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Este número de Sociologia & Antropologia reúne rico conjunto de contribuições 

sobre Michel Foucault, autor cuja importância e influência nas ciências sociais e 

humanidades são incontestáveis, provocando nossas tradições intelectuais, 

nosso instrumental metodológico, nossas práticas de pesquisa, trazendo des-

dobramentos para a reflexão crítica sobre nossa realidade, nossas instituições e 

nosso modo de estar no mundo.

O conjunto se inicia com uma entrevista realizada por Michel Misse com 

Roberto Machado, filósofo que frequentou cursos e seminários do autor na Fran-

ça. O diálogo percorre períodos-chave da trajetória intelectual de Foucault e des-

taca a originalidade de suas análises em conexão com sua atuação política. À 

entrevista se segue “Perturbações: Foucault e as ciências sociais”, de Sérgio Ador-

no, que ressalta o caráter altamente provocativo do pensamento do autor, em que 

a crítica é instrumento de resistência e questionamento do status quo. Em “Fou-

cault and Bourdieu: to each his own neoliberalism?”, Christian Laval confronta 

e articula a abordagem proposta pelos dois autores, enfocando momentos de suas 

respectivas produções, estilos de teorização, estratégias de crítica e referências 

intelectuais. Fechando esse conjunto, o artigo de Bruno Cardoso e Daniel Hirata 

examina o conceito de “inscrição” utilizado em suas pesquisas junto ao Centro 

Integrado de Comando e Controle do município do Rio de Janeiro e à Secretaria 

Especial de Ordem Pública do Estado do Rio de Janeiro para demonstrar sua pro-

ximidade teórica e metodológica das concepções de poder que podem ser encon-

tradas em Michel Foucault e na teoria do ator-rede.  

Segue-se o artigo de Silviano Santiago “A moda como metáfora do con-

temporâneo”. A análise do discurso do best-seller conduz a discussão da relação 

público/privado na produção editorial brasileira na qual se sucedem a vigência 

de um paradigma pop, de autoajuda, até o recente incentivo nacional do consu-

mo em detrimento de política pública de educação igualitária e democrática.

Lilia Moritz Schwarcz, por sua vez, em “Clara dos Anjos e as cores de Li-

ma” investiga o uso feito pelo escritor Lima Barreto dos matizes e tonalidades 

das cores sociais. Ao mesmo tempo em que traduz hierarquias sociais – acomo-
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dando outros marcadores sociais da diferença – tal uso repõe ambivalências 

próprias ao contexto pós-abolição. A manipulação dessas cores na autoclassifi-

cação dos indivíduos, como o próprio criador de personagens como Clara dos 

Anjos e Policarpo Quaresma, é examinada.

Carlos Antonio Costa Ribeiro apresenta ao leitor as tendências da mobili-

dade intergeracional de renda no Brasil entre 1990 e 2000, registrando seu ex-

pressivo aumento. Compara as visões da economia e da sociologia sobre a mobi-

lidade entre gerações através da mobilidade de renda (que aumentou bastante) 

e da mobilidade de status ocupacional (que aumentou menos). Finalmente, ana-

lisa a relação entre mobilidade intergeracional de educação e os dois outros ti-

pos de mobilidade, o que revela resultados significativamente diferentes para 

renda e para ocupação. Com a análise original de tais tendências históricas, o 

artigo contribui para discussão sobre as diferenças entre as abordagens econô-

mica e sociológica.

A memória da esterilização da geração de mulheres que conheceu o iní-

cio de tal prática no Brasil é o objeto do artigo de Andrea Moraes Alves. A partir 

de entrevistas com 15 mulheres de diferentes perfis sociais que se submeteram 

voluntariamente à esterilização entre 1970 e 1980, a autora traça um quadro em 

que se destacam a produção de narrativas de memórias sobre a reprodução e a 

contracepção e a dimensão relacional da decisão por esse método que traz à to-

na seus médicos, seus parceiros e familiares.

Maria Raquel Passos Lima, em “Plasticidades recriadas: conhecimento 

sensível, valor e indeterminação na atividade dos catadores de recicláveis”, 

analisa a economia da reciclagem no Rio de Janeiro. Realizando etnografia sobre 

o circuito comercial dos “resíduos” até se tornarem “material reciclável”, des-

creve a organização do trabalho dos catadores, destaca o que chama de seu “co-

nhecimento sensível”, o sistema classificatório que criam e o conjunto de técni-

cas que desenvolvem.

Finalmente, em “Filosofia da história ou reprodução da vida dos indiví-

duos? A crítica de Max Horkheimer a Georg Lukács e a reformulação do marxis-

mo”, Vladimir Puzone mostra como a teoria crítica, em vez de se afastar da si-

tuação real da classe trabalhadora como a teoria da consciência de classe de 

Lukács, dá destaque aos fatores individuais e concretos que a levam a aceitar a 

dominação capitalista. 

Na seção Registros de Pesquisa, uma entrevista com o antropólogo cuba-

no Pablo Rodríguez Ruiz discute diferentes dimensões do racismo em Cuba, e 

interroga os limites e perspectivas de suas políticas públicas para essa questão, 

convidando os leitores brasileiros a um diálogo profícuo sobre as relações raciais, 

tema que acompanha a própria constituição das ciências sociais em nosso país.

Como resenha, Guillermo Giucci nos apresenta o livro Ciudades sudameri-

canas como arenas culturales, organizado pelo arquiteto e historiador argentino 

Adrián Gorelik e pela antropóloga brasileira Fernanda Áreas Peixoto. A obra 
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rende homenagem a Richard Morse e serve de estímulo ao trabalho coletivo de 

reflexão sobre as relações entre cidade e cultura.

É com pesar que registramos o falecimento no último dia 1 de fevereiro 

de Ricardo Benzaquen de Araújo, amigo e interlocutor significativo de tantos de 

nós, que apoiou desde a primeira hora a criação de Sociologia & Antropologia. For-

mado em história pela PUC-RJ, com mestrado e doutorado em antropologia pelo 

PPGAS do Museu Nacional/UFRJ, Ricardo foi professor de sociologia do antigo 

Instituto Universitário do Rio de Janeiro (Iuperj) e de história da PUC-RJ. Ricardo 

orientou numerosas teses e dissertações e escreveu ensaios magistrais. Seu li-

vro Guerra & Paz: Casa-grande & Senzala e a obra de Gilberto Freyre nos anos 1930 

contribuiu de modo decisivo para releituras da obra de Freyre e para a renova-

ção dos debates na área do Pensamento Social Brasileiro. Sua atuação intelec-

tual combinava de modo raro erudição e rigor acadêmico ao que se somavam 

um precioso senso de humor e uma incansável curiosidade intelectual. Tudo 

isso tornou-o uma presença marcante e um ponto de união entre historiadores, 

cientistas sociais e humanistas de modo geral. Sua obra e atuação são para nós 

um rico legado.

No fechamento deste número, recebemos a notícia do falecimento do 

professor Antonio Candido, personalidade e autor central das ciências sociais, 

da crítica literária e da vida intelectual brasileira como um todo. Não pudemos, 

portanto, nos furtar a fazer o registro como forma de homenagem. Com seus 

primeiros trabalhos na sociologia, como Os parceiros do Rio Bonito, sua tese de 

doutorado defendida em 1954 na USP, Antonio Candido contribuiu tanto para 

desenvolver uma importante área de estudos entre nós, a da sociologia rural, 

quanto para aperfeiçoar uma perspectiva teórica e ética que passava a pôr em 

relevo o papel ativo das condutas dos homens e das mulheres comuns em suas 

relações cotidianas em meio às dinâmicas da dominação tradicional no campo. 

De outro lado, também nos trabalhos sobre a literatura brasileira, a que passou 

a se dedicar profissionalmente, a contribuição de Candido para as ciências so-

ciais é de grande importância. Ele tanto investigou algumas das nossas mais 

importantes tradições literário-intelectuais, de que Formação da literatura brasi-

leira: momentos decisivos (1959) permanecerá como paradigma, quanto forjou um 

método, chamado de “crítica integradora”, que explorou as interfaces entre lite-

ratura e sociedade, mostrando ainda como o texto literário recria a realidade 

social e como esta é reduzida estruturalmente no texto. Assim, mesmo quando 

aborda fenômenos literários específicos, sua obra sempre identifica e ajuda a 

qualificar dinâmicas culturais, políticas e sociais mais amplas, a exemplo da 

sua brilhante discussão sobre a “dialética da malandragem” como um traço da 

cultura política brasileira a partir da análise do romance Memórias de um sargen-

to de milícias. Por isso e muito mais o professor Antonio Candido permanecerá 

também na sociologia e na antropologia brasileiras como referência e exemplo 

intelectual e ético de primeira grandeza. 



Maria laura cavalcanti, elina Pessanha and andré Botelho

INTRODUCTION

This issue of Sociologia & Antropologia includes a rich set of contributions on Michel 

Foucault, an author whose importance and influence in the social sciences and the 

humanities are indisputable, his thought having shaken up our intellectual traditions, 

methodological tools and research practices with repercussions for critical reflection 

on our reality, our institutions and our way of being in the world.

The series of texts begins with an interview conducted by Michel Misse with 

Roberto Machado, a philosopher who frequented Foucault’s courses and seminars in 

France. The dialogue covers key periods of Foucault’s intellectual trajectory and em-

phasizes the originality of his analyses and their connection to his political activism. 

The interview is followed by “Disturbances: Foucault and the social sciences,” by Sérgio 

Adorno, which stresses the highly provocative nature of the author’s thought, in which 

critique is an instrument of resistance and questioning of the status quo. In “Foucault 

and Bourdieu: to each his own neoliberalism?” Christian Laval compares and connects 

the approaches proposed by the two authors, focusing on particular moments of their 

respective output, their styles of theorization, strategies of critique and intellectual 

references points. Concluding this set of texts, the article by Bruno Cardoso and Daniel 

Hirata examines the concept of ‘inscription’ utilized in their research at the Integrated 

Command and Control Centre of the municipality of Rio de Janeiro and at the Special 

Secretariat of Public Order of the state of Rio de Janeiro, seeking to show the theoretical 

and methodological proximity of the conceptions of power than can be found in Michel 

Foucault and in actor-network theory.

Next comes the article by Silviano Santiago “Fashion as a metaphor of the con-

temporary.” His analysis of the ‘best-seller’ discourse leads to a discussion of the pub-

lic/private relation in Brazilian publishing in which a pop paradigm was followed by a 

focus on self-help and finally the recent national stimulus given to consumption rath-

er than an egalitarian and democratic public education policy.

In “Clara dos Anjos and Lima’s colours,” Lilia Moritz Schwarcz investigates the 

writer Lima Barreto’s use of hues and tonalities of social colours. At the same time as 

this use translates social hierarchies – accommodating other social markers of differ-

ence – it also reinvests its own ambivalences into the post-abolition context. The text 

examines the manipulation of these colours in the self-classification of individuals, 
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including the author himself, creator of characters like Clara dos Anjos and Policarpo 

Quaresma.

Carlos Antonio Costa Ribeiro presents the reader with an account of intergen-

erational income mobility trends in Brazil between 1990 and 2000, registering a sub-

stantial increase. He compares the views of economics and sociology concerning mo-

bility between generations through income mobility (which rose considerably) and 

occupational status mobility (which increased less). Finally, he analyses the relation 

between intergenerational educational mobility and the other two types of mobility, 

which reveals substantially different results for income and occupation. Developing 

an original analysis of these historical trends, the article contributes to a discussion 

of the differences between the economic and sociological approaches.

The topic of Andrea Moraes Alves's article is the memory of sterilization among 

the generation of women who experienced the beginning of the practice in Brazil. Based 

on interviews with fifteen women from different social backgrounds who voluntarily 

submitted to sterilization between 1970 and 1980, the author describes a scenario 

highlighting the production of narratives of memories on reproduction and contracep-

tion, and the relational dimension involved in the decision to use this method, espe-

cially their relations with doctors, partners and family members.

Maria Raquel Passos Lima, in “Recreating plasticities: sensory knowledge, val-

ue and indeterminacy in the activity of recyclable waste collectors,” analyses the re-

cycling economy in Rio de Janeiro. Conducting an ethnography of the commercial cir-

cuit from ‘waste’ to its transformation into ‘recyclable material,’ she describes the 

organization of labour among the collectors, emphasizing what she calls their ‘sen-

sory knowledge,’ the classificatory system that they create and the set of techniques 

that they develop.

Finally in “Philosophy of history or reproduction of the life of individuals? Max 

Horkheimer’s critique of Georg Lukács and the reformulation of Marxism,” Vladimir 

Puzone seeks to show how critical theory, rather than avoiding the real situation of the 

working class like Lukács’s theory of class consciousness, foregrounds the individual 

and concrete factors that lead the working class to accept capitalist domination. 

In the section Research Records, an interview with the Cuban anthropologist 

Pablo Rodríguez Ruiz discusses various dimensions of racism in Cuba, and interrogates 

the limits and prospects for its public policies on this question, inviting Brazilian read-

ers to a fertile dialogue on race relations, a theme that accompanies the very constitu-

tion of the social sciences in Brazil.

In his review, Guillermo Giucci presents the book Ciudades sudamericanas como 

arenas culturales, edited by the Argentinean architect and historian Adrián Gorelik and 

the Brazilian anthropologist Fernanda Arêas Peixoto. The work pays homage to Richard 

Morse, and serves as a stimulus to a collective process of reflection on the relations 

between cities and culture.

It is with much sadness that we announce the passing of Ricardo Benzaquen de 

Araújo on February 1st of 2017, a friend and important interlocutor to so many of us, who 

supported the creation of Sociologia & Antropologia from its very outset. Trained in his-

tory at PUC-RJ, with an MA and PhD in anthropology from PPGAS at the National Mu-

introduction | maria laura cavalcanti, elina pessanha and andré botelho
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seum/UFRJ, Ricardo was professor of sociology at the former University Institute of Rio 

de Janeiro (Iuperj) and professor of history at PUC-RJ. Ricardo supervised numerous 

theses and dissertations and wrote magnificent essays. His book Guerra & Paz: Casa-

grande & Senzala e a obra de Gilberto Freyre nos anos 30 contributed decisively to re-

readings of Freyre’s work and to the renewal of debates in the area of Brazilian Social 

Thought. His intellectual activity combined erudition and academic rigour in rare 

fashion, along with a delightful sense of humour and a tireless intellectual curiosity. 

All of this made him a striking presence capable of uniting historians, social scientists 

and humanists in general. His work and activity leave us a rich legacy.

As we were finalizing this issue, we received news of the death of Professor 

Antonio Candido, a leading figure and author of the social sciences, literary criticism 

and Brazilian intellectual life as a whole. We cannot, therefore, register the fact without 

paying homage. Through his first works in sociology like Os parceiros do Rio Bonito, his 

doctoral thesis presented at USP in 1954, Antonio Candido contributed to the develop-

ment of an important area of studies in Brazil, rural sociology, and also helped advance 

a theoretical and ethical approach that highlighted the active role of the behaviours of 

common men and women in their everyday relations within the dynamics of tradi-

tional forms of domination in the rural world. On the other hand, Candido’s important 

contribution to the social sciences is also evident in the works on Brazilian literature 

to which he began to dedicate himself professionally. As well as investigating some of 

Brazil’s most important literary-intellectual traditions, where Formação da literatura 

brasileiro: momentos decisivos (1959) remains a paradigmatic text, he also developed a 

method, called ‘integrated criticism,’ which explored the interfaces between literature 

and society, showing how the literary text recreates social reality and how the latter is 

structurally reduced in the text. Even when tackling specifically literary phenomena, 

therefore, his work always identifies and helps describe broader cultural, political and 

social dynamics, such as his brilliant discussion of the ‘dialectic of malandragem,’ or 

‘roguery,’ as a trait of Brazilian political culture, explored in his analysis of the novel 

Memórias de um sargento de milícias. For these and many other reasons, Professor Antonio 

Candido will remain a key point of reference in Brazilian sociology and anthropology 

and a paramount intellectual and ethical example. 
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Michel Misse i

1 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil
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Roberto Cabral de Melo Machado é, desde 1985, professor titular, agora apo-

sentado, do Departamento de Filosofia do Instituto de Filosofia e Ciências So-

ciais (Ifcs) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde ingressou, 

como professor visitante, em 1982. É considerado, no meio acadêmico e fora 

dele, um dos mais brilhantes intérpretes no Brasil das obras de Michel Foucault 

e Gilles Deleuze, dos quais traduziu textos, publicou livros e editou coletâneas 

que marcaram época, a exemplo da então inédita reunião de trabalhos intitu-

lada Microfísica do poder (1979), que alcançou até recentemente 24 edições.

Concluído o curso de filosofia na Universidade Católica de Pernambuco, 

em 1965, Roberto Machado seguiu imediatamente para a Universidade de Lou-

vain, na Bélgica, onde cursou o mestrado em filosofia entre 1965 e 1969 sob a 

orientação de Jean Ladrière e defendeu dissertação sobre Husserl. Regressando 

ao Brasil no ano seguinte, ensinou na Universidade Federal da Paraíba (1970), 

na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1971-1981) e na Univer-

sidade do Estado do Rio de Janeiro (1974-1979). 

Entre 1973 e 1981 fez estágios no Collège de France, sob a orientação de 

Michel Foucault, e, no ano letivo 1985/1986, pós-doutorado na Universidade 

Paris VIII, com Gilles Deleuze. Em 1978 publicou em livro a pesquisa Danação 

da norma: medicina social e a constituição da psiquiatria no Brasil, feita em colabo-

ração e já sob o impacto da obra de Foucault. Nela historiciza-se o novo saber 

da medicina social no Brasil como discurso e prática políticos que atuam na 

gestão de indivíduos e populações e na normalização da vida social. Em 1981, 
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também na Universidade de Louvain, defendeu tese de doutorado sobre a tra-

jetória do método arqueológico de Foucault, publicada no Brasil no ano seguin-

te como Ciência e saber: a trajetória da arqueologia de Foucault e republicado em 

2006 com o título Foucault, a ciência e o saber. Nesse estudo, Roberto Machado 

analisa tanto o deslocamento operado pela arqueologia em relação à episte-

mologia – a fim de dar conta de sua especificidade como história dos saberes, 

que neutraliza a questão da cientificidade – quanto as transformações internas 

dessa abordagem ao longo do tempo. Assim, sustenta que, com Foucault, a 

própria ideia de um método histórico imutável, sistemático e universalmente 

válido perde prestígio. Já em Foucault, a filosofia e a literatura (2000), mostra que 

o pensador francês valorizou a linguagem literária como contestação e alter-

nativa ao humanismo das ciências do homem e das filosofias modernas. 

Além de Foucault, produziu trabalhos reconhecidos e originais sobre 

Nietzsche, Deleuze e Proust, entre os quais destacamos Zaratustra, tragédia niet-

zschiana (1997), Deleuze, a arte e a filosofia (2009) e o estudo, em preparação para 

publicação, Proust e as artes, sobre as impressões sensíveis, a música e a pintu-

ra enquanto condições de possibilidade da concepção proustiana da literatura.

Roberto Machado terminou de escrever seu mais novo livro, que sairá 

ainda este ano pela N-1 Edições, de São Paulo, intitulado Impressões de Michel 

Foucault, do qual esta entrevista – realizada por e-mail – apresenta uma viva 

antecipação.

