação democrática provoca um corte 

fundamental no político, o que o filósofo francês denomina de desincorporação 

do poder, isto é, a perda da eficácia prática e simbólica da ideia, da imagem, do 

nome da unidade. Ao desfazer-se da unidade imaginária, o político abre-se aos 

antagonismos que atravessam os corpos sociais, oferecendo um espaço para que 

sejam trabalhados de outra forma na esfera política. A invenção democrática se 

faz assim quando o político abre-se aos conflitos sociais, de sorte que não só os 

considerem legítimos, porém, concomitantemente, os instituam como direitos. 

Com efeito, 

“A democracia é invenção porque longe de ser mera conservação de 

direitos, é a criação ininterrupta de novos direitos, a subversão contínua do 

estabelecido, a reinstituição permanente do político e do social. Como criação de 
direitos, como reconhecimento das divisões internas e das diferenças constitutivas 

do social e do político, a democracia abre para a história no sentido forte da 

palavra. E desfaz as imagens da boa sociedade e do bom governo, da 
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“comunidade ideal” transparente, virtuosa, sem conflitos, plenamente 
reconciliada consigo mesma, una e invencível”

240
. 

 

 Deste modo, a democracia pode colocar-se como modelo político quando a 

vida social coloca-se, antes, como sociedade democrática, ou seja, aquela capaz de 

reconhecer suas diferenças, a fim de que elas sejam trabalhadas politicamente, 

permitindo a todo tempo sua transformação, de modo condizente, pois, à própria 

natureza das sociedades históricas. Ademais, ao considerar o conflito legítimo e 

legal, revelaria um dos cernes da democracia, que: “as ideias de igualdade e 

liberdade como direitos civis dos cidadãos vão muito além de sua regulamentação 

jurídica formal. Significam que os cidadãos são sujeitos de direitos e que, onde 

tais direitos não existam nem estejam garantidos, tem-se o direito de lutar por eles 

e exigi-los”
241

. Isso porque, como relembra Marilena, a mera declaração do direito 

à igualdade não faz existir os iguais, mas abre o campo para a criação da 

igualdade, através das exigências e demandas dos sujeitos sociais. Em outras 

palavras, declarado o direito à igualdade, a sociedade pode instituir formas de 

reivindicação para criá-lo como direito real, abrindo o campo histórico para a 

criação desse direito pela práxis humana. A sociedade democrática institui direitos 

pela abertura do campo social à criação de direitos reais, à ampliação de direitos 

existentes e à criação de novos direitos. 

Destas considerações, podemos agora sintetizar os principais traços pelos 

quais a autora constrói sua concepção de democracia: primeiro, a política deve ser 

vista como governo da sociedade, como espaço da luta pelo poder, da luta de 

interesses, da legitimidade das contradições sociopolíticas, demandando para isso, 

em segundo, que a comunidade seja tomada enquanto polos de auto-organização, 

de contra-poderes ao mero domínio estatal, constituindo-se, portanto, como forma 

de expressão das classes e dos grupos sociais; em terceiro, ao legitimar-se para o 

conflito e para luta – para todas as formas de organizações internas – , a sociedade 

democrática abre espaço, por fim, para a participação direta, para que seja 

possível uma correlação entre a distribuição de poder e a distribuição das 

riquezas; ou como sintetiza, finalmente, em dois pontos principais: 

                                                             
240 CHAUÍ, Marilena. Apresentação de “A Invenção Democrática”. In: LEFORT, Claude. A 

invenção democrática. São Paulo: Autêntica, 2011, p. 20. 
241 CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2000, p. 558. 
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“A democracia é a única sociedade e o único regime político que 
considera o conflito legítimo. Não só trabalha politicamente os conflitos da 

necessidade e de interesses (disputas entre os partidos político e eleições de 

governantes pertencentes a partidos opostos), mas procura instituí-los como 
direitos e como tais, exige que sejam reconhecidos e respeitados. Mais do que 

isso. Na sociedade democrática, indivíduos e grupos organizam-se em 

associações, movimentos sociais e populares, classes se organizam em sindicatos 
e partidos, criando um contra-poder social que, direta ou indiretamente, limita o 

poder do Estado. 