Seguem-se à entrevista três artigos sobre Foucault e sua impressionante atua-

lidade, como se pode comprovar pelos recentes seminários internacionais que 

tiveram como tema seus primeiros cursos no Collège de France, publicados fi-

nalmente entre 2013 e 2015. O primeiro artigo, de Sérgio Adorno, um dos primei-

ros sociólogos a estudar e incorporar a obra de Foucault em suas pesquisas no 

Brasil, oferece um abrangente e rigoroso ensaio sobre os eixos principais que 

levaram Foucault a se afastar da filosofia convencional, primeiro por meio de 

pesquisas que o conduziram a uma arqueologia de saberes (história da loucura, 

o nascimento da clínica, a arqueologia das ciências humanas) que, entretanto, 

passará por uma profunda inflexão, no final dos anos 1960, ao introduzir uma 

nova abordagem, genealógica, da relação saber/poder e, finalmente, ao pesqui-

sar como modos de subjetivação e modos de produção de verdades encontra-

vam-se diferencialmente fosse no governo de si ou dos outros. O tema da gover-

namentalidade, atualíssimo, e os primeiros esboços de seu pioneiro estudo sobre 

o neoliberalismo contemporâneo, escritos a poucos anos de sua morte precoce, 

em 1984, aos 58 anos, estão hoje na pauta de vários colóquios, artigos e livros 

que examinam, em várias partes do mundo, sua pertinência e audaciosa ante-

cipação dos dilemas da racionalidade contemporânea, especialmente após a 

crise de 2008. O segundo artigo, do sociólogo francês Christian Laval, contempla 

exatamente a questão do neoliberalismo tal como foi tratada por Foucault e, 
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depois, por Bourdieu, e as vicissitudes que se seguiram às suas interpretações 

no debate contemporâneo. O terceiro artigo, dos sociólogos Bruno Cardoso e 

Daniel Hirata, propõe-se a defender uma conexão, original e fecunda, entre as-

pectos da obra de Foucault e da teoria do ator-rede. Estamos agora no campo da 

experimentação conceitual em pesquisas, nesse caso enfatizando procedimen-

tos de inscrição para pôr em funcionamento programas de gestão de populações 

e de territórios na cidade do Rio de Janeiro. Mais uma vez, fica patente como os 

esforços de Michel Foucault para desmontar as totalizações nas ciências huma-

nas, mostrando que a articulação desses saberes com os dispositivos de poder 

que produzem o governo das populações não se desvincula nem da problemáti-

ca da soberania na democracia contemporânea, nem dos modos de subjetivação 

que – da sujeição ao poder disciplinar às formas de autocontrole racional do 

indivíduo “empreendedor” do mundo neoliberal – marcam os desafios políticos, 

econômicos e teóricos postos contemporaneamente pelo capitalismo.

Michel Misse. Há autores que ganham notoriedade num certo período e depois 

desaparecem ou ficam congelados e outros cuja notoriedade e fecundidade se 

mantêm e até mesmo aumentam com o passar dos anos. Marcuse seria um 

exemplo do primeiro caso e Foucault, provavelmente, do segundo. Como você 

interpreta a atualidade de Foucault e seu impacto nas ciências humanas? O 

que pode ser dito dessa apropriação contemporânea de suas linhas de investi-

gação? Houve de fato uma ruptura importante provocada por sua obra na tra-

jetória do pensamento crítico na filosofia, na história e nas ciências sociais? 

Essa ruptura se mantém, se aprofunda?

Roberto Machado. Nunca me interessei muito pela questão da notoriedade de 

Foucault. É verdade que o interesse por sua obra tem crescido desde os anos 

1960. Há efetivamente uma produção intelectual no âmbito internacional que 

cada vez mais utiliza suas ideias ou procura compreendê-las de modo mais 

profundo. Penso em filósofos como Gilles Deleuze, Giorgio Agamben, Toni Negri, 

Michael Hardt. Ou em sociólogos como Robert Castel e Jacques Donzelot. No 

Brasil há muita gente pesquisando a partir dele nos campos da educação, por 

exemplo. E, no mínimo, quatro ou cinco colóquios são organizados sobre ele 

anualmente entre nós. 

Quando penso no que foi a reflexão de Foucault, três principais tipos de 

estudo despontam, a meu ver, em épocas diferentes de sua trajetória intelectual.

Em primeiro lugar, sua análise histórico-filosófica das ciências do homem 

na modernidade, quando ele formulou a ideia de que o homem seria uma in-

venção recente cujo fim talvez estivesse próximo. Mais explicitamente, a ideia 

de que o homem só apareceu como objeto privilegiado do saber no final do 

século XVIII e, se as disposições dos saberes modernos viessem a desaparecer, 

“o homem se desvaneceria como, na beira do mar, um rosto de areia”. Seus três 

grandes livros arqueológicos, da época de 1960 – História da loucura, Nascimento 



20

impressões de foucault
so

ci
o

l.
 a

n
tr

o
po

l.
 | 

ri
o

 d
e 

ja
n

ei
ro

, v
.0

7.
01

: 1
7 

– 
30

, a
br

il
, 2

01
7

da clínica e As palavras e as coisas –, ao estudar a psiquiatria, a medicina clínica 

e as ciências do homem de um modo geral, são no fundo uma crítica do huma-

nismo burguês que procurou ocupar, no mundo moderno, o lugar dos valores 

antes fundados no absoluto. 

Em segundo lugar, a “genealogia”, com a qual Foucault procurou explicar 

o aparecimento desses saberes sobre o homem como elementos de um disposi-

tivo de natureza política. Essa abordagem histórico-filosófica rejeitou a identi-

ficação entre poder e Estado, dando importância aos micropoderes; caracterizou 

o poder não apenas como repressivo, destruidor, mas também como disciplinar, 

produtivo, normalizador; analisou o saber como peça de um dispositivo político; 

defendeu as resistências como recusa da dominação burguesa que os próprios 

saberes sobre o homem ajudaram a criar. Foi a época do estudo sobre a prisão, a 

escola, o hospital, o hospício, a caserna, em Vigiar e punir, e dos “dispositivos de 

sexualidade “, entre eles a psicanálise, em A vontade de saber.

Em terceiro lugar, suas pesquisas para dar conta do nascimento do ho-

mem de desejo, do aparecimento, na história, do desejo como essência do ho-

mem, como se nota modernamente na psicanálise. Isso o levou a recuar ao sé-

culo V, para dar conta da experiência cristã do sexo. Mas como ainda encontrou 

uma continuidade temática entre essa época e a modernidade, entre a “carne” 

medieval e a “sexualidade” dos modernos, recuou ainda mais no tempo em bus-

ca de uma descontinuidade fundamental. Foi assim que descobriu que a verda-

deira contraposição à moderna hermenêutica do desejo estava na estética do 

prazer existente na Antiguidade grega e romana. Pois nessa época, em vez de ser 

objeto de uma ciência sexual, a atividade sexual se constitui como parte do 

projeto de uma “estética da existência”, de uma moral estética, em que se ela-

bora a própria vida como uma obra de arte. E ao fazer essas análises, O uso dos 

prazeres e O cuidado de si se interessam pela constituição de novas subjetividades, 

pelo contínuo deslocamento da subjetividade na história humana.

Como caracterizar a ruptura que a obra de Foucault produziu, ou melhor, 

qual é a originalidade, a singularidade de seu pensamento?

Uma das singularidades importantes de Foucault como filósofo é que 

ele não elabora um método de investigação rígido, invariável, universalmente 

válido. Sua atitude teórica é marcada – de maneira assumida e refletida – pelo 

provisório. Em vez de um sistema conceitual, o que há é um processo, ele mes-

mo histórico, pelo qual seu método é definido de modo diferente em cada obra. 

Foucault está sempre em constante mutação. É inegável a existência de uma 

mudança, de uma passagem sem continuidade da arqueologia dos saberes à 

genealogia dos poderes. E essa mudança é evidente em seu próprio pensamen-

to genealógico, como uma passagem de uma genealogia do poder a uma genea-

logia da subjetividade. O que começou como uma pesquisa sobre os mecanismos 

de sujeição converteu-se numa investigação bem diferente – e também original 

– sobre os modos de subjetivação.
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Na década de 1980, poucos anos antes de sua morte, Foucault procurou 

um diálogo com Habermas. Interessado, na época, pela questão do “esclareci-

mento”, tal como foi pensada a partir de Kant, ele acreditava poder retomá-la 

de um modo semelhante ao dos trabalhos da Escola de Frankfurt. Por que o 

diálogo não prosperou? A meu ver, porque Foucault percebeu o quanto o filó-

sofo alemão o tratava como um filósofo tradicional, como criador de um siste-

ma conceitual, criticando seu pensamento passado como se ele existisse em 

continuidade com o presente, como se sua filosofia formasse um sistema fe-

chado, fosse uma filosofia da identidade.

Outra singularidade de Foucault é a dimensão instrumental de seu pen-

samento. O importante para ele não era a continuada busca de fundamentação 

de suas ideias; era o uso delas como instrumento, provisório, parcial, imprevis-

to, para outros apresentarem suas próprias ideias, criarem seus próprios pen-

samentos. Por isso, ele fala a respeito delas como “caixas de ferramentas”, 

“bombas”, “armas”. 

O impacto dessas ideias foi grande no Brasil e no resto do mundo, ins-

trumentalizando pesquisas nos campos da filosofia e das ciências humanas e 

sociais. Depois de sua passagem pelo Rio, em 1973, sentindo a importância da 

concepção do pensamento como instrumento, alguns de nós viram a possibi-

lidade de utilizar seus estudos para a produção de algo novo, que levasse em 

conta a realidade política e teórica do Brasil. Essa perspectiva foi muito rica, 

pois efetivamente suas pesquisas estimularam muitas outras sobre a medicina, 

a psiquiatria, a educação, o serviço social, a prostituição, a prisão, a psicanáli-

se e até mesmo a literatura.

O que motivava minha relação com Foucault era o desejo de fazer algu-

ma coisa a partir de seu pensamento, de usar o instrumental filosófico, ou 

histórico-filosófico, desenvolvido por ele para produzir um conhecimento novo. 

Talvez por isso ele tenha apoiado tanto a pesquisa que fiz com três amigos 

sobre a medicina social e a psiquiatria no Brasil. Ele era marcado por essa di-

mensão instrumental do conhecimento. 

Posso apontar uma terceira singularidade importante de seu pensamen-

to: a atenção à atualidade teórica e política. Uma aguda sensibilidade para as 

questões da atualidade iluminava suas pesquisas históricas; inversamente, seu 

constante interesse pelo passado dava uma dimensão mais profunda a sua 

crítica do presente. Seus estudos sobre os hospitais, os hospícios, as prisões 

estão ligados a lutas políticas concretas.

Vi certa vez em Paris um filme sobre prisões, e, no debate, fiquei impres-

sionado como a linguagem de ex-presidiários era parecida com a de Vigiar e punir, 

fazendo-me compreender como as análises históricas de Foucault podiam ser 

relevantes para a ação política. Por outro lado, essa pesquisa sobre o poder disci-

plinar deve sempre ser situada num conjunto estratégico, no campo das relações 

de força que a tornaram possível e que fazem dela uma “história do presente”.
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M.M. Você foi dos primeiros, no Brasil, a perceber a importância do que Foucault 

vinha fazendo e por isso frequentou a partir de 1973 o seminário que ele ofe-

recia no Collège de France e se debruçou sobre sua obra. Você poderia partilhar 

conosco como se deu esse encontro com Foucault, a partir de quando ele veio 

para as conferências na PUC do Rio de Janeiro em maio de 1973? Ou você já o 

conhecia antes?

R.M. Cheguei ao Rio de Janeiro, no início dos anos 1970, para lecionar na PUC, 

depois de ter estudado em Louvain, na Bélgica. No Rio, me interessei pela epis-

temologia francesa, isto é, pela história filosófica das ciências tal como era 

feita na França por Bachelard, Koyré, Cavaillès, Canguilhem... Mas não estava 

inteiramente satisfeito. Queria estudar epistemologicamente as ciências hu-

manas e não as ciências da natureza ou da vida, como faziam esses filósofos 

em relação à matemática, à física, à biologia. Foi quando encontrei As palavras 

e as coisas, de Foucault.

Folheara o livro quando estudava na Bélgica. Mas, marcado por uma for-

mação fenomenológica e humanística, na ocasião não me interessei por ele. Ao 

reler As palavras e as coisas, no Rio, minha reação foi bem diferente. Não entendi 

quase nada desse livro difícil, e, do pouco que entendi, discordei de quase tudo. 

Mas alguma coisa me levou a pensar que havia ali algo importante, no qual eu 

jamais havia pensado: a invenção recente – isto é, no início do século XIX – dos 

saberes empíricos e filosóficos sobre o homem e, além disso, seu desapareci-

mento, se as configurações modernas dos saberes mudassem. Levei a sério o que 

era dito, e fiz um esforço desesperado não só para entendê-lo, mas também 

para compreender por que aquelas ideias eram tão diferentes das minhas. 

Por uma feliz coincidência, no ano seguinte, 1973, conheci pessoalmen-

te Foucault, que veio ao Rio, convidado pelo Departamento de Letras da PUC, 

para o pequeno curso de cinco aulas “A verdade e as formas jurídicas”. Foi um 

momento marcante para mim. Essas conferências fazem a genealogia das prá-

ticas judiciárias da Grécia antiga, da Idade Média e da Modernidade, apresen-

tando as diferentes formas de relação com a verdade estabelecidas no Ociden-

te, por meio do que Foucault chamou de prova, inquérito e exame. 

Estava nascendo a genealogia do poder, com a qual Foucault explicou o 

aparecimento dos saberes sobre o homem como peças de relações de poder. 

Na época, mesmo para quem conhecia alguns de seus livros, tudo isso 

era novo. Essas ideias nunca me haviam ocorrido nem eu jamais havia encon-

trado em outro pensador. Mas elas me pareceram valiosas sobretudo porque 

me permitiram pensar filosoficamente as ciências humanas e sociais numa 

perspectiva teórica e política naqueles anos de ditadura ferrenha.

O mais espantoso, porém, foi que o pensamento de Foucault naquelas con-

ferências era profundamente diferente de tudo o que ele tinha feito – como, por 

exemplo, em As palavras e as coisas, que eu tinha acabado de descobrir no ano 

anterior. Fiquei ao mesmo tempo estarrecido e deslumbrado com aquele pensador 
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disposto a pensar diferente do que pensara, quando suas pesquisas o levavam a 

seguir em outra direção, destruindo as evidências estabelecidas e criando novas 

evidências.

Essa experiência foi tão forte, que, logo depois de conhecê-lo no Rio, e até 

1981, aproveitei cinco ou seis férias de verão para seguir seus cursos e seminários 

no Collège de France. Nos cursos, magistrais, as ideias eram expostas solenemen-

te. Mas Foucault tinha outro lado, igualmente importante. Era homem de passar o 

dia inteiro pesquisando na Bibliothèque Nationale de Paris. O grande conferencis-

ta se harmonizava perfeitamente com o pesquisador de fontes, com uma facilida-

de extraordinária para encontrar e valorizar documentos esquecidos pelo tempo. 

E, sobretudo, dar-lhes sentido. 

Já os seminários eram descontraídos, com todo mundo falando livremente, 

expondo as descobertas da semana. Foi aí que ele fez um ótimo trabalho editando 

as memórias de Pierre Rivière e os autos do processo que ele sofreu, além de pu-

blicar notas bastante esclarecedoras sobre o caso, escritas por ele e por participan-

tes do grupo. Cheguei logo depois desse momento, quando membros importantes 

da pesquisa sobre Rivière ainda continuavam o estudo das relações entre psiquia-

tria e justiça penal. E aprendi muito ali: a busca incessante dos textos importantes; 

a preocupação com fatos, acontecimentos, e pouco com teoria; a apresentação 

cautelosa de uma possível hipótese. Enfim, a cozinha do trabalho de pesquisa.

Depois, a fama começou a perseguir Foucault, fazendo as salas do Collège 

pequenas demais para os que desejavam ouvi-lo. Além disso, com o sucesso da 

publicação da pesquisa sobre Pierre Rivière, em 1973, o trabalho em grupo nos 

seminários começou a tornar-se impossível.

Seus cursos eram bastante diferentes de seus livros. Os cursos eram fac-

tuais e históricos, baseados em fontes de primeira mão, sempre em busca das 

grandes hipóteses capazes de explicar os fatos encontrados. Os livros são organi-

zados a partir dessas hipóteses, e os fatos dos quais elas nasceram aparecem 

bastante resumidos, ou nem mesmo são mencionados. Para quem quer pesquisar 

utilizando suas ideias, os cursos de Foucault são até mais importantes do que seus 

livros, porque nos cursos sente-se mais como ele trabalhava. Os cursos eram pro-

visórios, hipotéticos, empíricos, factuais, sem o arcabouço das grandes teses en-

contradas nos livros, que eram mais um ponto de chegada, uma conclusão, do que 

um ponto de partida. 

Meu primeiro curso com Foucault foi o de 1973-1974 sobre o poder psi-

quiátrico, uma retomada, de modo bem diferente – genealógico –, da História 

da loucura, que li na mesma época. E o primeiro seminário de que participei, 

seguido por filósofos, historiadores, sociólogos, procurava dar continuidade à 

pesquisa sobre Pierre Rivière fazendo a história da perícia médico-legal em 

matéria psiquiátrica.

Tocado pela maneira como Foucault trabalhava nos seminários e sobre-

tudo nos cursos, achei que poderia ser eficaz usar aquela “metodologia”, aqueles 
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procedimentos provisórios, para ligar o discurso filosófico a um conteúdo exte-

rior à filosofia e relacionado ao Brasil, como sua filosofia levava em consideração 

os saberes extrafilosóficos e a França. Foi então que surgiu a ideia de fazer a 

pesquisa sobre a medicina social e a psiquiatria no Brasil, que se tornou o livro 

Danação da norma. Esse trabalho que fiz em grupo, com três amigos, foi impor-

tante porque me permitiu pensar filosoficamente numa perspectiva teórica e 

política, contribuindo para a criticidade e a criatividade que eu procurava alcan-

çar em meu trabalho de professor e pesquisador numa época tão difícil.

M.M. Qual era o clima intelectual no Rio, em pleno regime militar, que favoreceu 

a recepção dos então chamados “estruturalistas” na psicanálise, no marxismo, 

nas letras, na filosofia de então (penso aqui, por exemplo, nas edições da Tempo 

Brasileiro, da Vozes etc.)? Foucault, que era tido, então, como estruturalista, já 

era bem conhecido em alguns círculos antes de sua vinda ao Rio? As perguntas 

(ou comentários) que lhe foram dirigidas na mesa-redonda da PUC, publicada 

pelo Departamento de Letras junto com A verdade e as formas jurídicas, parecem 

algumas vezes fora de propósito ou deslocadas em relação ao que ele vinha fa-

zendo e expondo, você concorda? O que o seduziu na obra de Foucault, naqueles 

anos, quando não era comum um filósofo fazer pesquisas como as dele?

R.M. Em 1971, quando vim para o Rio de Janeiro, um professor universitário 

passava muito mais despercebido do que numa cidade menor. E ensinar na PUC 

era bem interessante, porque o clima de liberdade era bem maior do que o das 

universidades públicas, mais vigiadas e controladas. A PUC do Rio acolhera, 

aliás, vários professores cassados pelo AI-5, em 1968.

Além disso, havia no Rio, diferentemente das outras cidades do país, 

grande interesse pelos filósofos da ciência franceses, na PUC e fora dela, entre 

professores e alunos de filosofia e de ciências da natureza, humanas e sociais. 

A ponto de, no início dos anos 1970, a revista Tempo Brasileiro ter publicado 

textos deles e estudos sobre eles, comentados por muita gente que encontrei 

na época de minha chegada. Quando estudava em Louvain, eu não dava impor-

tância a esses filósofos, participando do menosprezo, existente na Bélgica e na 

Alemanha, pela filosofia francesa, considerada repetição enfraquecida de Kant, 

Hegel, Nietzsche ou Heidegger. Mas a alegria de viver numa cidade onde temas 

filosóficos abordados por eles a respeito da ciência ultrapassavam os muros da 

universidade foi determinante para eu orientar meu trabalho de professor na 

direção que eles propunham. 

Estudei a história epistemológica, refletindo filosoficamente sobre temas 

científicos que eram abordados, com os mesmos alunos, por professores de 

sociologia, de história, de economia, com quem me reunia periodicamente para 

planejar o trabalho em comum e avaliar os resultados. Em pleno regime militar, 

esse trabalho conseguia ser muito proveitoso e prazeroso, porque, ao fazê-lo, 

senti que podia manter, como professor, uma postura crítica. E isso só se inten-
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sificou quando encontrei Foucault, por causa de sua ideia de que a dimensão 

política é constitutiva dos saberes e de que é preciso questionar as evidências, 

os hábitos, os modos de agir estabelecidos, as familiaridades adquiridas. Apren-

di com ele que a crítica é um instrumento de luta, de resistência. E para isso, seu 

curso na PUC, “A verdade e as formas jurídicas”, foi muito importante.

Na mesa-redonda que houve na mesma ocasião, numa pequena sala do 

Departamento de Letras, Foucault procurou esclarecer aspectos de seu pensa-

mento da época, em geral desconhecido ou não muito conhecido dos presentes. 

Até porque ele fora convidado e era visto no Brasil como estruturalista, e o es-

truturalismo era muito valorizado no Departamento de Letras da PUC e em vá-

rios meios intelectuais do Rio de Janeiro. Acontece que, tendo sido ou não estru-

turalista, naquele momento ele não era. Ou assim não se considerava, pelo 

menos desde que terminara As palavras e as coisas ou, mais precisamente, desde 

1967, quando, numa entrevista – em que aparece, pela primeira vez, a problemá-

tica e a terminologia de A arqueologia do saber –, ele se distingue, também pela 

primeira vez, do estruturalismo, dizendo não se interessar pelas possibilidades 

formais da língua, que seu objeto “não é a língua, mas o arquivo”, o “discurso em 

sua modalidade de arquivo”. 

Foi, contudo, uma pergunta sobre a possibilidade do desaparecimento 

da prática psicanalítica depois de O anti-Édipo, de Deleuze, que deu a tônica da 

reunião. Pois a resposta de Foucault ensejou a defesa do psicanalista Hélio 

Pellegrino, desencadeando uma polêmica, e se falou sobretudo de Édipo. Fou-

cault argumentou que Édipo seria um tipo de coação, de relação de poder da 

sociedade sobre os indivíduos, em vez de uma estrutura fundamental da exis-

tência humana, como dizia Hélio. Além disso, esclareceu que não quis falar em 

suas conferências do mito de Édipo, mas da tragédia de Sófocles, para indicar 

Édipo-rei como uma dramatização do direito grego, ou, mais precisamente, das 

práticas judiciárias de busca da verdade no século V antes de Cristo.

Sem dúvida a mesa-redonda da PUC serviu para Foucault apresentar 

improvisadamente seu pensamento no início de sua genealogia do poder, que 

ainda não era conhecido. No entanto, a tensão presente na pequena sala, provo-

cada pela disputa intelectual logo instaurada, era insuportável. Encontros como 

esse logo me fizeram sentir que só se trabalha bem com amigos.

M.M. Como eram as atividades políticas de Foucault no começo dos anos 1970? 

Como ele se relacionava com seus colegas do Collège de France, com os inte-

lectuais da École Normale Superieure ou com a figura então ainda proeminen-

te de Sartre? E com as esquerdas francesas? Como você, então ainda muito 

jovem, se vê hoje se relacionando, naquele tempo, com a profusão de ideias 

que – vistas sob a perspectiva de agora – pareciam estar assinalando o apogeu 

e o fim de uma época, a dos grandes intelectuais públicos, dos grandes debates 

de ideias e projetos  sociais, dos seminários acadêmicos apinhados de gente... 
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O que restou de toda essa movimentação intelectual? É possível fazer um es-

boço de balanço dessa experiência?

R.M. O vínculo de Foucault à política era muito grande e profundo. Ele participou 

de lutas concretas que ultrapassavam os muros da universidade não apenas 

pensando a sociedade, mas tomando parte em movimentos visando transformá-

-la. Era capaz de frequentar a Bibliothèque Nationale durante o dia e à noite 

participar de uma manifestação. Era um militante intelectual que pretendeu, 

com seu exemplo, tirar a filosofia do gueto dos especialistas. E, entre suas qua-

lidades, a que eu talvez mais admire é o destemor, a coragem. Era capaz de usar 

o corpo e a fama, a notoriedade, para denunciar os poderes estabelecidos, suas 

injustiças e violências, em lutas contra o racismo, a pena de morte, em favor dos 

imigrantes, dos prisioneiros, dos loucos, dos trabalhadores em greve etc.

Uma das qualidades que eu mais admirava em Foucault era a relação 

que ele estabelecia entre suas análises histórico-filosóficas e suas ações polí-

ticas. Na época em que estava preparando Vigiar e punir, isso se deu pela criação, 

em 1971, por ele e alguns de seus amigos, do GIP (Grupo de Informações sobre 

as Prisões). O grupo foi criado e existiu – voltado para lutas políticas locais, 

parciais, específicas – com o objetivo de chamar a atenção para os problemas 

das prisões. Mas não se tratava de falar pelos prisioneiros ou de propor reformas. 

Tratava-se de criar as condições para os próprios detentos denunciarem o que 

havia de intolerável no sistema de reclusão penal, quanto a alimentação, cale-

fação, salário, punição, cuidados médicos, higiene, direito à informação, visitas 

íntimas etc. 

Apesar de sua importância na contestação do sistema penitenciário fran-

cês, o GIP dissolveu-se no final de 1972, cedendo vez a organizações de presi-

diários. Mas Vigiar e punir – em grande parte uma teoria da prisão – foi escrito 

em íntima relação com essa experiência de dar a palavra aos próprios prisio-

neiros para que descrevessem os procedimentos de repressão e controle car-

cerário, contestando as situações em que viviam. É um livro teórico vinculado 

a uma experiência política.

Influenciado por Althusser, seu professor na École Normale Supérieure, 

Foucault aderiu ao Partido Comunista, e nele permaneceu de 1950 a 1953. Mas 

não parece ter sido um grande militante. Tenho a impressão de que sua sensi-

bilidade política revolucionária se aguçou em 1968, e não em Paris, onde ele 

não estava durante os acontecimentos de maio, mas na Tunísia, onde viveu dois 

anos como professor e colaborou com um movimento estudantil marcado pelo 

marxismo, realizando uma série de ações concretas de apoio à greve e à luta. 

Uma de suas ações políticas de maior repercussão foi a ida a Madri, em 

setembro de 1975, com intelectuais e artistas, para protestar, com um texto 

escrito por ele e lido pelo cantor e ator Yves Montand para jornalistas no saguão 

de um grande hotel. Era um manifesto em defesa de 11 militantes políticos 

condenados pelo regime fascista de Franco ao garrote vil. Denunciava que eles 
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não tiveram seus direitos de defesa garantidos e exigia o respeito das regras 

fundamentais da justiça. Foram violentamente expulsos do país.

Um mês depois, Foucault dava um curso, na USP, sobre a história da se-

xualidade, quando uma onda de prisões de estudantes, professores e jornalistas 

foi deflagrada pelos agentes do regime militar na cidade. Foucault compareceu 

à assembleia universitária que denunciava essas prisões, fez um pronunciamen-

to de solidariedade e anunciou a suspensão do curso. Dois dias depois o jorna-

lista Wladimir Herzog foi morto no DOI-Codi, e Foucault solidarizou-se com as 

manifestações contra o regime militar que o ato suscitou, como não havia desde 

1968, dando uma declaração pública de que não ensinava em países onde jorna-

listas eram torturados e mortos nas prisões. E ainda foi à celebração ecumênica 

liderada pelo cardeal Paulo Evaristo Arns na Catedral da Sé.

Foucault estava sempre pronto para o combate, disposto a correr riscos. 

E, como Sartre, com quem ele participou de algumas lutas, sabia muito bem 

aproveitar o estatuto de intelectual – muito mais claro e respeitado na França 

do que no Brasil – para intervir politicamente. Essa atitude sempre me impres-

sionou e causou admiração.

M.M. Em 1976 Foucault retorna ao Brasil, faz conferências na Bahia, no Recife 

e em Belém. A conferência na Bahia foi publicada em Dits et écrits. Como foi 

isso?

R.M. Suas declarações de repúdio à ditadura brasileira, sua ida ao ato ecumê-

nico tinham o objetivo de provocar os militares, ser expulso do país e chamar 

a atenção da opinião pública internacional para o que acontecia no Brasil. Mas 

ele não foi expulso. Então, como soube que sua entrada no Brasil seria proibida, 

resolveu voltar no ano seguinte, aceitando um convite da Aliança Francesa. 

Queria forçar o governo brasileiro a negar a permissão para nova viagem ao 

país, mas também conhecer melhor o Brasil fora do eixo Rio-São Paulo, por 

causa do elogio que lhe fazíamos de seu potencial revolucionário. 

Gostaria apenas de contar um episódio dessa viagem de 1976. Quando 

nos encontramos no Rio antes do início da viagem resolvi adverti-lo da dificul-

dade que ele poderia encontrar ao falar para os nordestinos. Minha preocupa-

ção era que algumas vezes ele havia explicado a tomada de consciência da 

existência de poderes infinitesimais e múltiplos sobre o corpo – na escola, na 

família, no hospital, no hospício –, depois da Segunda Guerra Mundial, como 

uma decorrência da derrocada do fascismo e do comunismo, igualando-os e 

deles se distanciando em sua análise dos micropoderes. Daí eu lhe dizer: “O 

público universitário nordestino é diferente do carioca ou paulistano: é muito 

mais marxista. Tenha cuidado com o que vai dizer. No Sudeste se respira um 

ar bem parisiense de crítica do marxismo e do comunismo. Mas, no Nordeste, 

quem é engajado politicamente de maneira revolucionária em geral é marxis-

ta ou próximo do marxismo. É preciso respeitar isso!” E sua resposta me como-
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veu: “Jamais falaria contra o Partido Comunista quando ele é proscrito e seus 

membros estão na cadeia”.

Fato é que, já em Salvador, na primeira conferência na Faculdade de 

Filosofia e Ciências Humanas da Ufba, Foucault mostra que ouviu o conselho. 

A tradução dessa conferência foi publicada pela revista anarquista Barbárie, no 

início dos anos 1980, com o título “As malhas do poder” e depois no Dits et écrits. 

E quando se lê o que disse Foucault, nota-se que, embora critique o “marxismo 

acadêmico” por uma concepção jurídica do poder e por privilegiar o aparelho 

de Estado, ele defende sua própria concepção tecnológica do poder a partir de 

O capital. Assim, apresenta como sendo de Marx hipóteses levantadas em seus 

últimos escritos: não existe um, mas vários poderes, regionais, heterogêneos, 

específicos; eles não são a consequência de um poder central, mas, ao contrá-

rio, lhe são anteriores; esses poderes não têm a função primordial de proibir, 

mas de produzir; eles se caracterizam por tecnologias de controle dos indivíduos 

e das populações: a anatomopolítica e a biopolítica, a disciplina e a regulação.

Não há dúvida de que a obra de Foucault é atravessada por um diálogo 

com Marx. Isso é nítido – como talvez em nenhum outro momento – no curso do 

Collège de France de 1972-1973, A sociedade punitiva, e em Vigiar e punir. Também 

é inegável que Marx se refere, em O capital, ao controle, à vigilância, à disciplina 

em vigor no ateliê e na fábrica, e que Foucault conhecia essas análises. Mas, 

como ele estava apresentando em Salvador ideias gerais sobre os micropoderes, 

decorrentes de suas próprias pesquisas, expostas em Vigiar e punir e em A von-

tade de saber, a presença estratégica de Marx nessa palestra não é importante 

em sua argumentação. Isso pode ser notado, aliás, quando, depois de afirmar 

que “Marx faz análises magníficas do problema da disciplina no exército e nas 

fábricas”, ele emenda dizendo que sua análise da disciplina no exército “não se 

encontra em Marx, mas pouco importa”. E ainda pode ser notado quando, algu-

mas vezes durante a palestra, ele torna sua análise mais sutil ao dizer que isso 

está “implícito” em Marx e nas entrelinhas de O capital.

A meu ver, histórias como essa realçam o lado estratégico do comporta-

mento de Foucault, bem como a ideia de que não se deve aprisionar o que ele 

disse num sistema.

Concedida em março de 2017 | Aprovada em 19/03/2017
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IMPRESSÕES DE FOUCAULT:  

ENTREVISTA COM ROBERTO MACHADO

Resumo

Nesta entrevista sobre Michel Foucault, Roberto Machado 

aborda sua atualidade e seu impacto nas ciências humanas; 

os tipos de estudo que caracterizam diferentes momentos 

de sua trajetória intelectual; as singularidades de seu pen-

samento – o método provisório, a dimensão instrumental do 

conhecimento e a atenção à atualidade teórica e política –; 

bem como o vínculo entre suas análises histórico-filosóficas 

e suas ações políticas. Relata a vinda de Foucault ao Brasil 

durante a ditadura militar, o encontro com o pensador fran-

cês e sua obra, a experiência em seus cursos e seminários 

no Collège de France. Comenta ainda o aprendizado da 

dimensão política dos saberes como um instrumento de 

luta e resistência.

IMPRESSIONS OF FOUCAULT: 

AN INTERVIEw wITH ROBERTO MACHADO

Abstract

In this interview on Michel Foucault, Roberto Machado dis-

cusses his contemporary relevance and his impact on the 

human sciences; the types of study composing the differ-

ent periods of his intellectual trajectory; the singular as-

pects of his thought – the provisional method, the instru-

mental dimension of knowledge and the attention to the 

theoretical and political present; as well as the link be-

tween his historical-philosophical analyses and his politi-

cal actions. He recalls Foucault’s visit to Brazil during the 

military dictatorship, the encounter with the French think-

er and his work, and the experience of his courses and 

seminars at the Collège de France. He also comments on 

learning about the political dimension of knowledge as a 

tool for struggle and resistance.
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Foucault visitou o Brasil, não poucas vezes, entre 1965 e 1976. A primeira, em 

razão de um convite do Departamento de Filosofia da antiga Faculdade de Fi-

losofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, iniciativa de um docen-

te, Gérard Lébrun, que havia sido seu aluno. Na época, era quase desconhecido 

no milieu acadêmico brasileiro, cujo debate intelectual gravitava em torno das 

diferentes correntes do marxismo. Veio para ministrar curso sobre obra que se 

encontrava no prelo, As palavras e as coisas (1966).1 Retornou ao Brasil em 1973, 

para um ciclo de cinco conferências na Pontifícia Universidade Católica do Rio 

de Janeiro,2 e no ano seguinte, para novas conferências no Instituto de Medici-

na Social, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Em 1975, a convite da 

USP e por iniciativa de José Augusto Guillhon de Albuquerque, veio dar um 

curso sobre Vigiar e punir, infelizmente não concluído.3 Pouco tempo depois, 

mas já no ano seguinte, retornou para outro ciclo de conferências em Salvador, 

Recife e Belém, sem que o mal-estar entre o intelectual e as autoridades bra-

sileiras, decorrente de seu protesto contra a morte do jornalista Vladimir Her-

zog, se tivesse dissipado.

Não é preciso dizer que a presença de Michel Foucault na universidade 

brasileira sempre foi objeto de enorme curiosidade e inquietação intelectuais. 

Afinal, ele era, tal como outros intelectuais franceses – Sartre e Aron, para lem-

brar alguns dos mais notórios – o que hoje se reconhece como intelectual pú-

blico, personagem não apenas voltado para a discussão de questões sociais e 
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políticas contemporâneas, mas também capaz de aliar atividade intelectual e 

militância política. A título de exemplo, basta lembrar sua inserção e as inúme-

ras iniciativas no Group d’Information sur les Prisons – GIP ou um curto texto, 

publicado originalmente em Libération, em 1984, no qual afirmava: “existe uma 

cidadania internacional que tem seus direitos, que tem seus deveres e que en-

gaja contra todo abuso de poder, qualquer que seja seu autor, quaisquer que 

sejam as vítimas. Antes de tudo, somos todos governados e, nesta medida, so-

lidários” (Foucault, 1994: 707-708).4 Não sem motivos, Foucault reconhece no 

domínio dos direitos humanos esse tipo de cidadania internacional cujos exem-

plos são tomados de organizações como Anistia Internacional, Terra dos Ho-

mens e Médicos sem Fronteiras. 

Não foi de menor impacto a chegada ao mercado editorial brasileiro da 

tradução de Vigiar e punir, em 1977 pela Editora Vozes, curiosamente com o 

subtítulo “história da violência nas prisões”, inexistente no original francês, 

cujo subtítulo é “o nascimento da prisão”. As pesquisas de Foucault sobre pri-

sões, manicômios, medicina social, políticas de saúde, sexualidade, loucura, 

cidades, formas múltiplas de controle social logo pareceram oferecer elementos 

explicativos poderosos e inovadores para dar conta das singularidades daque-

les que justamente pareciam não ter história: delinquentes, loucos e todos os 

internados em instituições de contenção social, prostitutas, crianças abando-

nadas, mendigos, dependentes de drogas. Mais do que isso, as investigações 

históricas de Foucault prestavam-se a iluminar a natureza opressiva e cruel 

das instituições violentas de contenção e reparação da ordem pública, ao subs-

tituir o recurso a outros modelos de interpretação e explicação ancorados seja 

no reconhecimento da anomia dos arranjos institucionais ou da existência de 

conflitos de classe encastelados naquelas instituições. Como essas perspectivas 

ofereciam mais problemas do que soluções, as assertivas de Foucault vieram 

preencher lacunas teóricas e oferecer hipóteses para investigação empírica.5

Como procurei sugerir anteriormente (Adorno, 1991), a natureza dessas 

apropriações revela mais problemas do que cogitavam suas virtudes. Não raro 

estudos nos campos da justiça criminal, da família, da educação, da saúde, da 

sexualidade e da cidade operária buscavam mesclar contribuições das tradições 

clássicas e mesmo contemporâneas das ciências sociais, em especial da socio-

logia, com outras, extraídas da investigação histórica de Foucault. Estudos so-

bre justiça criminal e prisões associavam tais contribuições à teoria das orga-

nizações sociais ou aos clássicos estudos no domínio do interacionismo sim-

bólico, nomeadamente à obra de Erving Goffman Asylums: essays on the social 

situation of mental patients and other inmates (1961). Por sua vez, estudos sobre a 

cidade operária estabeleciam uma espécie de convergência entre a obra do 

historiador E. P. Thompson, sobretudo seu livro The making of the English working 

class (1963), com sua nítida filiação ao marxismo, e os relatos históricos sobre 

cidades, sobre políticas de saúde e mesmo sobre os estágios iniciais da forma-
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ção da classe operária na Europa, mais propriamente na França. Se é certo que 

esse diálogo é passível de ser estabelecido – o próprio Foucault, aliás, sempre 

recorreu ao diálogo com autores e obras imersos em distintas vertentes teóricas, 

embora de forma dissimulada e nem sempre visível a olho nu6 –, sua mescla 

produz efeitos, por assim dizer, distorcidos. Por exemplo, confunde-se o pro-

blema da sujeição e do assujeitamento com o problema da dominação política, 

o da perpétua batalha de forças com o da luta de classes, a natureza positiva 

do poder com sua faceta repressiva e de negação que remete às raízes liberais 

da filosofia política moderna. Em suma, essas distorções se dão, em grande 

medida, por força de uma compreensão estreita das implicações teóricas e 

metodológicas subjacentes à obra e ao pensamento de Michel Foucault. 

Logo que ingressei nos quadros docentes da Universidade de São Paulo, 

junto ao Departamento de Sociologia, passei a ministrar disciplina no Programa 

de Pós-Graduação em Sociologia, que explorava as relações entre legalidade e 

moralidade na construção da chamada ordem social burguesa. A disciplina 

estava sobretudo ancorada em bibliografia histórica, cujos objetos empíricos 

possibilitavam justamente tratar das tensões entre lei e moralidade, um tema 

por assim dizer consolidado na sociologia clássica e contemporânea. Parte da 

bibliografia era consagrada à leitura crítica de algumas obras de Foucault, entre 

as quais Vigiar e punir (1975), e aos estudos históricos sobre soberania e gover-

namentalidade, cidades e políticas de saúde. Aos poucos, fui-me convencendo 

de que havia uma espécie de desencontro entre o que diziam as obras do pen-

sador francês e o modo como os estudos históricos empíricos incorporavam 

suas descobertas e assertivas. Portanto, impunha-se estudar de forma detida 

a obra de Foucault, ao que passei a me dedicar nos anos subsequentes, reorga-

nizando o conteúdo programático da disciplina. A investigação e a leitura con-

centrada da obra fizeram-me atentar para a complexa problemática do sujeito 

e da subjetividade, materializada na provocativa tese da morte do homem (Fou-

cault, 1966), uma espécie de norte a partir da qual passei a compreender os 

múltiplos objetos empíricos tratados da arqueologia à hermenêutica.