A democracia é a sociedade verdadeiramente histórica, isto é, aberta ao 

tempo, ao possível, às transformações e ao novo. Com efeito, pela criação de 
novos direitos e pela existência dos contra-poderes sociais, a sociedade 

democrática não está fixa numa forma para sempre determinada, ou seja, não 

cessa de trabalhar suas divisões e diferenças internas, de orientar-se pela 
possibilidade objetiva (a liberdade) e de alterar-se pela própria práxis”

242
. 

 

Ou seja, em última análise, uma prática democrática tem de se abrir à 

democratização de todas as esferas da vida social. Vinculando-se à realização do 

que apontamos anteriormente como cidadania ativa. E, justamente, com base 

nessas formulações que a autora vai propor a democracia enquanto um “um apelo 

interno ao socialismo, implicando a transformação das bases materiais de poder e 

a transformação da sociedade privatizada em coisa pública, ou não há como 

esperar que a força dos acontecimentos traga a relação”
243

.  

Tendo em vista os objetivos já descritos deste trabalho, não pretendemos 

abordar as concepções acerca do socialismo em voga na transição política, o que 

demandaria na realidade um outro trabalho. Concluímos esta seção apresentando 

apenas as propostas reflexivas inseridas nos debates da época a partir do tecido 

nas linhas anteriores. 

Em relação a tais debates, a autora identifica duas preocupações que 

rondavam as discussões teóricas, a saber, a questão essencial da natureza do 

Estado moderno, enquanto Estado capitalista e todos os problemas estruturais 

identificados que replicam o modelo de dominação econômica em sua origem, 

incluindo aí a separação entre a base material econômica e o poder político 

impessoal sob a forma do Estado. De outro lado, muito se discutia também, em 

grande medida devido às experiências do “socialismo real”, quanto à avaliação do 

significado social da organização partidária de tipo leninista como germe da 
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243 In: “Democracia e socialismo: participando do debate”, in: Cultura e Democracia, op. cit., p. 
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burocracia e do totalitarismo e o papel então que ainda poderia ser atribuído à 

forma partido. 

Voltando-nos ao primeiro ponto, Marilena enxerga a necessidade de 

recolocar a questão das relações entre economia e política de tal modo que a 

independência (real ou aparente) do Estado fosse encarada como um problema e 

não como um ponto de partida das discussões teóricas e da prática política. Ou 

seja, ela reconhece que o adequado aprofundamento nas relações de dominação e 

as possibilidades de se pensar a transformação não deveriam cingir-se à questão 

do Estado como polo de dominação político-econômica nem, tampouco, que 

bastaria para a transformação social assim o mero “assalto ao poder”. Segundo 

ela, deve-se considerar outros temas conexos e que importam a essa apreensão da 

realidade econômica do poder político e, portanto, do vínculo entre exploração e 

dominação, o que presumiria, a seu ver, uma maior ênfase nas elaborações em 

torno das formas de expressão dos contra-poderes sociais em busca de expressão 

política. 

Quanto à questão do partido e da representação, a autora reconhece 

naquele momento a concessão de um privilégio maior aos movimentos sociais 

que, no Brasil especificamente, teria se dado muito em tributo a uma luta contra o 

autoritarismo, encarnado, preferencialmente, no Estado, mas que teria levado a 

uma crença difusa na existência de uma sociedade civil organizada como polo 

contraposto ao aparelho estatal, sendo concebida, assim, senão como espaço de 

liberdade de ação, pelo menos de opinião. Mesmo contendo razões diversas para 

tal ênfase, suas manifestações, segundo ela, não esconderiam um ponto comum, o 

que chama de uma “autonomia relativa” do político de um lado e de outro um 

“fundamentalismo economicista”
244

. Não obstante, sobre tal guinada, a autora 

afirma que “parece estar em lenta gestação uma outra ideia da prática política que 

traz consigo uma outra compreensão do sujeito histórico”. 