Meu contato prolongado com o pensamento de Foucault deveu-se, em 

verdade, a um certo incômodo intelectual. Eu havia sido formado – e bem for-

mado – na melhor tradição das ciências sociais, isto é, pensar o estudo das 

sociedades humanas como ciência, essa grande narrativa – dotada de rigor, 

objetividade, fundamentação teórico-metodológica, controle de variáveis in-

tervenientes – capaz de dissipar o erro, diferenciar ideologia e realidade, des-

construir o primado do senso comum para, em seu lugar, justapor a soberania 

da verdade racionalmente construída pelo parcimonioso emprego do método 

científico. A despeito das singularidades das ciências sociais, minha formação 

esteve imersa completamente no “espírito científico” de nossa época. Ora, o 

contato com a obra de Foucault começou a perturbar essas familiaridades acei-

tas e compartilhadas na comunidade de cientistas sociais. Não para as destruir 
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e desacreditar, mas para abrir a investigação empírica e a reflexão teórica para 

novos horizontes ou, como diria Foucault, para poder pensar diferentemente. 

Essa possibilidade – a de pensar diferentemente – está na origem das profundas 

perturbações que o pensamento de Foucault aportou para o domínio das ciên-

cias sociais e das humanidades. 

O propósito deste artigo é inventariar algumas dessas perturbações a 

partir de uma espécie de equação determinada: a das relações entre sujeito, 

história, poder e verdade, centradas em torno da arqueologia e da genealogia. 

É esse percurso que possibilitará passar em revista algumas questões, como o 

estatuto das ciências sociais – ciências ou saberes? – o lugar da investigação 

histórica, as relações entre corpo e alma (matéria versus espírito), a investigação 

como atitude experimental, a provocação como animus da curiosidade cientí-

fica, a invenção como leitmotiv da reconstrução da realidade social, os embates 

entre poder e resistência. Por fim, um percurso que deve conduzir a algumas 

breves considerações sobre o estatuto da crítica. 

SUjEITO, HISTóRIA, PODER E VERDADE: DOIS MODOS DE SUBjETIVAÇÃO

Em uma de suas mais célebres intervenções, já no final de sua vida, Foucault 

manifestou: “procurei antes de tudo produzir uma história dos diferentes mo-

dos de subjetivação do ser humano em nossa cultura; tratei, nessa perspectiva, 

de três modos de objetivação que transformam os seres humanos em sujeitos. 

[...] Não é, então, o poder, mas o sujeito, que constitui o tema geral de minhas 

investigações” (Dreyfus & Rabinow, 1984: 297-298).

Uma primeira pista aparece, desde já, nesse pequeno texto. Foucault 

estabelece uma relação entre sujeito e modos de subjetivação. Identifica, ao 

menos, três modos de subjetivação: a relação entre o sujeito e o conhecimento, 

a relação do sujeito com o poder e a relação do sujeito consigo mesmo, corres-

pondentes a três arranjos metodológicos distintos, porém interligados: arqueo-

logia, genealogia e ética.7 O primeiro desses modos está centrado na análise dos 

discursos ou, mais propriamente, “em descrever historicamente os procedimen-

tos pelos quais, na história, discursos de verdade transformam, alienam, infor-

mam sujeitos, e pelos quais subjetividades se constroem, constituem fonte de 

preocupação a partir de um discurso-verdade” (Davidson & Gros, 2004: 12). Ele 

recobre as quatro primeiras obras de maior envergadura, publicadas entre 1961 

e 1969: História da loucura na era clássica ([1961] 2010), O nascimento da clínica 

([1963] 1997), As palavras e as coisas (1966) e Arqueologia do saber ([1969] 1972). Em 

todas elas, um tênue e discreto fio de preocupação: como, a partir de quais re-

gras, são os sujeitos levados a acreditar na partilha do mundo entre o que pa-

rece ser e o que é, entre o senso comum e a realidade, entre o erro e o conheci-

mento verdadeiro, entre crenças e razão? 

Esse primeiro modo de subjetivação já foi exaustivamente tratado por 

comentaristas e seus críticos.8 Não é o caso de repertoriar as questões contidas 

nessa bibliografia; todavia, importa reter algumas formulações, pois que rela-
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cionadas com os propósitos deste artigo. Elas remetem, pelo sim ou pelo não, 

às relações do pensamento de Foucault com os principais cânones do pensa-

mento moderno, em especial Descartes, Spinoza e Kant. Fundamentado em 

Nietzsche, Foucault vai justamente perturbar os alicerces constitutivos do co-

nhecimento, tal como construído pela filosofia moderna, baseados na harmonia 

entre as coisas a conhecer e o ato de conhecimento. Sob essa tradição filosófi-

ca, conhecer é, por conseguinte, um ato que flui a partir de determinadas fa-

culdades do sujeito. Enquanto tal, o homem, portador dessas faculdades, com-

parece à filosofia moderna como à própria sede da razão, fonte de progresso e 

de liberdade. Conhecer diz respeito, nesse sentido, aos atos pelos quais o ho-

mem, sujeito racional por natureza e excelência, domina o mundo externo e 

tudo o mais que gravita à sua volta. Enquanto tal, todo conhecimento nasce no 

homem, passa pelo homem e retorna ao próprio homem. Essa circularidade, 

garantida pela unicidade do sujeito do conhecimento – decorrente da identi-

dade entre as condições de experiência e o objeto de experiência –, se estende 

e ganha amplitude justamente pelo trabalho da razão, por uma espécie de ra-

cionalidade que lhe é intrínseca e que tudo domina com o propósito de asse-

gurar a soberania do homem em um mundo no qual é permanentemente con-

frontado pelas paixões, pelos instintos, pelos preconceitos, pelas violências de 

todo tipo. Nessa medida, toda a questão filosófica acaba centrada no eterno 

aperfeiçoamento racional da razão; sua razoabilidade na evolução técnica; e 

sua pertinência no desejo incomensurável de mais e mais liberdade. Nada há 

de fato a conhecer; como tudo está previamente dado, resta ao conhecimento 

descortinar os objetos em seu movimento incessante. Sob essa perspectiva, o 

louco só pode aparecer como o outro da razão; o nascimento da clínica moder-

na como resultado inevitável do progresso técnico-científico da ciência médica; 

as ciências humanas como resultado, igualmente inevitável, da progressiva 

apropriação da sociedade pelo mundo científico. 

Foucault vai opor a essa espécie de armadura da razão as proposições 

de Nietzsche.9 O conhecimento não é o mais nobre dos atributos humanos. O 

conhecimento é uma invenção.10 E cita um texto de Nietzsche: “em algum pon-

to perdido do universo, cujo esplendor se estende por incontáveis sistemas 

solares, houve um dia um planeta no qual animais inteligentes inventaram o 

conhecimento. Foi o instante mais arrogante e mentiroso da história universal” 

(Foucault, 1994, II: 542-543). O conhecimento não é o resultado do apazigua-

mento dos instintos; porém, ele é justamente o desfecho dos embates, confron-

tos e lutas entre os instintos. Ao contrário do que advogava a filosofia moder-

na e, especialmente, Kant, não há identidade ou continuidade entre conheci-

mento e natureza humana, entre o corpo e a verdade. Ao contrário, na base do 

conhecimento encontram-se o ódio, a discórdia, a dissimulação, a hostilidade, 

o erro tomado por verdade. Conhecer é um ato de violência. E mais, Nietzsche, 

opondo-se a Spinoza, chega a afirmar que intelligere resulta de um jogo, uma 
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espécie de compensação, entre ridere, rir; lugere, deplorar; e detestari, detestar 

(Foucault, 1994, II: 548). Como consequência, se o conhecimento é uma enge-

nhosa fabricação, o sujeito não existe. E tudo o que se supunha ser atributo do 

conhecimento, desde Descartes – logocentrismo, semelhança, adequação, feli-

cidade, unidade –, é quimera. O conhecimento não tem natureza própria ou 

uma essência particular, tampouco resulta de regras universais. É produto his-

tórico sob condições determinadas, externas e estranhas à ordem do conheci-

mento em si. O conhecimento é sempre uma certa relação estratégica na qual 

o homem está confrontado. Segundo Foucault (2002), “o que pretendo mostrar 

nestas conferências é como, de fato, as condições políticas, econômicas de 

existência não são um véu ou um obstáculo para o sujeito do conhecimento, 

mas aquilo através do que se formam os sujeitos de conhecimento e, por con-

seguinte, as relações de verdade”. 

Sob essa perspectiva, faz mais sentido falar em política do conhecimento.11

Ao demonstrar que o sujeito transcendental é pura invenção encadeia-se 

outra série de desarranjos em nossas convenções e nossos hábitos intelectuais. 

Por certo, um dos mais evidentes é a crítica ao humanismo, cuja vigência nos 

meios acadêmicos é de longa data, remontando às heranças do pensamento 

iluminista. Em entrevista, Foucault (1994, I: 514) afirma:

o humanismo foi uma maneira de resolver, nos termos da moral, de valores, de 

reconciliação, os problemas que não se poderiam absolutamente resolver. Você 

conhece o dito de Marx? A humanidade só propõe os problemas que ela pode re-

solver. Pois eu creio que se pode dizer: o humanismo finge resolver problemas que 

ele não pode propor! [...] Nossa tarefa atualmente é libertarmo-nos definitiva-

mente do humanismo, e, nesse sentido, nosso trabalho é um trabalho político.12 

Por conseguinte, com esse trabalho “político” de desconstrução do su-

jeito transcendental, Foucault se propôs escapar das armadilhas da filosofia 

do mesmo, aquela cujo pressuposto fundamental é o trabalho da razão, promo-

vendo o reencontro do homem com sua própria essência, uma vez perturbado 

pelos erros, preconceitos, crenças e paixões. Tratar o homem exclusivamente 

pelo que faz – no trabalho, na vida, na linguagem –, sem considerações a priori, 

sem pressupor uma natureza oculta que precisa ser decifrada e trazida à luz 

pelo trabalho incessante da razão, se transforma, neste momento, em uma das 

exigências da nova política do conhecimento.

Todavia, um dos mais contundentes desarranjos aponta justamente para 

a crítica arqueológica do evolucionismo histórico. Uma história arqueológica é 

uma história dos saberes e não da ciência (Foucault, 1969), distinção cujo alcan-

ce será tratado mais à frente. Esse estatuto revela, ao menos, duas característi-

cas: primeiramente, sua positividade. Uma história dos saberes transcende as 

fronteiras disciplinares, recorta campos teóricos e conceituais constituídos a 

partir de distintas tradições, acolhe tanto proposições classificadas como cien-

tíficas quanto pré-científicas. É, nessa medida, uma história globalizante, pois 
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um mesmo quadro histórico (Renascimento, Era Clássica em meados do século 

XVII e Era Moderna em finais do século XVIII e século XIX) pode ser regido pela 

articulação de diferentes saberes. Segundo Foucault (1966: 13), “a ordem sobre 

a qual nós pensamos não tem o mesmo modo de ser daquela dos clássicos”. Ao 

mesmo tempo dotada de profundidade, pois é fundada em um “a priori históri-

co”.13 Estas características, história dos saberes em lugar de história das ciên-

cias, globalidade e profundidade diferenciam uma história arqueológica das 

formas convencionais com que os historiadores lidam com a história. 

Dadas essas características, a história arqueológica coloca para o inves-

tigador o problema da descontinuidade, um modo contundente de exercer a 

crítica contra o evolucionismo, a continuidade e a recorrência. O horizonte da 

história arqueológica não é o passado como projeção para o futuro, mas para 

o presente, para a atualidade (Ewald, 1997). Ela suspende a atualidade da ciên-

cia como critério para julgamento de um saber sobre o passado. Não está vol-

tada para definir ou fundamentar as condições de validade dos saberes, porém 

para percorrer as condições e possibilidades históricas que tornam os saberes 

vetores da verdade. É oportuno lembrar toda a démarche histórica que Foucault 

(1963) promove em sua investigação a respeito do nascimento da medicina 

moderna. Portanto, a história arqueológica já apontava para uma démarche que 

introduz, por assim dizer, um segundo modo de subjetivação: a história não 

como lugar de apaziguamento, mas como lugar de batalhas e lutas incessantes, 

em termos de práticas tanto discursivas quanto não discursivas (Foucault, 

1970) em torno da verdade. É justamente nesse momento que o pensamento de 

Foucault transita da arqueologia para a genealogia, do discurso para o poder, 

das regras de formação dos enunciados para os confrontos de forças que 

fundam modos de ser e as práticas discursivas.

Esse segundo modo de subjetivação alcança a aula inaugural no Collège 

de France, L’ordre du discours, de 1970, duas obras fundamentais, Surveiller et 

punir: naissance de la prison (1975) e La volonté de savoir ([1976] 1977), a par de 

uma série de entrevistas, intervenções e pequenos ensaios que compõem o 

volume II (1970-1975), o volume III (1976-1979) e parte do volume IV (1980-1988) 

de Dits et écrits, publicados em 1994, além dos cursos no período de 1970 a 1980.14 

É nesse conjunto de escritos que Foucault explora as relações entre poder e 

verdade. A ordem do discurso é texto com estatuto preciso: por um lado, uma 

espécie de balanço dos resultados da investigação arqueológica, seus alcances 

e achados, mas também seu esgotamento; por outro, lançamento do programa 

de investigação genealógica. Parte substantiva da aula é dedicada à reflexão 

crítica sobre os modos de regulação e controle de produção de discursos, en-

feixados em torno de três grandes sistemas de exclusão: a palavra interdita, a 

partilha da loucura e a vontade de saber. Foucault reconhece que tratou mais 

longamente da vontade de saber. A respeito, ele indaga: “a razão disso é talvez 

esta: é que, se o discurso verdadeiro não é mais, desde os gregos, aquele que 



40

perturbações: foucault e as ciências sociais
so

ci
o

l.
 a

n
tr

o
po

l.
 | 

ri
o

 d
e 

ja
n

ei
ro

, v
.0

7.
01

: 3
3 

– 
61

, a
br

il
, 2

01
7

responde aos desejos ou aquele que exerce o poder, na vontade de verdade, na 

vontade de dizer, esse discurso verdadeiro, o que é então que está em jogo 

senão o desejo e o poder?” (Foucault, 1971: 22). 

Após ocupar-se detidamente, no domínio da vontade de saber, dos pro-

cedimentos de controle e delimitação dos discursos (a oposição entre o verda-

deiro e o falso, o comentário, o autor,15 a organização das disciplinas, o ritual, 

a “sociedade de discursos”, a apropriação social dos discursos), ele se pergun-

ta se alguns temas da filosofia não foram justamente capturados por esse gê-

nero de procedimentos, entre os quais os princípios do sujeito fundador, da 

experiência originária ou da mediação universal. Ao fazer essa indagação, ele 

aponta para a possibilidade de ultrapassar esse umbral mediante outros arran-

jos metodológicos que possam “restituir ao discurso seu caráter de aconteci-

mento” (Foucault, 1971: 53).16 

Impôs-se, por conseguinte, a formulação de novas questões sob inspira-

ção de outros princípios de método. Impôs-se repensar a história, tendo por 

fios a descontinuidade, a rareza, a especificidade, a exterioridade. Seus funda-

mentos e alvos não mais serão a continuidade e a consciência do tempo, o 

signo e a estrutura: “serão aqueles do acontecimento e da série, com o jogo de 

noções que lhe são ligadas; regularidade, perigo, descontinuidade, dependência, 

transformação” (Foucault, 1971: 59). E, prosseguindo, “é necessário elaborar 

para além das filosofias do sujeito e do tempo – uma teoria das sistematicida-

des descontínuas. [...] É necessário aceitar introduzir o perigo como categoria 

na produção dos acontecimentos” (60-61). A genealogia toma por objeto o des-

contínuo, o acaso, a materialidade. Estamos, portanto, em outro território me-

todológico – não mais como os discursos se constituem, porém por que se 

formam. Estamos no domínio do poder, instituinte de novas formas de assu-

jeitamento. 

Ao final da aula, Foucault faz menção às dívidas para com Jean Hypolite, 

seu predecessor na cátedra de história do pensamento, que ele converteria em 

história dos sistemas de pensamento. Em sua homenagem, Foucault escreveu 

texto de referência para se compreender o estatuto da genealogia: Nietzsche, 

a genealogia e a história. Para Foucault (1994, II: 139), “a história ensina também 

a rir das solenidades de origem”. Com essa provocante afirmação e baseando-

se em Nietzsche, ele questiona a identidade (harmonia) entre as origens (nobres 

porque “divinas”) e a verdade dos fatos históricos. Ao contrário, afirma que o 

“começo histórico é baixo”. Em sua base, encontra-se não a harmonia e a ver-

dade, mas o disparate, o inconfessável, a mesquinhez. Donde o papel do histo-

riador não é fazer a história das origens dos valores, da moral, do ascetismo, 

mas, ao contrário, fazer a história das meticulosidades e dos acasos dos come-

ços, pôr em relevo as maldades, não ter pudor de descer ao bas-fond da socie-

dade, de percorrer-lhe os labirintos na busca do inaudito, de tudo o que parece 

supérfluo e inútil. Sob essa perspectiva, a pesquisa histórica passa necessaria-
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mente pela investigação da proveniência (busca demarcar a dispersão, os des-

vios, as falhas, os acidentes, os maus cálculos) e pela investigação da emergên-

cia (entrada em cena das forças, forças em luta contra outras forças, forças em 

luta contra si mesmas).

É por isso [conclui Foucault (1994, II: 145-146) nesse célebre artigo] precisamente 

que, em cada momento da história, a dominação se fixa em um ritual; impõe 

obrigações e direitos; constitui cuidadosos procedimentos. Ela estabelece marcas, 

grava lembranças nas coisas e até nos corpos; torna-se responsável pelas dívidas. 

[...] E continua: o grande jogo da história será de quem se apoderar das regras, de 

quem tomar o lugar daqueles que as utilizam, de quem se disfarçar para pervertê- 

las, utilizá-las ao inverso e voltá-las contra aqueles que as tinham imposto; de 

quem, se introduzindo no aparelho complexo, o fizer funcionar de tal modo que 

os dominadores encontrar-se-ão dominados por suas próprias regras.17 

Essa perspectiva histórica foi mais bem compreendida por Paul Veyne, 

como, aliás, o próprio Foucault teria em algum momento declarado. Segundo 

Veyne (1984: 200), 

a instituição inicial de Foucault não é a estrutura nem o corte, nem o discurso: é a 

“rareza”, no sentido latino da palavra; os fatos humanos são raros, não estão instala-

dos na plenitude da razão, há um vazio a seu redor devido a outros fatos que nossa 

sabedoria não inclui; porque o que é poderia ser distinto; os fatos humanos são ar-

bitrários, no sentido que Mauss atribui a essa palavra. Não são evidentes, ainda que 

assim pareçam aos contemporâneos e mesmo a seus historiadores a ponto até de uns 

e outros nem sequer os perceberem. 

O método genealógico consiste em perseguir a materialidade empírica 

dos fatos. Nada pressupor por detrás das ações – a relação de produção, a do-

minação política, o Estado, a luta pela liberdade. A prática deve ser vista tal 

como é realmente; ela não é uma instância, como o “elo” freudiano, ou um 

motor primário, como as relações de produção em Marx. Para Veyne, Foucault 

não nos convida a tornar visível um discurso misterioso para decifrá-lo; “con-

vida-nos a observar exatamente o que se diz” (Veyne, 1984: 211). Sob essa pers-

pectiva, o que efetivamente importa são as forças objetivas de assujeitamento, 

a mecânica de poder que produz subjetividades assujeitadas, tais como a do 

criminoso que, na prisão, se converte em delinquente. 

Não convém resumir as teses centrais de Vigiar e punir (1975), tampouco 

rever seus argumentos principais, tão conhecidos que são do público acadêmico. 

Embora a obra tenha o subtítulo, já mencionado, de “o nascimento da prisão”, 

Foucault não pretendeu escrever a história dessa exemplar instituição de puni-

ção do século XIX que perdura até nossos dias.18 Como ele sustenta nas páginas 

iniciais, seu objeto foi fazer a genealogia da alma moderna: “objetivo deste livro: 

uma história correlata da alma moderna e de um novo poder de julgar; uma 

genealogia de uma novo complexo científico-judiciário em que o poder de punir 

toma seus apoios, recebe suas justificações e suas regras, estende seus efeitos 

e mascara sua exorbitante singularidade” (Foucault, 1975: 30). 
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Alma, portanto, entendida como correlato de uma técnica de poder. O 

livro percorre a metamorfose dos métodos punitivos a partir de uma tecnologia 

política do corpo em que se pode ler uma história comum das relações de poder 

e das relações de objeto. Daí também o objeto da sanção penal moderna: o 

corpo e suas forças; “alma, prisão do corpo” (Foucault, 1975: 38). O corpo pen-

sado como feixe de forças que possui utilidade econômica e política, extraída 

por essa tecnologia determinada constituída pelas disciplinas. O poder pensa-

do em sua positividade, a de produzir a delinquência e o delinquente, peças 

essenciais para compreensão da alma moderna. Daí igualmente as imbricações 

entre regimes de verdade e regimes de poder (Davidson & Gros, 2004: 381), en-

genhosamente trabalhadas em torno das duas grandes práticas de saber-poder 

sobre o crime: o inquérito e o exame, bem como por meio de um poderoso 

mecanismo disciplinar, o panoptismo.

Vigiar e punir (1975) suscitou, cinco anos depois de sua publicação, inten-

so e acalorado debate, que resultou em inúmeras entrevistas para diferentes 

veículos franceses e estrangeiros, pequenos artigos de esclarecimentos e polê-

micas em torno de questões provocativas, além dos cursos no Collège de Fran-

ce, alguns anteriores à publicação (de 1971 a 1975). Suscitou igualmente cres-

cente interesse acadêmico mundo afora, sob a forma de cursos de formação 

acadêmica, congressos e seminários, artigos na imprensa, em revistas cientí-

ficas, em coletâneas e obras. Não obstante, Foucault não pareceu encerrar essa 

etapa da investigação. A partir desse momento, as análises de Foucault cami-

nham em duas direções críticas: por um lado, contra o marxismo, procurando 

mostrar que o poder não reprime nem interdita; ele excita e produz. Por outro, 

contra o contratualismo, procurando mostrar que o poder não se confunde com 

a instauração de uma ordem pacificada por força da lei. 

Ao redigir seu projeto voltado para escrever uma história da sexualida-

de moderna, La volonté de savoir, Foucault ([1976] 1977) se deu conta de que 

outras mecânicas de poder – não necessariamente encerradas em espaços ins-

titucionais “fechados”, tais como as prisões e os hospitais psiquiátricos ‒ eram 

capazes de produzir verdades e novas formas de subjetividade assujeitadas. 

Projeto ambicioso, em seis volumes, que não chegou a ser concretizado, e que 

tinha por propósito analisar a proliferação discursiva sobre o sexo, nas socie-

dades modernas, capitaneada pela chamada scientia sexualis. Contrariamente 

às tendências dominantes, em especial nas ciências médicas (psiquiátricas, 

psicológicas e na psicanálise), Foucault se propunha a questionar a hipótese 

repressiva, isto é, a suspeita de que, com a sociedade industrial e burguesa – e, 

em especial com a era vitoriana – o sexo teria sido negado e reprimido. Foucault 

enxergava movimento inverso. Por isso, seu projeto consistia em 

interrogar o caso de uma sociedade que desde há mais de um século se fustiga 

ruidosamente por sua hipocrisia, fala prolixamente, de seu próprio silêncio, obs-
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tina-se a detalhar o que não diz, denuncia os poderes que exerce e promete libe-

rar-se das leis que a fazem funcionar. Gostaria de passar em revista não somente 

esses discursos, mas ainda a vontade que os conduz e a intenção estratégica que 

os sustenta (Foucault, 1977: 14). 

Cogitava, assim, investigar as instâncias de produção discursiva, as de 

produção de poder e as de produção de saber. Trata-se, portanto, de entender 

quais mecanismos problematizaram a sexualidade moderna, vale dizer “colo-

caram o sexo em discurso” (Foucault, 1997: 17). Por isso, era preciso ir além das 

paredes do quarto do casal e percorrer as instâncias de circulação de verdades, 

no divã do psicanalista, nos laboratórios e centros de pesquisa, nos livros e 

congressos, nas conversas cotidianas.19 

Por sua vez, em Sécurité, territoire, population (2004), curso oferecido 

em 1977-1978, Foucault aborda a emergência de uma nova racionalidade gover-

namental que elegerá a população como objeto de intervenção, de produção de 

verdades e de relações de poder. É nesse momento que introduz o estudo do 

liberalismo como técnica de governo e elabora suas reflexões sobre biopoder e 

biopolítica. Como ele afirma, no domínio político, ao longo do século XVII, pre-

dominavam as teorias filosóficas fundadas na soberania, na lei natural e no 

contrato social. Todavia, no século XVIII, surge uma tecnologia política coeren-

te que vem rivalizar com as teorias contratualistas. A natalidade, a saúde, a 

investigação empírica e sistemática do crescimento e das condições históricas, 

geográficas, demográficas e estatísticas da população se tornam tanto preocu-

pações do Estado, como produção de saberes novos que dão nascimento às 

ciências sociais modernas segundo o modelo das ciências físicas. 

Não haverá um abandono das teorias e técnicas de governo baseadas na 

lei, na soberania e no contrato; elas serão acopladas a outras técnicas que in-

vestem em dois polos: primeiramente, nos corpos individualizados. Preocupa-

ção para com os corpos não tanto, ou apenas, como meio de reprodução, porém 

como objeto a ser manipulado. Trata-se de uma tecnologia política – biopoder 

–, e o objetivo principal desse poder disciplinar, já abordado em Vigiar e punir 

(1975), é produzir corpos dóceis. Enquanto tal, as técnicas disciplinares têm por 

alvo privilegiado os corpos das classes trabalhadoras e do subproletariado ur-

bano, aplicáveis, por conseguinte, nas usinas, nas casernas, nas prisões e nos 

hospitais, mas não exclusivamente nesses espaços institucionais, pois se de-

senvolvem também nas escolas e nas universidades. O segundo polo, que se 

torna mais e mais presente a partir do século XVIII, diz respeito aos corpos 

como espécie humana. Estamos no domínio da biopolítica, no qual, pela pri-

meira vez na história moderna, são categorias científicas – espaço, tempo e 

população – que se tornam objeto de atenção política, em lugar das categorias 

jurídicas. Daí o peso da investigação genealógica a respeito dos controles re-

guladores dos processos vitais.20 
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Procurou-se, até este estágio da reflexão, estabelecer as conexões entre 

sujeito, história, poder e verdade, focalizando as questões nucleares da arqueo-

logia e da genealogia. Esse encaminhamento teve por objetivo sugerir as démar-

ches e os deslocamentos subjacentes ao pensamento de Foucault, seu modo 

pouco convencional ou anticonvencional de tratar as clássicas questões das 

ciências sociais e das humanidades. Em especial, o percurso adotado teve por 

propósito acentuar o que parece central: a desmontagem do sujeito do conhe-

cimento, a descontinuidade da história, o poder não como propriedade ou atri-

buto, todavia como mecânica – tudo levou ao mesmo lugar: a problematização 

da verdade. Como afirma Gros (Davidson & Gros, 2004: 11), 

para além dessa diversidade de usos, que ref lete a própria diversidade da obra, é 

possível encontrar um fio condutor que atravessa o conjunto de sua obra e de 

reorientá-la ao redor de uma interrogação propriamente filosófica. É a questão da 

verdade. O homem é fundamentalmente pensado na sua obra como um “animal 

de verdade”. Mas Foucault opera um deslocamento importante nessa interrogação. 

A parte final deste artigo pretende refletir a respeito de algumas conse-

quências desses deslocamentos para os nossos hábitos e convenções acadêmicos. 

DESLOCAMENTOS E PERTURBAÇÕES: O ESTATUTO DA CRíTICA

Entre as perturbações, uma parece cara a nós, cientistas sociais. A leitura rigo-

rosa do capítulo final de As palavras e as coisas (1966), intitulado As ciências 

humanas, problematiza justamente os três modelos constituídos em torno da 

entrada do homem como “representação” na ordem dos saberes. Entre esses 

modelos, encontra-se a sociologia. Nessa obra, Foucault sustenta que o homem 

não é privilégio das ciências humanas, cuja singularidade advém exatamente 

de um certo modo de tematização do homem que trabalha (economia), do ho-

mem que vive (biologia) e do homem que fala (estudo da linguagem), objeto 

das ciências empíricas. O nascimento das ciências humanas ocorre precisa-

mente quando, no século XIX, se reinventa o espaço da representação (entre o 

empírico e o transcendental), todavia em termos muito diferentes das heranças 

da era clássica, pois a configuração do saber é outra. Não se trata de aproximar 

as palavras e as coisas pelo que as assemelha; a representação na era moderna 

é de outra complexidade, de outra globalidade e de outra profundidade. Ela não 

existe senão no âmbito da consciência. Especificamente na sociologia, “tudo 

se passa como se a dicotomia entre o normal e o patológico tendesse a se apa-

gar em proveito da bipolaridade da consciência e do inconsciente” (Foucault, 

1966: 374). Como tal, a sociologia se conforma como a representação do homem 

no mundo do trabalho. Como esse mundo é caracterizado pelo conflito, a so-

ciologia nasce como modelo de ciência da sociedade constituído a partir de 

uma mescla entre conflito e regra. O conflito provém do estudo da luta dos 

homens pela produção e distribuição da riqueza; a regra, dos desdobramentos 

racionalistas da filosofia moderna. Sob essa perspectiva, a sociologia aparece 
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como a ciência capaz de exercer a consciência crítica da sociedade, vale dizer, 

capaz de promover a regulamentação do conflito.

Ora, ao final desse mesmo capítulo, já apoiado em Nietzsche, Foucault 

afirma que o homem, essa invenção recente, está em vias de desaparecer. Não 

faz menção à materialidade do homem, mas a suas formas de representação. 

Diz respeito à pretensão das ciências humanas ao estatuto de discursos cien-

tíficos, como fonte por excelência da verdade. No caso da sociologia, sua pre-

tensão de ser a única fala legítima e autorizada sobre as relações dos indivíduos 

entre si e com a sociedade, mediadas pelo mundo do trabalho, está em suspen-

so. Ora, se a representação do homem – o humanismo, como já dito – está em 

vias de desaparecer, a sociologia estaria condenada ao perecimento? Estaríamos 

nós, sociólogos, iludidos porque envoltos em uma invenção que não resiste à 

crítica arqueológica dos saberes? Estaríamos não produzindo ciência, porém 

representações, espelhos do real? Voltamos às perguntas iniciais da filosofia: 

quem somos e o que, afinal, fazemos na qualidade de comentaristas e intér-

pretes dos acontecimentos sociais? Não existimos, somos ilações da realidade? 

Por certo, essa provocativa análise e seus desdobramentos tinham por 

efeito atingir a pretensão científica da sociologia, a de se qualificar como aque-

la instância de conhecimento do “sujeito” capaz de profunda imersão na cons-

ciência social ao fazê-lo capaz de dissipar as aparências, dissolver o senso 

comum, desobstruir os véus ideológicos que perturbavam a relação do sujeito 

consigo mesmo, com sua essência, com suas virtualidades e virtudes humanis-

tas. Foucault cuidou de condenar ao esquecimento e abandono esse tipo de 

pretensão; buscou, entretanto, qualificar a sociologia como um saber dos cole-

tivos sociais e das instituições. Em inúmeras passagens de sua obra, a presen-

ça de argumentos sociológicos salta aos olhos. Tanto em História da loucura 

([1961] 2010) quanto em O nascimento da clínica ([1963] 1997) aos fatos históricos 

Foucault agrega a funcionalidade ou disfuncionalidade de instituições sociais 

(o hospital, a clínica, a formação médica) como elemento que concorreu para 

mudanças experimentadas nas formações discursivas sobre o louco e sobre a 

medicina. Em Vigiar e punir (1975) é flagrante o recurso à sociologia para expli-

car mudanças no emprego do trabalho penal ou mudanças na literatura popu-

lar sobre crime e criminosos, e, sobretudo, na análise dos ilegalismos. Foucault 

não nega o peso da sociedade industrial e burguesa na configuração de forças 

sociais e políticas cujos confrontos caminharam para a consolidação das tec-

nologias disciplinares como mecânica de poder na era moderna. 

A sociologia, portanto, é pensada como saber e não como ciência. En-

quanto saber, ela condensa conhecimentos extraídos de fontes diversas, trans-

versais, que se fixam em práticas institucionais ou não institucionais determi-

nadas. Não busca fixar verdades, porém reunir instrumentos de análise para o 

reconhecimento de forças sociais cujo jogo entre o verdadeiro e o falso confi-

gura modos de ação, estilos de vida, relações de poder, relações de classe e de 
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autoridade, assim como produção de símbolos, mitos, convenções culturais. 

Nessa mesma medida, a sociologia não é uma instância voltada para a regula-

mentação do conflito, mas é capaz de esclarecer o campo de gravitação de 

forças que permita entender por que conflitos de determinada natureza – na 

indústria, na vida doméstica, nas ruas, nos laboratórios, nas universidades – 

têm lugar em nossa contemporaneidade. Perspectivas como essa abrem a ima-

ginação sociológica para horizontes talvez, até há pouco, impensáveis.

Outros deslocamentos, porventura mais pontuais, são identificáveis em 

Vigiar e punir (1975). Em ensaio denso e muito fundamentado, François Ewald 

(1975) identifica vários deslocamentos promovidos nessa obra. Seu foco é con-

trapor o modo como o poder é analisado nas teorias clássicas sobre lei, sobe-

rania, contrato e Estado. Em particular, ele sublinha que Foucault se recusa a 

reduzir as relações de poder como emanações dos interesses de mercado ou 

projeções, até ideológicas, das lutas de classe. Como dirá, nem totalizar, nem 

dialetizar. Do mesmo modo, ainda segundo Ewald, o pensador francês recusará 

ao poder uma essência; em seu lugar, o poder como exercício, como operação, 

como mecânica. Contra a ideia do Estado como instância por excelência do 

poder, a funcionalidade dos micropoderes em suas relações com o poder esta-

tal, como, aliás, ficará demonstrado nos cursos de 1975 a 1978. Na mesma di-

reção, contra a faceta repressiva do poder – o poder que oprime, subjuga, do-

mina – Foucault põe em destaque sua faceta produtiva e positiva, na qual a 

dominação de uns sobre outros, de classes sobre outras classes constituem 

efeitos de um processo mais amplo e complexo que são as operações de sujei-

ção, assujeitamento. Não se trata de desconhecer, recusar ou ignorar os efeitos 

opressivos do poder. Trata-se de questionar a hegemonia dessa ordem de ex-

plicação. Foucault integra ambas as perspectivas ao propor um modelo de aná-

lise – anatomia política – que é, ao mesmo tempo, uma análise da economia 

política, isto é, voltada para focalizar as tecnologias produtivas, de produção 

do poder.

O tema das relações poder/produção revela ainda outra dimensão. De 

fato, Foucault se recusa a deduzir as relações de poder das relações de produ-

ção. Em Vigiar e punir (1975) ele se inspira em proposições contidas em O capital, 

justamente para inverter os argumentos alusivos às formas de cooperação e 

disciplina nas fábricas. Na leitura de Foucault, Marx coloca o despotismo do 

capital, que se confronta com a possibilidade de resistência dos operários, co-

mo requisito para a exploração da mais-valia. Foucault inverte essa relação. 

Para Ewald (1975: 1241), “a análise de Marx apaga assim o que aquela de Fou-

cault faz aparecer: entre a exigência do capital (a mais-valia) e a solução (a 

oficina disciplinar), há uma anatomia política: a disciplina”. Não foi o despo-

tismo do capital que impôs a disciplina, que, aliás, o precede, pois que ela re-

mete a uma economia política do poder nascida em uma conjuntura bem de-

terminada, marcada seja pela explosão demográfica de finais do século XVIII, 
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seja por força do crescimento do aparelho produtivo, que se impunha proteger. 

Segundo Foucault (1975: 257), 

de fato os dois processos, acumulação de homens e acumulação de capital, não 

podem ser separados; não teria sido possível resolver o problema da acumulação 

de homens sem o crescimento do aparelho de produção capaz ao mesmo tempo 

de mantê-los e de utilizá-los; inversamente, as técnicas que tornam útil a multi-

plicidade cumulativa de homens aceleram o movimento de acumulação do capital. 

Em um nível menos geral, as mutações tecnológicas do aparelho de produção, a 

divisão do trabalho, e a elaboração dos procedimentos disciplinares mantiveram 

um conjunto de relações muito próximas. 

Sob essa perspectiva, as disciplinas produziram os corpos economica-

mente úteis e politicamente dóceis de que, no curso do século XIX, o despotis-

mo do capital se valeu para seus propósitos de exploração. Assim, a sujeição 

aparece como requisito de exploração.21 

A análise do panoptismo, presente em Vigiar e punir (1975), é dedicada 

justamente a refletir sobre os processos históricos de consolidação das disci-

plinas como mecânica por excelência do poder. As raízes se encontram em 

formas pouco institucionalizadas de moralização da população contra hábitos 

considerados, nos séculos XVII e XVIII, pervertidos, tais como o alcoolismo, a 

sexualidade desregrada, a violência incontida nas relações domésticas e de 

vizinhança. Sociedades de auxílio mútuo, em geral religiosas, com seus rituais 

e práticas dominicais disseminaram-se pelos cantões da Grã-Bretanha e da 

França. Buscavam exatamente conquistar as almas recalcitrantes, incutir-lhes 

hábitos moralmente saneados, incluindo os de temor a Deus, e fomentar-lhes 

o desejo de uma vida digna, parcimoniosa, autocontida. Para Foucault (1975: 

246), “desde a Contrarreforma até a filantropia da monarquia de julho, inicia-

tivas desse tipo se multiplicaram; elas tinham objetivos religiosos (a conversão 

e a moralização), econômicos (o socorro e a incitação ao trabalho) ou políticos 

(trata-se de lutar contra o descontentamento ou a agitação)”. 

Essas práticas, de início desenvolvidas ao acaso e com o propósito de 

enfrentar problemas locais de desordens sociais dos mais variados tipos, foram 

pouco a pouco sendo institucionalizadas e afinal estatizadas, em especial pelo 

trabalho da polícia na França. O que importa destacar é que, no curso de quase 

dois séculos, foi-se estabelecendo uma espécie de relação de dependência dos 

indivíduos em face das instituições de controle e de disciplina social. Tais ins-

tituições de controle e reparação social foram-se tornando necessárias e, mais 

do que isso, politicamente imperativas. Não sem razão, por mais criticadas e 

condenadas junto ao público em geral e à opinião pública especializada, as 

prisões se impuseram como instituição central nas sociedades modernas, mes-

mo na era da crise das disciplinas.22

O texto de Ewald prossegue examinando as principais démarches teóricas 

e metodológicas aportadas por Vigiar e Punir (1975), muitas delas já exaustiva-
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mente esclarecidas pelo próprio pensador francês ou por seus leitores e co-

mentaristas. Vale a pena destacar a discussão em torno das constantes do po-

der. Primeiramente, o poder como uma batalha permanente. “O poder não ter-

mina de se exercer, ele não conhece repouso; nada é jamais dado, tudo está 

sempre por fazer, o poder só se exerce como batalha” (Ewald, 1975: 1251). Vide 

a propósito a análise dos ilegalismos, uma espécie de “motor das transforma-

ções na tecnologia do poder” (Ewald, 1975: 1252). Mesmo quando, aparentemen-

te, ele pareça estar à salvaguarda das resistências, ele opera como se estivesse 

movido por elas. E isso, não por força de previsão, prudência ou precaução, 

porém porque o poder é produtivo, não cessa jamais. Ademais, essa batalha 

perpétua opera corpo a corpo, com seus investimentos e assujeitamentos, se-

gundo um tipo de materialismo físico, que nada tem a ver com o materialismo 

histórico ou o materialismo mecanicista do século XVIII. Para Ewald (1975: 1252-

1253), “o poder mobiliza, retoma, inventa sem cessar as matérias de seu exer-

cício. Domesticar a parafernália punitiva é fazer o catálogo dessas ínfimas 

materialidades”. Por tais razões, não há táticas de poder que sejam unívocas, 

e o poder não tem finalidade, tampouco fim. As tecnologias de poder são da 

ordem do acaso, do acidental, do imprevisto e imprevisível. Não há um fio 

condutor que explique quer suas origens, quer seus desdobramentos. Apenas 

suas meticulosas materialidades é que se levam em conta. 