Isso porque, reconhece que a crítica à concepção leninista de partido, 

“fundada na afirmação de que as classes sociais são o instrumento ou o suporte no 

qual se encarna a ação das forças produtivas” estava sendo reavaliada. No entanto, 
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o que, naquela época, ainda estava sendo ignorado pelas tendências que davam 

ênfase aos movimentos populares é que suas ações não resultam tão só, como já 

destacamos de sua perspectiva, das “leis econômicas”. Mesmo estando 

submetidas ao modelo econômico produtivo tal como é, permaneceria implícito 

ou ignorado ainda em tais concepções a existência, justamente, de um elemento 

extra-econômico: a admissão de que as transformações das condições de trabalho 

e de vida, tanto as melhorias (direitos trabalhistas, por exemplo) como os 

fracassos que redundaram a longo prazo em um aumento do controle capitalista 

sobre os modos de vida, são fruto da ação dos trabalhadores, à qual a classe 

dominante foi obrigada a responder no curso da luta de classes. Isto é, a conclusão 

de que nem tudo que se passa na esfera da luta de classes não pode ser derivado 

simplesmente das leis econômicas, ora, porque “se assim fosse, o capitalismo 

seria efetivamente um sistema racional e indestrutível. Os movimentos sociais, 

sejam eles diretamente vinculados à classe operária, sejam eles mais amplos e de 

cunho popular, sejam eles, enfim, movimentos de minorias oprimidas, podem não 

destruir o sistema capitalista, mas são momentos decisivos na história de seu 

desenvolvimento e reprodução”
245

. 

À vista tanto das considerações acerca das estruturas de Estado como 

polos de reprodução do modelo econômico e, logo, de exploração, como da 

questão dos limites e tensões entre a representação partidária e ênfase no 

movimento dos trabalhadores, a autora salienta que as discussões em torno do 

socialismo não devem ficar orientadas ou restringirem-se tão só a uma 

perspectiva, pois, economicista, classista ou reducionista do problema político. 

Haveria a necessidade de se enxergar uma articulação entre democracia e 

socialismo que compreendesse, e com a longa citação concluímos esta seção,: 

“a suposição de um vínculo interno entre democracia e socialismo 
significa apenas que não estamos diante de um regime político (democracia) nem 

de um novo tipo de Estado (socialismo), mas face a uma alternativa histórica na 

qual a democracia social funda a democracia política e vice-versa. (...) Isto não 
significa que haja anterioridade cronológica entre elas, isto é, que não se trata de 

primeiro conquistar o poder político para depois realizar a transformação social, 

nem de primeiro socializar a economia para depois socializar o poder. Se o 

socialismo significar algo concreto para nós, há de significar a impossibilidade de 
separar a questão da igualdade da liberdade. E se o socialismo (...) é uma 
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construção histórica e não um futuro assegurado, então democracia social e 
democracia política não podem relacionar-se numa sucessão numa sucessão 

cronológica, pois a construção do socialismo significa apenas (o que é muito) que 

em cada momento da prática social e política a pergunta socialista seja: qual a 
prática que, aqui e agora, tem como alvo a construção do socialismo? O presente 

é histórico porque é repositório do passado e percepção do possível. Não há 

‘lições do passado’, mas uma relação entre a prática presente e aquilo que, no 
passado, a tornou possível, transformando as condições reais dadas quando estas 

passaram a contar com algo até então inexistente e que veio a existir pela ação da 

luta de classes. Em cada presente, a síntese do passado e o prenúncio do possível 

transformam as condições da tomada de consciência e a empurram para uma 
prática mais abrangente. Esse movimento imanente à luta de classes não é magia 

nem harmonia preestabelecida, mas apenas a compreensão de que enquanto as 

‘soluções’ forem parciais, o problema permanece por inteiro e que o primeiro 
passo de uma ação nova consiste em descartar aquelas ‘soluções’ no que tiverem 

de parcial. Se a pergunta pela construção do socialismo tem sentido, então cabe 

perceber quais as práticas que, explícita ou implicitamente, o tomam como alvo 
aqui e agora”

246
.  