Esses são alguns dos exemplos pelos quais o pensamento de Foucault é 

desconcertante, no sentido de produzir dissonâncias em lugar de harmonias, 

surpresas em lugar de certezas, desconforto em lugar de serenidade, indagações 

mais do que respostas afirmativas e categóricas. Ele revela também esse tom 

profundamente provocativo, desafiador, às vezes até irônico e sarcástico de não 

poucos de seus comentários. Não tinha receio de menosprezar alguns de seus 

mordazes críticos. Por exemplo, criticado pela leitura absolutamente pessoal e 

livre das proposições de Nietzsche, retrucou: 

a presença de Nietzsche é cada vez mais importante. Mas me cansa a atenção que 

lhe é dada para fazer sobre ele os mesmos comentários que se fizeram ou se farão 

sobre Hegel ou Mallarmé. Pessoalmente, os autores de que eu gosto, eu os utilizo. 

A única marca de reconhecimento que se pode testemunhar a um pensamento 

como aquele de Nietzsche é precisamente utilizá-lo, deformá-lo, fazê-lo ranger, 

gritar. Então, que os comentários digam se se é ou não fiel não tem nenhum inte-

resse (Foucault, 1994, II: 753). 

Do mesmo modo, não tinha receio de se desdizer em obras posteriores, 

de retificar caminhos, de amenizar críticas há pouco apresentadas de forma 

imperativa e radical. Contra a alegação de que seus livros não pareciam ofere-

cer aos leitores um fio condutor que possibilitasse compreender sua obra, re-

trucou dizendo que escrever um livro novo era, de certo modo, anular o anterior. 

Assim também, por exemplo, uma primeira leitura de Vigiar e punir (1975) su-

gere que Foucault opõe radicalmente soberania e disciplina, lei e norma, con-
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trato e disciplina. Posteriormente, em alguns de seus escritos e entrevistas, 

essa polarização aparece matizada: 

e eu creio que nos encontramos aqui numa espécie de ponto de estrangulamento, 

que não podemos continuar a fazer que funcione indefinidamente dessa maneira: 

não é recorrendo à soberania contra a disciplina que poderemos limitar os próprios 

efeitos do poder disciplinar. [...] De fato, soberania e disciplina, legislação, direito da 

soberania e mecanismos disciplinares são duas peças absolutamente constitutivas 

dos mecanismos gerais do poder em nossa sociedade. Para dizer a verdade, para lutar 

contra as disciplinas, ou melhor, contra o poder disciplinar, na busca de um poder 

não disciplinar, não é na direção do antigo direito de soberania que se deve ir; mas 

antes na direção de um direito novo, que seria antidisciplinar, mas que estaria ao 

mesmo tempo liberto do princípio da soberania (Foucault, 1999: 47).  

Na mesma direção, pode-se igualmente constatar que seu labor intelec-

tual não parecia, à primeira vista, se orientar segundo um plano originalmen-

te previsto. A leitura dos cursos sugere, por um lado, um investigador que se 

deixava levar por pistas oferecidas pelas fontes documentais – relatórios téc-

nicos, memoriais, crônicas de época, registros estatísticos, manuais, livros 

técnico-científicos, obras filosóficas – sem uma hipótese previamente desenha-

da a ser submetida à crítica e ao teste de verdade. Um estilo de trabalho rigo-

rosamente experimental, que deixava os objetos se manifestaram em sua ex-

terioridade sem qualquer pretensão de lhes descobrir um sentido oculto a ser 

decifrado pelo exercício da razão. Tudo parece muito transparente, situado na 

superfície, mostrado a olho nu, como se fosse acessível a qualquer um. Basta 

ir à história e olhar. Nada se esconde. O poder não se esconde, ele se insinua 

por tudo e por todos. Do sexo, falamos sempre mais e mais, ainda que, ressen-

tidos, lastimemos ser reprimidos. Um estilo de conduta intelectual aparente-

mente anticientífica. Por outro lado, seu estilo narrativo parece perseguir uma 

espécie de lógica cartesiana, como se deixa entrever pela simples leitura do 

sumário de suas obras. Na verdade, se traços desse espírito anticientífico podem 

ser identificados em sua obra em geral, o contrário também pode ser asseve-

rado quando se verifica o quanto suas investigações históricas estavam movi-

das pela curiosidade, pela vontade de saber e sobretudo pelo exercício exaus-

tivo e rigoroso de seus procedimentos metodológicos. É mesmo surpreendente 

que os cursos tenham acolhido tantas informações históricas, tenham confe-

rido visibilidade a tantos personagens históricos, muitos dos quais desconhe-

cidos, tenham trabalhado justamente sobre o que parecia não ter história, dis-

persos que se encontravam sobre o tecido social. 

Cabe, por fim, indagar nesse imenso edifício intelectual qual o estatuto 

da crítica. Foucault ocupou-se da questão em uma conferência pronunciada 

em 27 de maio de 1978, na Sorbonne perante a Société Française de Philosophie 

e publicada em seu Bulletin, intitulada Qu’est-ce que la critique?.23 Sem preten-

der uma descrição densa dessa conferência, convém tecer alguns breves co-

mentários. Inicialmente, ele se refere à tradição ocidental, nos séculos XV e 
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XVII, uma espécie de atitude crítica. Ela diz respeito à explosão, desde a Refor-

ma, da arte de governar os homens, nos mais variados domínios: família, casa, 

exércitos, as crianças, os pobres, os mendigos, as cidades, os Estados e inclu-

sive o próprio corpo. Tratou-se de uma invenção, a arte que é ao mesmo tempo 

pedagógica, mas também econômica e política. Simultaneamente, essa proli-

feração de artes de governança não pode ser desvinculada de uma atitude crí-

tica, expressa na questão: “como não ser governado”, que se poderia desdobrar 

em três proposições: primeira, uma atitude essencialmente espiritual que diz 

respeito a uma recusa à autoridade da Igreja e à busca de outros fundamentos 

de verdade nas Escrituras; em segundo lugar, uma atitude jurídica porque opõe 

a obrigação de obediência aos direitos naturais; e em terceiro lugar, não querer 

ser governado traduz a recusa em aceitar a autoridade como fonte de verdade. 

Foucault sustenta que

veremos que o núcleo da crítica é precisamente o feixe de relações que ata um a outro, 

ou um aos outros, o poder, a verdade e o sujeito. E, se a governamentalização é bem 

este movimento pelo qual se tratava na própria realidade de uma prática social de 

assujeitar os indivíduos pelos mecanismos de poder que invocam para si uma ver-

dade, bem, eu diria que a crítica é o movimento pelo qual o sujeito se dá o direito de 

interrogar a verdade sobre seus efeitos de poder e o poder sobre seus efeitos de ver-

dade; a crítica será a arte da não servidão voluntária, aquela da indocilidade refletida. 

A crítica teria essencialmente por função o desassujeitamento no jogo que se poderia 

nomear, numa palavra, de política da verdade (Foucault, 1990: 39). 

Michel Senellart (1995) elaborou, de forma densa e detalhada, o estatu-

to da crítica enquanto crítica da razão governamental. Para tanto, ele se apoia, 

além do texto acima mencionado, no ensaio em que Foucault define a crítica 

a partir de uma leitura singular de parte da obra de Kant, remetida ao projeto 

de construir uma “ontologia do presente” (Foucault, 1994, IV: 562-578), a par dos 

cursos. Foucault teria reconhecido, mesmo após suas críticas ao kantismo em 

As palavras e as coisas (1966), o propósito de Kant de fundamentar o estatuto da 

crítica, ainda que não tenha levado até as últimas consequências sua própria 

máxima crítica, qual seja “tenha a coragem de pensar por si mesmo”. Ao ter 

deslocado a crítica para o plano exclusivo do saber, Kant teria neutralizado seus 

efeitos políticos. Daí porque, o problema da crítica, na esteira das tradições 

iluministas, teria se encerrado no domínio de uma ciência positivista do Esta-

do. Foucault, em posição distinta e perfilando a tradição que vai da esquerda 

hegeliana aos teóricos da Escola de Frankfurt, se reconhece como partícipe 

daquelas tendências que manifestam “desconfiança crescente em relação à 

racionalização e a suas recaídas dominadoras” (Senellart, 1995: 5). Daí porque 

se impõe repensar o iluminismo para “interrogar as racionalidades, tagarelas 

ou mudas, que nos conduzem. Consequentemente, ela implica que se inverta 

o procedimento kantiano, passando de uma crítica em termos transcendentais 

a uma crítica em termos de práticas imanentes” (6). É, portanto, sob este 
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enfoque, que Senellart trabalhará a crítica como crítica da razão governamen-

tal, cuja tarefa é tripla: autocrítica (resistência ao poder), contracrítica (fabri-

cação da liberdade) e radicalização crítica (superação dos limites ditados pela 

crítica à governabilidade). 

É justamente aqui que reside o papel do intelectual. A experiência crí-

tica é, por conseguinte, a da ultrapassagem, aquela que não se contenta em 

propor reformas, mas mudar maneiras de pensar que impossibilitam e travam 

transformações sociais. O intelectual universal, aquele que se apresentava co-

mo profeta e de certo modo a consciência avançada de seu tempo, cedeu lugar 

a um intelectual específico, nascido a partir da Segunda Grande Guerra e tendo 

por modelo o físico atômico, que desenvolveu uma relação específica e locali-

zada entrecruzando sob novas bases as relações entre saber científico e insti-

tuição. A figura do intelectual universal, por excelência, era o grande escritor, 

o cantor da eternidade. Seu desaparecimento dá lugar a esse intelectual espe-

cífico imerso em perigos de toda sorte e em lutas de diversa natureza (Foucault, 

1994, III: 140-160). Ora, em que consiste o papel desse intelectual específico? 

“Existem momentos na vida onde a questão de saber se se pode pensar diferen-

temente do que se vê, é indispensável para continuar a olhar ou a refletir. [...] 

Mas, o que é filosofar hoje em dia – quero dizer, a atividade filosófica – senão 

o trabalho crítico do pensamento sobre o próprio pensamento? (Foucault, 1984: 

13). Nisto consiste, ao final, a atitude crítica. Trata-se de uma recusa, de uma 

resistência, a de não se deixar ser governado pelos hábitos intelectuais, pelas 

verdades ditas. Para Foucault, 

o trabalho de um intelectual não é modelar a vontade política dos outros; é, por meio 

das análises que ele faz nos domínios que são seus, reinterrogar as evidências e os 

postulados, sacudir os hábitos, as maneiras de fazer e de pensar, dissipar as familia-

ridades aceitas, retomar a medida das regras e das instituições a partir dessa repro-

blematização (em que ele desempenha o papel específico de intelectual) participar da 

formação de uma vontade política (em que ele tem seu papel de cidadão a desempe-

nhar) (Foucault, 1994, IV: 676). 

Trata-se de um desconcerto, que requer uma espécie de fuga deliberada, 

de um escape das artimanhas proporcionadas pelas racionalidades dadas e 

reconhecidas como legítimas e imperativas. 

Recebido em 21/02/2017 | Aprovado em 31/03/2017
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 NOTAS

*  Agradeço especialmente ao pesquisador Herbert Rodri-

gues a criteriosa revisão dos originais. 

1 Uma das alunas desse curso, Maria Lúcia Montes, docen-

te do Departamento de Antropologia da USP, tem anota-

ções das aulas, que incluem uma reprodução pessoal de 

figura alusiva ao triedro dos saberes que compõe o capí-

tulo final de Les mots et les choses. 

2 Esse ciclo resultou na publicação de A verdade e as formas 

jurídicas, Cadernos PUC, Rio de Janeiro, n. 16, junho 1974, 

durante muito tempo a única versão conhecida dessas 

originais conferências que antecipavam proposições pos-

teriormente publicadas sob formulações mais precisas 

em Vigiar e punir (Foucault, 1975) ao mesmo tempo em que 

outras proposições seriam deixadas de lado ou ameniza-

das em outras publicações e entrevistas. Em 1990, apare-

ceu uma edição em espanhol mais bem cuidada sob a 

responsabilidade de Enrique Lynch: La verdade y las formas 

jurídicas, México, Editorial Gedisa, curiosamente na colec-

ción Hombre y Sociedad. Durante muitos anos, essas con-

ferências permaneceram desconhecidas do meio acadê-

mico francês, só sendo publicadas em 1994, quando da 

primeira edição de Dits et écrits (Foucault, 1994), II, 1970-

1975, p. 538-646. Paris: Gallimard.

3 O Brasil estava sob vigência da ditadura militar. Na época, 

justamente no período em que as aulas estavam em curso, 

ocorreu a morte sob tortura do jornalista Vladimir Herzog, 

nas dependências do DOI-Codi, em São Paulo. O fato ense-

jou inúmeros protestos, entre os quais uma declaração 

pública de Foucault na qual manifestou sua decisão de 

suspender o curso e suas atividades acadêmicas, recusan-

do-se a ensinar em um país que não respeitava as liberda-

des individuais e públicas, atitude que lhe granjeou pro-

funda antipatia das autoridades políticas. Fui testemunha 

desses acontecimentos. Assisti às duas primeiras aulas e 

acompanhei seu desfecho. As informações sobre as visitas 

de Foucault ao Brasil foram extraídas de Eribon (1990). 

4 Trata-se do artigo “Face aux gouvernements, les droits de 

l´homme”, originalmente publicado em Libération, n. 967, 

30-juin-1er juillet, 1984, p. 22. Ver Foucault (1994, II: 707-708).
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5 Tratei das influências do pensamento de Foucault na pes-

quisa brasileira (história, sociologia, antropologia, ciência 

política) cujos objetos empíricos se aproximavam daque-

les do filósofo francês. Fiz um conciso balanço da apro-

priação de Foucault nos estudos sobre classe operária, 

cidades, instituições de controle social e educação publi-

cados especialmente na década de 1980. Ver Adorno (1991), 

texto inicial do qual extraí partes na elaboração desta 

introdução. Não voltei mais a esse tipo de avaliação crí-

tica. Outro pesquisador o fez de modo detido e metodo-

logicamente bem conduzido, explorando as apropriações 

do pensamento de Foucault no domínio da educação; ver 

Aquino (2013). 

6 Em várias de suas obras, há vezes em que o diálogo críti-

co é explícito, quando, por exemplo, se inclina a tecer 

agudas críticas às tradições marxistas e sua incorporação 

ao pensamento social moderno e contemporâneo. Outras 

vezes, esse diálogo não é explícito e requer do leitor cer-

ta familiaridade tanto com a obra de Foucault quanto com 

autores e obras subjacentes a esse exercício crítico. Essa 

dissimulação é particularmente presente em As palavras 

e as coisas (1966), o que acaba por tornar sua leitura ainda 

mais árida e difícil. Não sem motivos, já ao final de sua 

trajetória intelectual, em uma de suas inúmeras entre-

vistas, disse que, fosse hoje, essa obra teria que ter sido 

escrita de modo completamente diferente do que o foi 

quando o debate intelectual estava muito polarizado em 

torno do estruturalismo e da hermenêutica. 

7 Como sugerido, não abordarei neste artigo questões rela-

cionadas à ética (hermenêutica), pois que se trata de um 

deslocamento no interior do problema da subjetividade 

que ensejaria ref lexão mais longa do que pretendemos 

neste momento. 

8 Menciono especialmente: Canguilhem (1994), Dreyfus & 

Rabinow (1984), Gutting (1989), Habermas (1986), Owen 

(1994). 

9 Os textos de Nietzsche que Foucault mobiliza para sus-

tentar seus argumentos encontram-se referenciados no 

corpo dos textos que compõem Dits et écrits (1994). Na 

expectativa de que suas leituras singulares das obras de 

Nietzsche seriam inevitavelmente censuradas, Foucault 
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se antecipou às críticas justificando-as como um ato de 

liberdade em face de seus interesses de investigação his-

tórica. Ver Foucault (1994, II: 740-753). 

10 Em um texto anterior, “Nietzsche, la généalogie, l’histoire. 

Hommage à Jean Hyppolite”, de 1971, em que apresenta 

os fundamentos da genealogia, Foucault (1994, II: 136-156)  

precisa melhor o significado da palavra invenção, na es-

teira do emprego da palavra alemã por Nietzsche. Inven-

ção é utilizada por oposição à origem. Nesse sentido, a 

genealogia se opõe à pesquisa da origem.   

11 Por certo, esse trabalho de desconstrução do sujeito trans-

cendental do conhecimento foi realizado com minúcias 

em As palavras e as coisas (1966), contudo sob a perspec-

tiva da crítica arqueológica dos discursos. Como se sabe, 

o objeto dessa obra é o aparecimento do homem como 

acontecimento discursivo moderno. A arqueologia é, nes-

se universo, uma atitude crítica capaz justamente de in-

troduzir uma fissura na finitude do homem como sujeito 

e ao mesmo tempo objeto do conhecimento, como aquele 

sobre o qual o conhecimento se debruça e ao mesmo tem-

po determina as condições e possibilidades do próprio 

conhecimento do homem. Levada às últimas consequên-

cias, a crítica arqueológica dessa espécie de epistemologia 

moderna só poderia conduzir à decretação da morte do 

homem, esse sujeito transcendental herdeiro da tradição 

kantiana. 

12 Entrevista a Madeleine Chaptal, originalmente publicada 

em La Quinzaine Littéraire, n. 5, 16 mai 1966: 14-15. Pessoal-

mente, compreendi melhor o alcance dessa proposição 

lendo Guimarães Rosa que, em obra literária, afirmou algo 

do gênero: “o que existe é homem humano”. Pois, Foucault 

se propôs com a crítica arqueológica justamente eliminar 

o adjetivo humano do homem. Tratá-lo como tal, como 

aquele que trabalha, vive e fala. 

13 A noção de “a priori histórico” está definida no capítulo in-

trodutório de As palavras e as coisas (1966). Os códigos funda-

mentais de uma cultura fixam para cada homem as ordens 

empíricas com que terá que lidar. Na outra extremidade do 

pensamento encontram-se as teorias científicas ou as in-

terpretações filosóficas que buscam explicar por que uma 

ordem existe e é preferível em relação a outras possíveis. 
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Entre esses dois extremos, há uma zona confusa, obscura 

que cabe à análise arqueológica conhecer. Entre o olhar co-

dificado e o conhecimento reflexivo, há uma região media-

na que liberta a ordem em seu ser mesmo (Foucault, 1966: 

12-13). O “a priori histórico” moderno é justamente a emer-

gência do homem no interior dos saberes. É nesse sentido 

que a arqueologia das ciências humanas atravessa três 

grandes ordens de saber: o conhecimento a partir das simi-

litudes, o nascimento das ciências empíricas e o surgimen-

to dos saberes do homem como representação. Ver também 

Arqueologia do saber (1972), especialmente item V do capítulo 

III, O enunciado do arquivo. 

14 São os seguintes os cursos: Lessons sur la volonté de savoir 

(1970-1975); Théories et institutions pénales (1971-1972); La 

société punitive (1972-1973); Le pouvoir psychiatrique 

(1973-1974); Les anormaux (1974-1975); Il faut défendre la 

société (1975-1976); Sécurité, territoire, population (1977-

1978); Naissance de la biopolitique (1978-1979); e Du gou-

vernement des vivants (1979-1980). 

15 Tratei deste procedimento, o que é um autor, no artigo “O 

autor nos escritos de Foucault: entre o discurso e a morte” 

(Adorno, 2012). 

16 Acontecimento é um conceito-chave no pensamento de Mi-

chel Foucault. Na arqueologia, ele se refere com frequência 

aos acontecimentos discursivos. Afirma que a arqueologia 

não se interessa pelo encadeamento dos acontecimentos 

empíricos; todavia, se interessa pelo modo como uma for-

mação discursiva vem substituir outra a partir de uma rup-

tura, por exemplo, na ordem dos saberes: o surgimento das 

ciências empíricas e as mudanças na representação da era 

clássica ou a abertura dos cadáveres e o nascimento da clí-

nica alterando os saberes médicos. Posteriormente, o con-

ceito passa a ser empregado com mais frequência nas análi-

ses genealógicas, como uma irrupção de singularidades 

históricas que demarcam mudanças nas formas de assujei-

tamento. Enquanto tal, a noção de acontecimento vem asso-

ciada à de atualidade, à de história do presente (ver Ewald, 

1997: 203-212). Sob essa perspectiva, analisando a revolução 

como um acontecimento, Foucault (2008: 3-24) diz que o 

acontecimento não é propriamente os seus efeitos revolu-

cionários ou a reviravolta que institui o progresso moderno; 
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o acontecimento diz respeito ao modo como a revolução se 

torna um espetáculo, isto é, a forma como é acolhida pelos 

seus contemporâneos que não participam diretamente, 

mas a acompanham em seus gestos e sinais. 