 

4. Conclusão 

Ao longo deste trabalho tentamos demonstrar as relações entre a entrada 

de novos atores sociais no campo político brasileiro da transição de 1970-80 e o 

impacto de sua emergência sobre determinado pensamento de esquerda que se 

colocou a favor de uma reflexão à luz desta experiência. Tal ruptura foi 

compreendida como um movimento instituinte em função do reconhecimento da 

produção de novos registros para a prática do exercício político pelo modo como 

se constituiu e pelos discursos apreendidos, tanto à vista de uma análise histórica 

como teórica mediante a revisão da bibliografia elaborada à época. O caráter de 

novo e de novidade atribuídos foram entendidos a partir de uma dupla 

compreensão. Em primeiro lugar, retivemos do exame histórico que a 

reconfiguração dos movimentos populares e da classe trabalhadora em movimento 

resultaram de uma conjuntura político-econômica específica fruto do regime civil-

militar brasileiro que lhe precedeu e do encontro com algumas matrizes teóricas e 

práticas que partilhavam da mesma crise vivenciada pelo país. Em segundo lugar, 

foi possível identificar que sua inovação resultou da forma como os movimentos 

populares trabalharam sobre o legado referido inaugurando outras práticas de 

sociabilidade, organização e elementos de demanda social, cujo significado 
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contribui para aprofundar o conteúdo dos debates elaborados pelos intelectuais 

analisados. 

 Por isso, no capítulo inicial tentamos traçar um quadro geral das principais 

características do cenário social, econômico e político da Ditadura, bem como dos 

referenciais teóricos que conduziam as leituras teóricas do momento a fim de 

esboçar os elementos aos quais os movimentos populares colocaram em 

resistência e os quais sofreram a crítica dos dois intelectuais militantes abordados. 

Inicialmente, destacamos a ideologia partilhada pelos setores dominantes que 

conferiu o substrato discursivo justificador do golpe e da manutenção de um 

regime autoritário durante aquele período, tais quais a defesa interna e a garantia 

da ordem nacional frente a um inimigo comum figurado nas imagens da ameaça 

comunista e dos agentes responsáveis pela corrupção, a necessidade de supressão 

de todo e qualquer antagonismo social, a proteção aos valores morais da 

sociedade, a sustentação de um modelo de desenvolvimento baseado na ideia de 

progresso nacional a qualquer preço, pelo que o campo da política foi sendo 

transformado progressivamente em “polícia” mediante a crença em uma “utopia 

autoritária” que delegou aos militares e seus tecnocratas a competência adequada 

para governar o país naquelas condições, únicos capazes de assegurar a segurança 

nacional, a ordem institucional, implementar um “projeto saneador” das 

instituições e resolver os problemas econômicos destacados. A expropriação 

política dos civis, conforme demonstramos, tornou-se possível ainda pela 

construção de todo um aparato institucional repressivo capaz de exacerbar as 

próprias funções atribuídas inicialmente ao regime, logrando a partir daí controlar 

de modo sistemático todo forma de manifestação e articulação da sociedade civil. 

A centralização de funções administrativo-burocráticas contribuiu, ademais, para 

a instauração do modelo econômico analisado beneficiado em grande medida pelo 

citado controle e pela doravante possibilidade de implementar uma política 

nitidamente antioperária, de sorte que foi possível depreender ao final a existência 

de um imaginário e de um corpo de Estado correspondente dirigido a escamotear, 

neutralizar e frear os reais conflitos e interesses de classes diversos existentes na 

constituição social brasileira. 
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 Ainda seguindo o objetivo de analisar os elementos que constituíram as 

críticas formuladas pelos teóricos trabalhados, dedicamos atenção no primeiro 

capítulo a alguns traços principais dos paradigmas que orientavam a militância de 