17 A tradução brasileira desse ensaio encontra-se em Foucault 

(1979: 15-37).

18 Veja-se, a respeito, o debate entre Foucault e os historiado-

res em L´ impossible prison, organizado por Michele Perrot 

(1980). Vários historiadores advertem Foucault de erros no 

tratamento de fontes históricas bem como de haver gene-

ralizado o modelo francês de prisão para o conjunto de 

outras instituições existentes em outras sociedades na 

mesma época, em particular aquelas da Grã-Bretanha, dos 

Estados Unidos e da Austrália. Foucault (1984: 13) responde 

que seu objeto não era a prisão e que ele não se reconhecia 

como historiador. A propósito, referindo-se ao deslocamen-

to teórico de uma história da sexualidade para uma histó-

ria do sexo, afirmou: “os estudos que se seguem, assim 

como outros que anteriormente empreendi, são estudos de 

‘história’ pelos campos que tratam e pelas referências que 

assumem; mas não são trabalhos de ‘historiador’”.

19 O projeto trataria das relações entre a carne e o corpo (vol. 

II), a cruzada infantil contra a masturbação (vol. III), a mu-

lher, a mãe e a histérica (vol. IV), os perversos (vol. V) e 

população e raças (vol. VI). Como projetado, nunca chegou 

a ser executado, não obstante Foucault tenha dado entre-

vistas, compiladas em Dits et écrits (1994, v. III). Ele procu-

rou justificar o abandono do projeto na introdução do vo-

lume 2 de A história da sexualidade – o uso dos prazeres (1984). 

Suspeita-se que o projeto original o levaria a ter de confron-

tar-se com Freud e a psicanálise. Certamente, depois do 

confronto com Kant, Hegel e Marx, esse propósito exigiria 

um outro investimento de investigação. De todo modo, al-

guns dos temas foram tratados nos cursos. Por exemplo, no 

curso de 1975-1976, publicado em Em defesa da sociedade 

(Foucault, 1999), ele abordou a questão do racismo. 

20 Esse tema é particularmente trabalhado nas aulas de 25 de 

janeiro e de 1o de fevereiro de 1978. Na sequência, Foucault 

abordará as conexões entre as teorias contratualistas e as 

tecnologias de biopolítica, aprofundará a discussão sobre 

o problema do governo nos séculos XVII e XVIII, e desen-
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volverá uma longa discussão sobre a questão da governa-

bilidade, centrada em torno do poder pastoral e das práti-

cas de condução da conduta. 

21 No texto de Ewald, essa análise das relações poder/produ-

ção, sob a perspectiva de uma anatomia política da econo-

mia política é bem mais detalhada do que está anunciada 

neste texto. Ver especialmente as páginas 1240 a 1246, nas 

quais há uma interessante análise da funcionalidade polí-

tica do trabalho penal, o trabalho realizado pelos presos. 

Foucault teria mostrado que, num primeiro momento, pre-

valeciam fundamentos morais e moralizante a respeito das 

virtudes do aprendizado do trabalho disciplinado e rotinei-

ro pelos presos, pois se julgava que uma das explicações 

para o crime e a delinquência tinha a ver com a vagabun-

dagem e a recusa ao trabalho fabril. Em um segundo mo-

mento, já no século XIX, as modalidades e técnicas de tra-

balho empregadas nas prisões tem por efeito consolidar a 

sua inutilidade e firmar o entendimento segundo a qual a 

recuperação e reforma dos presos eram fins mentirosos.

22 Ver “La société disciplinaire en crise”. Conférence à l´Ins-

titut franco-japonais de Kansai, à Kyoto, le 18 avril 1978, 

publicada em Foucault (1994, III: 532-534). 

23 Sabe-se que essa sociedade manifestava certo desconforto 

de reconhecer Foucault como filósofo. Apenas em duas 

oportunidades ele foi convidado para apresentar conferên-

cia. A primeira, em 22 de fevereiro de 1969, em que apre-

sentou o tema “Qu’est-ce qu´un auteur?”, publicado no Bul-

letin de la Société Française de Philosophie, 63e année, n. 3, 

juillet-septembre, 1969, p. 73-104 (ver Foucault, 1994, I: 789-

821). A segunda vez justamente para apresentação da 

conferência sobre o que é a crítica: “Qu’ est-ce que la cri-

tique?”, publicada no Bulletin de la Société Française de Philo-

sophie, 84e année, n. 2, avril-juin, 1990, p. 35-63 (não publi-

cada nessa edição de Dits et écrits).
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PERTURBAÇÕES:  

FOUCAULT E AS CIêNCIAS SOCIAIS

Resumo

O artigo discute o diálogo, por vezes ácido, por vezes irônico, 

entre o pensamento de Michel Foucault e as tradições das 

ciências sociais e das humanidades. Como Foucault afirmou, 

o pensamento é feito para cortar. Por seu itinerário de 

investigação histórica, essa exigência introduziu perturbações 

em nossas convenções intelectuais, em nossos hábitos de 

pesquisa, em nosso arsenal metodológico posto à disposição 

para explicar realidades sociais. Trata-se, portanto, de um 

pensamento provocativo. Com esse fim, busca-se apresentar 

um pequeno inventário dessas perturbações, em torno de 

alguns eixos e hipóteses que permitam, ao final, uma reflexão 

sobre o estatuto da crítica no interior do pensamento do 

filósofo francês.

DISTURBANCES:  

FOUCAULT AND THE SOCIAL SCIENCES 

Abstract

The article discusses the sometimes acerbic, sometimes 

ironic, dialogue between the thought of Michel Foucault 

and the traditions of the social sciences and the humani-

ties. As Foucault affirmed, thought is made to be cutting. 

Pursuing his itinerary of historical investigation, this re-

quirement ended up disrupting our intellectual conven-

tions, our research habits and our methodological toolbox 

filled with ready-made explanations of social realities. 

Hence his thought is provocative in kind. The aim here is 

to present a small inventory of these disruptions, pursuing 

various lines of inquiry and hypotheses that allow us to 

conclude with a reflection on the status of critique in the 

French philosopher’s thought.
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história; 

poder;

verdade e crítica. 
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The following article discusses Foucault’s and Bourdieu’s handling of neoliber-

alism, and the extent to which the two authors “agreed” in their analyses. The 

answer is not altogether obvious, since the authors consider different periods 

from different perspectives. Rather than proposing a sociology of neoliberalism 

like Bourdieu, at the end of the 1970s Foucault aimed to write a history of neo-

liberalism in the context of a wider history of governmentality. He also de-

voted the lectures he gave at the Collège de France in 1978 and 1979 entitled 

Security, Territory, Population and particularly The Birth of Biopolitics to the 

subject. Bourdieu openly attacked the utopia in mainstream economic science 

in the 1990s, which in his eyes had come to serve as the ideological matrix 

renewing the forms of domination. The fact that the two authors did not come 

to neoliberalism at the same time or from the same perspective does not detract 

from the interest in examining each of their individual claims, provided we do 

not seek to place them in opposition, as a certain “zeitgeist” may invite us to.  

Sometimes while claiming to uphold Bourdieu’s arguments, sociologists, 

historians, and philosophers have aimed to put Foucault’s analyses of neoliber-

alism on trial by placing the two authors in opposition, and in doing so, have 

manufactured a non-existent controversy. Such a task involves flattening the 

scope of the authors’ analyses and homogenizing their points of view in order 

to insert them rather insidiously into our current political landscape as though 

they were both contemporaries to the full development of the neoliberal phe-
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nomenon. While Bourdieu would have been critical of neoliberalism, Foucault 

would have sympathized with it, with some critics claiming he was one of the 

actors behind the French intelligentsia’s significant shift to the right at the end 

of the 1970s and in the 1980s. This is in fact evidence of a particularly aca-

demic desire to homogenize that which is not homogenous, erasing contexts 

in order to lump together theoretical approaches, political intentions, and sci-

entific disciplines in order to reconcile them or, as is the case here, render them 

irreconcilable. Instead of resorting to the use of such questionable methods, I 

wish to recontextualize the two authors’ approaches, as this is the only way to 

evaluate the scope of their respective analyses, and to eschew this particular 

brand of “postmortem” account settling. 

Bourdieu and Foucault did not in fact have the last word on neoliberalism, 

which is constantly evolving and unfolding, rendering the real interest that of the 

respective fertility of their analyses. For authors concerned as they were with 

social and political transformations, nothing would have been undoubtedly 

stranger to them than the fixing of a doctrine to which observations made in the 

social and political reality must be manipulated to fit, regardless of the cost. 

DIFFERENCE IN ERAS

While Bourdieu is concerned with neoliberalism’s main coming of age at the 

end of the 1980s and throughout the 1990s, Foucault demonstrates great fore-

sight in his detection of the phenomenon by focusing on its earliest expressions. 

The revelation of a clear discontinuity in the political practices of the 1970s 

had not yet been emphasized in the intellectual and political milieux, and almost 

nobody had seriously considered the renewal of liberal ideas in certain spheres.  
The great oppositions to have structured the reading of the political and socio-

economic field were still markedly classical: left/right, bourgeoisie/working 

class, state/society, capitalism/socialism, and totalitarianism/democracy, and 

it was precisely the sweeping nature of such categories that Foucault’s analyses 

sought to evade in order to grasp at an insidious, more “grating” transformation, 

as he defines it, involving the art of government. 

Bourdieu’s sociology of neoliberalism developed under an extremely 

different set of circumstances, taking shape a decade later than Foucault’s, 

during a time when the effects of neoliberal politics had come to inform the 

world’s immediate realities, particularly those concerning labor, public ser-

vices, housing, and cities. This strand of sociology therefore focuses more on 

the social effects of neoliberalism, as demonstrated by Bourdieu’s 1993 publica-

tion The weight of the world. Neoliberalism’s sociological construction is based 

on its objectifiable effects, according to a method that traces the causes from 

the effects.1 

Such a chronological difference does not, however, completely account 

for Bourdieu’s lack of interest in Foucault’s analyses, which leads us back to the 
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broader question of the mutual ignorance shown by the authors, except at sev-

eral critical moments, at least in their works. It is as though the “masters” of 

the intellectual field neither engaged with one another nor cited each other’s 

work, pursuing their arguments with a feigned or genuine indifference, which 

was in any case also applicable to other academics’ ongoing research. Although 

Bourdieu only really began to address neoliberalism at the end of the 1980s, he 

rarely alluded to Foucault’s courses at the Collège de France, making no mention 

of the work being developed in Italy, England, or in the United States based on 

Foucault’s courses, particularly in the field of studies on governmentality. For 

over 20 years, a notable silence was therefore maintained from Bourdieu’s side 

on Foucault’s analyses of liberalism and neoliberalism, despite Bourdieu’s grow-

ing focus on neoliberalism as one of his main objects of study and political 

targets, with this culminating in his emergence as the “anti-neoliberal intel-

lectual par excellence” after the wave of general strikes in France in 1995. It may 

be said that one of the objective obstacles to a knowledge of Foucault’s work 

was the publication of his courses on neoliberalism (taught in 1978 and 1979) 

as late as 2004, some two years after Bourdieu’s death. However, it must not be 

forgotten that Foucault assisted in Bourdieu’s enrollment in the Collège de 

France in 1982, and that Bourdieu had ample access to the lecture summaries. 

It is thus difficult to believe that he knew absolutely nothing of the two years 

of Foucault’s lectures focusing on an intellectual and political subject which 

came to be of central interest to him.2  

The intellectual and political reception of the two authors’ analyses was 

also rather staggered in time, representing a somewhat curious phenomenon 

of intellectual and political life. With The weight of the world in 1993, through 

his support of the 1995 strikes and other social movements to have followed 

the strikes (such as those representing undocumented migrants, the homeless, 

and the unemployed), and, thanks to his direct involvement in the creation of 

tools of political intervention such as the small collection Reasons to act, 

Bourdieu came to embody the intellectual critique of neoliberalism. His analy-

sis of neoliberalism encroached on that of a militant condemnation, seem-

ingly amplifying a set of widespread critical views against “liberal” or “neolib-

eral” reforms (with the term used in the 1990s yet to be fixed). Such a “defining 

political moment” extended until 2005, constituting a kind of “critical common 

sense” which viewed neoliberalism as a form of “ultraliberalism” or a dangerous 

“utopia”. The resounding success of his analyses was, however, dampened by 

the emergence of certain limitations, particularly in terms of organization, 

meaning the articulation between critical researchers, the social movement, 

and the unions that Bourdieu hoped for failed to truly materialize. 

The fate of Foucault’s analyses on neoliberalism is markedly different 

in this respect, with such analyses conspicuously absent from public debate in 

France until the publication of the 1978 and 1979 lectures series in 2004. Al-
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though no longer considered an important resource for an understanding of 

events post 1980s and 1990s, if Foucault remains a renowned and frequently 

quoted intellectual, it is thanks to his status as somewhat of a “classic”. His 

works are better received in universities, with the number of conferences, books, 

and new publications on his work growing steadily in the 1980s and 1990s. He 

was also celebrated as never before upon the twentieth anniversary of his death 

in 2004, ushering in a new period in the second half of the 2000s. The publica-

tion of his lectures, their influence, and the great public debate in France on 

the European Constitutional Treaty in 2005, as well as a series of publications 

that placed his analyses back in the limelight, have served to transform his 

reputation, which will also come to affect the approach to neoliberalism in 

years to come, leading to a bona fide “foucauldization” of the critical approach 

to neoliberalism, a statement that will undoubtedly irritate some. 

The lack of an overlap between the two authors’ approaches to neolib-

eralism is not only a question of chronological time, but also a question of the 

“theoretical time” each belonged to, with “theoretical time” referring to the way 

in which the problem of neoliberalism is tied into their respective bodies of 

research. With The Birth of Biopolitics, neoliberalism makes a somewhat sud-

den and short-lived appearance on Foucault’s dissection table, with the author 

only dedicating some seven lectures to it, with five on German ordoliberalism 

and two on American neoliberalism (particularly Gary Becker). Taking a further 

step back also demonstrates just how quickly the subject of neoliberalism came 

to Foucault’s attention. In just two years of lectures, Foucault strides through 

a long history of governmentality, outlining the pastoral model used since an-

tiquity and the factors behind its modern-day crisis, also considering the na-

tional raison d’État, biopolitics, and liberalism in its newest forms, producing 

an exploratory and experimental body of work, leading him quickly from one 

form of power to another. 

Bourdieu’s “timeframe” could not have been more different. Instead of 

a rapid encounter with the subject of neoliberalism, the phenomenon adds a 

complex nuance to his work, prompting a slow, almost unacknowledged rea-

lignment in his sociology that is in marked contrast to Foucault’s sudden shift. 

In a little over 10 years, from the end of the 1980s to his death, his gradual 

development of the neoliberal phenomenon is evident from his research into 

a range of subjects including economics, the media, elite schools and state 

bodies, labor, and the housing market, etc., pointing us to another difference, 

which is that of the authors’ theoretical styles.

DIFFERENCE IN THEORETICAL STYLES

For Foucault, research is not so much the application of a previously established 

frame of reference, but rather a continual transformation of the concepts and 

their associated relationships, meaning that instead of applying patterns to 
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the “terrains”, he instead produces new concepts while traversing new territo-

ries. Foucault thus approaches neoliberalism in an essentially creative style, 

according to a research method in which his analyses are highly unstable. The 

reader is repeatedly struck by the constant eruption of concepts that the author 

transforms as quickly as he abandons, with such decisive movements allowing 

him to make rapid shifts, in what may be described as rather daring meander-

ing historical overviews. 

Juxtaposed to Foucault’s slippery transformations is Bourdieu’s con-

trolled transposition of his concepts, with the latter’s style of work wholly dif-

ferent, applying a relatively stabilized conceptual framework to various subjects 

or fields with only the most minor of variations. Whether discussing the literary 

field, the political field, or the economic field, the reader is always on familiar 

ground with Bourdieu and rarely feels disoriented in terms of the author’s style, 

phrasing, grammar, and syntax. The approach is more methodical than creative, 

implementing a highly elaborate conceptual system. In his handling of neolib-

eralism, Bourdieu reutilizes concepts already present in his works revised for 

this new territory, also establishing bold links between the “generative schemes” 

of his general sociology. It is remarkable to note how Bourdieu analyzes neolib-

eralism by mobilizing conceptual series to have emerged within other contexts 

of analysis, with terms such as “field”, “habitus”, “capital”, “structural determi-

nants”, and “struggles”, etc., the reassuring hallmarks of a system.3 

Such a difference in style naturally corresponds to a more fundamental 

opposition concerning the treatment of history. Foucault departs from the 

theory that there are great discontinuities between historical periods that are 

distinguished by singular forms of power and structures of knowledge, while 

Bourdieu assumes that symbolic forms and social structures are inherently 

inert and only subject to gradual shifts. Therefore if Bourdieu comes to employ 

the typically Foucauldian formula of “transcendental historical”, it is only to 

emphasize the persistence of old categories which continue to act sublimi-

nally on the present, according to the formula borrowed from Durkheim, where-

by “history is the unconscious” (Bourdieu, 2013: 78). In short, Bourdieu’s inter-

est in history lies in the way in which objective and subjective structures be-

come altered while enduring over time, and despite accusing Foucault and 

others of hard structuralism, he is actually the most faithful to the structural-

ist program, even in his efforts to incorporate the concept of historicity. With 

that said, if “events” exist, they must always be understood within a system of 

relations (between fields, between habitus and fields, and between forms of 

capital, etc.). Foucault (2001: 144-145), on the other hand, emphasizes the emer-

gence of events, associated ruptures, and discontinuities, declaring “it must be 

admitted that structuralism serves as the most systematic effort to evade not 

only ethnology but also a series of other sciences, and even the entire concept 

of an event, at the limits of history itself. I don’t know anyone more anti-struc-
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turalist than I am”. Such a difference in theoretical bases stems from two ap-

proaches which are difficult to reconcile within the analyses made of neolib-

eralism, as while one considers it an “event” in itself, the other considers it a 

“restoration”. 

DIFFERENCE IN CRITICAL STRATEGIES

For Foucault, intellectuals are defined by their criticism of all of the various 

types of power. Liberalism is, however, also a critical approach to power, con-

stituting an external critique on behalf of fundamental rights and/or an inter-

nal critique in terms of effects and their utility. The relationship between lib-

eralism as a critique of power and intellectuals’ critical function is both delicate 

and problematic. Foucault’s analysis of liberalism does not suggest that he is 

a “liberal” himself, defining it as he does as a power which adopts or claims to 

adopt a critical approach, even monopolizing the criticism of the governed. For 

this reason, it is perhaps shrewder than any other kind, due to its imposition 

of the modes of government by means of a conceded and controlled liberty that 

upholds its position of power. This is the crux of Foucault’s analysis, which 

rather than being apologetic, instead seeks to understand the specific nature 

of liberalism. Such an analysis of governmental forms must be compared to 

the multiple times the author explains that all the signs suggest that socialism 

has failed and that something else must be invented, with “inventing something 

else” referring not so much to adhering to the neoliberal project, but rather 

inventing a new alternative and unprecedented mode of government. And who 

might be responsible for such an invention? We can suppose that, in Foucault’s 

eyes, the movements born in the 1970s (such as gay rights’ movements, feminist 

movements, counter-cultural movements, and artistic movements, etc.) would 

be well positioned to play such a historic role. 

Bourdieu’s critical strategy is somewhat different. It is not that he does 

not attribute importance to symbolic and political inventions, or to the new 

forms of organization or action, but rather that he seeks an alliance between 

intellectuals whose autonomy is threatened by economic domination and the 

members of the working or middle classes subject to rising poverty and pre-

cariousness. Such an alliance calls for the invention of a new kind of intellec-

tual – that of “the critical collective intellectual” – organized in a new, non-

partisan fashion and that would constitute a new body of struggle within the 

social movement. Bourdieu’s intervention is therefore not only aimed at sup-

porting specific demands and accompanying a movement from the outside, but 

is also intended to be direct and systematic, producing effects within the social 

and trade union-led movement. Bourdieu calls for a shift in the forms and 

geographies of action, in an approach which was not well received at the time 

by many actors in the social movement who viewed it as a form of interference, 

partly accounting for the short-term failure of the author’s projects. His aim 
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was to redefine relations between researchers and militants and between the 

social sciences and the social movement in order to mobilize scientific capital 

through action in the most direct way possible. Bourdieu’s strategy implied that 

the social movement, for its part, should then make the most of the gains made 

by social sciences, in order to become more politically effective, with the social 

sciences locating allies within the social movement and the unions in the de-

fense of their scientific autonomy. It was therefore a matter of relying on the 

social movement in order to stem economic imperialism, which was helping 

shape a veritable utopia thanks to neoliberal politics implemented from the 

1980s onwards. In short, sociology and the social movement shared the same 

enemy from the moment the abstract economic model of the homo economicus 

was configured as the blueprint for society and for human beings (Bourdieu, 

1998: 108-119). 