esquerda e os registros teóricos sobre os quais eram tecidas as interpretações 

acerca dos processos histórico-sociais do país. Tendo em vista o período 

considerado, abordamos brevemente alguns traços gerais daquilo que 

grosseiramente sintetizamos como luta armada com vistas a indicar o 

vanguardismo e a crença no papel do partido e na conscientização das classes 

depositadas por tais grupos, cuja efetividade na transformação social e os meios 

pelos quais eram concebidos a luta política e o seu consequente distanciamento da 

realidade brasileira e das classes trabalhadoras foram firmemente questionados 

por Eder Sader entre outros autores citados nesta seção. Do lado acadêmico, 

tecemos breves considerações a respeito da leitura feita por alguns teóricos 

marcada preponderantemente por uma análise que trabalhava a partir de 

referenciais externos aos engendramentos próprios do corpo social brasileiro, de 

maneira a negar participação ativa de outros atores sociais nas transformações 

materiais da realidade. 

 No segundo capítulo procedemos a um exame especialmente histórico que 

revelou as especificidades da emergência dos novos atores sociais e sua 

participação nos rumos abertos pela transição política. O pouco espaço relegado 

pelo regime às possibilidades de mobilização nos espaços públicos e comuns 

contribuiu para que determinados setores sociais buscassem outras formas para a 

elaboração de suas demandas, dando-se maior prevalência aos núcleos locais de 

articulação, tendo desempenhado papel fundamental nesse contexto, enquanto 

lócus e referencial para a partilha de novos valores de sociabilidade, solidariedade 

e conscientização, os espaços abertos de diálogo pela aproximação da Igreja 

Católica, sobretudo nas comunidades eclesiais de base. A reconfiguração 

discursiva e prática de militantes de esquerda foi considerada também enquanto 

elemento essencial para se entender tal articulação e a incorporação de conceitos 

políticos para se delinear a luta política em curso. Finalmente, a partir destes 

encontros foi possível identificar os elementos inovadores de seu discurso e 

prática, tal como a incorporação das noções de autonomia e de participação. 
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Por último, o terceiro capítulo, de tom mais teórico e propositivo, 

discorreu sobre o conteúdo das publicações de Marilena Chauí nesse contexto. A 

autora propõe uma crítica à ideologia na tentativa de problematizar os principais 

conceitos identificados no primeiro capítulo que, a seu ver, constituíam obstáculos 

para a realização democrática no país. A apreensão dos novos sujeitos – o que 

inclui uma interpretação que não desconsidere as ambiguidades de sua expressão, 

tampouco os aspectos de resistência incorporados em suas práticas e tradições – 

concedeu o ponto de vista adequado para reinserir os aspectos conflitivos e 

antagônicos da composição dos corpos sociais que a ideologia tende a ocultar 

mediante a formulação de representações unificadas da realidade e, 

simultaneamente, oferecem à reflexão o conteúdo para a elaboração de um 

contradiscurso no interior das manifestações ideológicas, possibilitando, assim, o 

questionamento de seus pressupostos fundamentais. Decorre deste método a 

noção de invenção democrática proposta ao final que tira proveito das noções de 

autonomia e participação, para se pensar uma ideia de cidadania ativa, enquanto 

capacidade de produção e efetivação de novos direitos mediante a aceitação e a 

legitimação dos conflitos naturais às sociedades históricas no âmbito do Estado e 

de seus espaços institucionais. Finalmente, a autonomia dos sujeitos históricos, 

afirmada enquanto capacidade liberatória e inovadora frente às determinações 

impostas pelo ser social – tanto nos campos econômicos, sociais, como culturais e 

outros –, a demanda por participação e auto-organização, pensadas enquanto 

capacidade de afirmar as múltiplas identidades sociais em transformação na 

linguagem da reivindicação de direitos, ofereceram as chaves conceituais para 

demonstrar uma relação inequívoca entre o socialismo e a construção 

democrática. 
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