DIFFERENCE IN REFERENCES AND DEFINITIONS

Bourdieu and Foucault’s versions of neoliberalism are theoretically constructed 

by means of different authors and corpora. For Bourdieu, neoliberalism is main-

ly taught as dogma in schools of power, constituting an economic belief in the 

Walrasian general equilibrium, and a myth or utopia with performative effects. 

The “pure mathematical fiction” inherent to neoclassical economic science is at 

the heart of neoliberalism, with government neoliberal policies aiming to make 

reality conform to the pure and perfect order of theory, with such a theory’s 

supposedly scientific basis lending neoliberalism its social authority, despite its 

actual reliance on a utopia. Neoliberalism is therefore a pseudo-science found-

ed on “the Walrasian myth of pure theory” helping “depoliticize” politics, thanks 

to its symbolic effectiveness (Bourdieu, 2001: 57). Neoliberalism is above all an 

allegedly scientific theory that belongs to the past of economic thought. Accord-

ing to Bourdieu, criticizing economic doctrines is based on the identification of 

a double misunderstanding, and that is that of a theoretician who places his 

own abstract schemes in the heads of social agents, and that of the social agent 

who misunderstands the historical and social conditions that have made him 

do what he does and become what he is. Sociological criticism must attempt to 

establish the link of truth between the abstract schema of rational action and the 

capitalist habitus by revealing the “social foundations of economic action”, to 

use the title of a lecture series given by Bourdieu at the Collège de France in 

1992-1993. Pseudoscience must be criticized by a better founded and more real-

istic social science, that is, in a word, truer. 

For Foucault, neoliberal theories are neither true nor false; with the most 

important factor their normative capacity to inform policies that make indi-

viduals act in a predictable and favorable fashion, that is to say, within a spe-

cific regime of inducements. Neoliberalism primarily finds its inspiration in 

German ordoliberalism and within the theory of human capital, which aims to 



70

foucault and bourdieu: to each his own neoliberalism?
so

ci
o

l.
 a

n
tr

o
po

l.
 | 

ri
o

 d
e 

ja
n

ei
ro

, v
.0

7.
01

: 6
3 

– 
75

, a
pr

il
, 2

01
7

articulate economic subjects within a new mode of government by means of 

environment variables, according to highly specific devices such as negative 

tax or interventions into the supply and demand of drugs. Neoliberalism should 

not be confused with a kind of “archeo-liberalism”, or a return to Smith or 

Walras, with Foucault rather aiming to emphasize its novelty. The importance 

of the legal-political framework, the means of controlling conduct through 

competition-based inducements, and the widespread use of the company mod-

el did not exist as such in the old liberalism. Neoliberalism is not just the ap-

plication of a scientific theory in the political domain; it is a mode of power, 

and a conduite des conduites [conduct of conducts], which is not the same thing.

The two authors’ approaches are therefore heterogeneous, and could be 

crudely described as methodologically “positive” in Foucault’s case and meth-

odologically “negative” in Bourdieu’s case, with the former epistemologically 

based on a “political history of the truth” and the latter concerning a struggle 

within the social sciences. Foucault (2004: 275 ff.) views this as constituting a 

fundamental rupture in the concept of man, due, in his opinion, to English 

empiricism, and serving as a key element in the new art of liberal and conse-

quently neoliberal governing, with Locke, Hume, and Bentham its great found-

ers. His concern is with the procedures and techniques that facilitate a kind of 

acting on actions on behalf of a certain truth about man and society. Bourdieu, 

on the other hand, sees a theoretical error engrained in the heart of economic 

science, based on an ill-founded abstraction that has been transformed into a 

political project for global domination by economic and political oligarchies, 

with the essential problem that of truth in the social sciences. This element of 

error and illusion is, however, not enough to account for neoliberalism’s sheer 

strength. As neoliberalism is derived from an economic habitus stemming from 

practices, two different readings emerge, with Foucault’s interest lying in de-

vices and their effects and Bourdieu’s in devices and their conditions. 

Such a difference in the corpus of reference also has significant political 

implications. At first glance, Bourdieu’s polemical texts seem compatible with 

a discourse rather widespread among the left, particularly post 1995, and at 

the heart of the alter-globalization movement, particularly in terms of inter-

national network Attac founded in 1998. According to this anti-neoliberalism 

counter-doxa, neoliberalism is a blend of utopianism, scientism, naturalism, 

and nostalgia, and is therefore not that new at all, serving as a “conservative 

revolution”, which aims to return to the policies championed by Adam Smith. 

Bourdieu’s writings therefore seem to give credence to the extremely wide-

spread idea that “neoliberalism” is nothing more than a “social-Darwinian” 

apology for “savage capitalism”, which thus refuses any form of rule other than 

that of the self-regulating market and rejects any form of state intervention. 

Neoliberalism is essentially viewed from a negative angle, as a kind of political 

logic which “defeats”, “destroys”, and “dismantles”. Such a negative perspective 
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of the neoliberalism implemented by the upper administration could easily be 

reconciled with the Keynesian or Marxist interpretations which consider spec-

ulation, or more specifically capital, as an autonomous power which requires 

nothing more than to be free from political obstacles. On a political level, such 

a critique calls upon the state’s defensive role as an organizer of public ser-

vices, seen as the last bulwark against the rampant markets. A national popu-

lar form of sovereignty may accordingly be legitimized, even if Bourdieu (1998: 

66 ff.) clearly made a stand for a new brand of internationalism. 

The extremely late publication of The Birth of Biopolitics produced a 

veritable rupture in this anti-neoliberalism doxa by highlighting the active role 

of the state and its governmentalization, as well as the targeting of subjectivi-

ties, and particularly the evolution of the concept of the limits placed on gov-

ernment action by the market, which was characteristic of classical liberal 

naturalism, to that of the a priori unlimited extension of the logic of the market 

as promoted by government action. Foucault’s contribution may be summarized 

as follows: although the anti-neoliberalism doxa interprets the policies imple-

mented as a tool for destroying the rules and dismantling institutions, as well 

as liberating the forces springing from capital and finance, he underlines “the 

positivity of power”, emphasizing the work of building institutions and dis-

seminating neoliberal norms. He does not so much stress what the neoliberal 

state no longer does, but rather what it does to society and what it does to itself. 

INTERSECTIONS

Leaving their differences aside, what intersections may be identified in the two 

authors’ analyses? Do they share anything in common? In actual fact, one 

sphere in which they intersect is that of the historicity of the economic man. Ne-

oliberalism represents a moment of acceleration on economic man’s path to 

self-realization, by means of mechanisms of competition and punishment that 

are increasingly easier to identify. This is what Bourdieu (1998: 109) means when 

he states that “this initially desocialized and dehistoricized ‘theory’, has, now 

more than ever, the means to make itself true, and empirically verifiable”.  An-

other instance of common ground between the authors is their shared chal-

lenging of Marxist theories. The two analyses make similar efforts to disassoci-

ate themselves from ossified Marxism, with their main point of agreement and 

theoretical site of convergence on the “construction of the capitalist economy”, 

which not only supposes the removal of brakes, hindrances and rules, but also 

the construction of institutions, norms, laws, habitus, and subjectivities. On 

this point, Foucault is noticeably more coherent than Bourdieu, who sometimes 

gives the impression in his more militant remarks that the destructive logic of 

neoliberalism is the only one that matters. Theoretically speaking, if the two 

authors may be said to agree on anything, it is in their mutual and relatively 

explicit abandonment of the idea that capitalism is an autonomous movement 
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from which the superstructures reflecting the economic base are constructed. 

The dominance of capitalist rationality is not imposed merely by the expansive 

dynamism of capital and its colonizing of the entire social space by means of 

commodification. Bureaucratic leverage and political action are also required. 

Neoliberalism is the work of the state, which does not “resign” as Bourdieu 

awkwardly suggests, but instead becomes transformed into the most effective 

agent of the societies’ neoliberal mutation.

ARTICULATIONS

Foucault and Bourdieu do not discuss the same thing at the same time, nor do 

they represent the same political considerations or speak with the same theo-

retical intentions. The difference in their treatment of neoliberalism produces 

two “objects”, which, although not totally distinct, do not completely overlap. 

The question at hand is not only that of identifying each author’s re-

search legacy or what may be extracted from their respective analyses, but what 

may be drawn from the relations between the two different approaches. Nothing 

is to stop us from articulating such relations, however to do so we must not 

treat the analyses as closed theoretical bodies that should be treated en masse 

and dogmatically repeated, but as tools at our disposal for reflecting on what 

has gone on in the world since the 1970s and what continues to go on at an 

even more accelerated pace today. 

Foucault’s and Bourdieu’s works have both proved fruitful, enriching 

our knowledge of the varied, long-lasting, and profound consequences of neo-

liberalism. In order to move beyond a purely exegetical operation, however, we 

must expand the field of reflection and correct affirmations made by each of 

the authors on previous stages of neoliberalism or based on invalidated as-

sumptions. To expand on Foucault and Bourdieu’s works, we must also learn 

to extract their most valuable reflections, regarding modern-day neoliberal 

strategies in full awareness of the social and economic forces to have driven 

them, for example. A sociology of oligarchies facilitating an analysis of the 

“field of power” is essential in this respect. We must also not assume, like some 

Marxists, that such strategies are the mere result of political decisions made 

by a class already to have been installed, retaliating against past compro-

mises. Rather, it is important to realize that neoliberal rationality is not just 

produced by the existing classes but also contributes by means of its imple-

mentation of a reconfiguration of oligarchies and working-class groups. Such 

a concrete articulation cannot be made without addressing the all too unilat-

eral viewpoints expressed by each of the authors. The task is to play the two 

authors off against each other, identifying what each one lacks, as Wendy 

Brown (2015) does for example when she demonstrates that the logic of capi-

tal or the question of democracy are unfortunately largely absent from Fou-

cault’s analyses.



73

article | christian laval

The final lesson to be taken from Foucault and Bourdieu is also perhaps 

as important as the content of their respective analyses. The intellectual mod-

el they embody is entirely contrary to all the forms of submission imposed on 

the researcher, whether openly or insidiously. In terms of the latter category is 

the powers’ injunction to observe a strict “axiological neutrality”, to the point 

of political indifference. This highly political injunction for depoliticizing re-

search is internalized by certain agents at university institutions aiming toward 

the “professionalization” of philosophy and the social sciences, undoubtedly 

constituting the most perverse method in existence nowadays for sterilizing 

and anaesthetizing thought. Such a depoliticizing is nothing more than that 

which renders intellectuals “experts” at the service of “governance”, that is to 

say, highly political beings hiding their real functions behind their technical 

skills. The current transformations underway at institutions of knowledge tend 

to forbid what Foucault and Bourdieu achieved and represented in their time, 

making it extremely important to defend their demands and extend their free-

doms. It was Freud (2010), who, in facing the widespread refusal of his theories, 

realized that the problem with intellectuals in a society like ours remains that 

of the “autonomy of the intellectual worker”. 
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 NOTES

1 For an explanation of such an analysis from the effects 

to the causes, cf. Bourdieu (2013).

2 We can even be certain of the opposite, as in the biblio-

graphy for his lectures on the state, Bourdieu mentions 

the 1986 publication of an article on governmentality in 

Actes. Revue d’action juridique (no. 54, summer 1986). 

3 For further reading on this subject, cf. Fabiani (2016).
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FOUCAULT E BOURDIEU: A CADA UM SEU 

NEOLIBERALISMO?

Resumo

O artigo propõe uma comparação entre as abordagens de 

Michel Foucault e de Pierre Bourdieu sobre o neoliberalis-

mo. Em vez de considerar suas teorizações como totalmen-

te antitéticas entre si, seja no plano teórico, seja no plano 

político, prefere-se aqui confrontar os dois autores a partir 

dos seguintes eixos analíticos: momentos de produção, es-

tilos de teorização, estratégias críticas e referências inte-

lectuais fundamentais. Ao final, serão propostas algumas 

interseções e caminhos para possíveis articulações entre 

as duas abordagens, bem como uma reflexão sobre o lugar 

do intelectual na filosofia e nas ciências sociais contem-

porâneas.

FOUCAULT AND BOURDIEU: TO EACH HIS OwN 

NEOLIBERALISM?

Abstract

The article sets out to compare the approaches of Michel 

Foucault and Pierre Bourdieu to neoliberalism. Rather than 

take their theorizations to be mutually antithetical, wheth-

er at a theoretical or a political level, here the aim is to 

compare and contrast the two authors through the follow-

ing lines of analysis: moments of production, styles of 

theorization, critical strategies and fundamental intellec-

tual reference points. The conclusion proposes a number 

of intersections and paths towards potential articulations 

between the two approaches, as well as a reflection on the 

place of the intellectual in the contemporary social sci-

ences and philosophy.
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DISPOSITIVOS DE INSCRIÇÃO E REDES DE 
ORDENAMENTO PúBLICO:  
UMA APROXIMAÇÃO ENTRE A TEORIA DO  
ATOR-REDE (ANT) E FOUCAULT

Este artigo e as reflexões que o embasam têm origem no cruzamento de dois 

campos de pesquisa independentes – mercado informal e segurança pública –, 

cujas questões empíricas nos suscitaram inquietações semelhantes que permi-

tiam estabelecer pontos de comunicação entre as formulações de Michel Fou-

cault sobre poder e governamentalidade e a teoria do ator-rede (ou ANT – actor-

network theory). Essa comunicação, porém, nem sempre é direta e passa pela 

construção de mediações teóricas, conceituais ou tecnológicas. Nesse sentido, as 

relações entre a formalização da atividade de vendedores ambulantes pelos ór-

gãos municipais de ordenamento e o tempo de atendimento de ocorrências poli-

ciais em um centro integrado de comando e controle são traçadas aqui a partir 

dos “procedimentos de inscrição”. Por meio da noção de “inscrição” procuramos 

articular temas de pesquisas que costumam ser trabalhados separadamente. 

Tais “procedimentos de inscrição” criam parâmetros que permitem ordenar, por 

um lado, diferentes atividades comerciais em uma única inscrição municipal 

(que constitui sua “formalização”) e, por outro, a grande variedade de ocorrências 

policiais (sobrepostas a esquema de medição de tempo) de modo que se tornem 

comparáveis e classificáveis segundo critérios objetivos. Nosso argumento é que 

nos dois casos as inscrições assim produzidas compõem um mesmo procedi-

mento de ordenação do espaço urbano, em constante processo de construção.

Assim, ressaltamos a centralidade dos “procedimentos de inscrição” no 

estabelecimento de relações de poder, o que, em nome do ordenamento urbano, 
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permite pôr em funcionamento programas de gestão de populações e de terri-

tórios da cidade do Rio de Janeiro. O primeiro desses programas foi pensado no 

âmbito da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) visando formalizar o 

comércio nas ruas do Rio de Janeiro, mediante um cadastro que distribui licen-

ças aos vendedores, antes considerados informais. O Cadastro Único dos Am-

bulantes (Cuca) é procedimento de ordenamento urbano que atua via formali-

zação com o objetivo de fixar, por investimento de formas (Thévenot, 1986), 

arranjos socioeconômicos que são sempre múltiplos e heterogêneos. Nesse 

sentido, trata-se de uma convenção que busca tornar estável um movimento 

reticular de circulação mercantil e passível de ser transportado para outros 

lugares. Quando se cria um cadastro do comércio informal – que consiste na 

elaboração de um formulário de formalização –, há todo um investimento de 

classificação, de codificação, de normalização que torna possível uma inscrição 

– que então pode ser transportada e utilizada de maneira comparativa, cons-

truindo formas de equivalência entre coisas que antes eram consideradas di-

ferentes. Ao mesmo tempo, a formalização estabelece clivagens entre, de um 

lado, aqueles que são equivalentes, aqueles que são comparáveis, aqueles que 

são fixos e, de outro, os inclassificáveis, não codificáveis, não normais – cha-

mados, no caso, de “informais”.

O segundo caso estudado diz respeito ao atendimento de chamadas e 

ocorrências policiais no Rio de Janeiro, realizado no Centro Integrado de Co-

mando e Controle (CICC) – cujo prédio é gerido pela Secretaria de Segurança 

do Estado (Seseg) –, principalmente por meio de um software que interconecta 

agentes nas áreas da região metropolitana da capital do estado. Com base na 

medição e na comparação dos tempos de atendimento e sua evolução, são 

estabelecidas metas de eficiência e racionalidades governamentais, que servi-

rão, entre outras coisas, para justificar o alto investimento financeiro necessá-

rio para a construção do CICC e seu funcionamento diário.

Portanto, tendo como pano de fundo nossas pesquisas, o artigo parte da 

relação que Foucault constrói entre poder e saber para identificar possíveis 

continuidades entre sua reflexão sobre governamentalidade e formulações 

centrais da ANT. Em seguida desenvolvemos aspectos específicos da relação 

entre poder e saber que interessam aos objetivos de aproximação aqui propos-

tos – sua dimensão estratégica, as positivações e os seus efeitos. Analisamos 

então a ideia de “inscrição” (Latour & Woolgar, 1997), relacionando-a aos con-

ceitos de “tradução” (Callon, 1986) e de “controle a longa distância” (Law, 1986). 

Para tanto, recorremos a textos seminais dos três autores que, entre o final dos 

anos 1970 e a primeira metade da década de 1980, elaboraram e reuniram os 

principais elementos constitutivos da ANT: Michel Callon, Bruno Latour e John 

Law. É preciso ressaltar que, ao apontar conexões teóricas entre Foucault e a 

ANT a partir do conceito de “inscrição”, não pretendemos esgotar as conver-

gências e divergências entre os autores, tampouco estamos afirmando que es-
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se seja o único (ou mesmo o principal) ponto de interlocução entre eles. Esse 

cruzamento entre esses autores nos interessa especificamente por permitir 

pensar, ainda que de forma interessada e parcial, problemas de pesquisa que 

nos parecem comuns. Isso posto, apresentamos, enfim, o funcionamento dos 

dois procedimentos de “inscrição” que pesquisamos, o Cuca e o Tide,1 para 

mostrar os seus efeitos no processo, sempre instável e conflitivo, de gestão da 

ordem pública.

PODER, SABER E PONTOS DE APOIO RECíPROCOS

Foram as considerações acerca das relações entre saber e poder desenvolvidas 

por Foucault ao longo de sua obra que fizeram convergir inicialmente as pesqui-

sas que vínhamos realizando de forma separada. Poder e saber são dimensões 

relacionais cuja separação binomial serve para efeitos meramente analíticos, ou 

seja, Foucault (1999) lida, sobretudo, com as mediações, interfaces e pontos de 

apoio recíproco entre essas dimensões. Em vez de questionar quais seriam os 

“condicionantes da produção política dos saberes” ou as “possibilidades de des-

velamento do poder”, ele buscou refletir sobre a relação intricada dessas dimen-

sões, conduzindo-nos a questões completamente novas acerca das “lutas em 

torno da verdade e seus efeitos”. Tais lutas não têm para o autor um sentido 

unívoco, de modo que é importante dar atenção aos pontos de emergência e 

proveniência (Foucault, 1979) da construção de determinado problema ou do 

entendimento das formas de problematização (Foucault, 1997). Seguindo as 

relações entre poder e saber e seus pontos de bifurcação, ele constrói em um só 

movimento a possibilidade de pensar planos de referências comuns a elementos 

heterogêneos para a produção da verdade e de seus regimes específicos.

Seguindo tal perspectiva, em entrevista a Alexandre Fontana, Foucault 

(1979: 12) afirma:

A verdade é deste mundo; ela é produzida nele graças a múltiplas coerções e nele produz 

efeitos regulamentados de poder. Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua política 

geral de verdade: isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como 

verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados 

verdadeiros dos falsos, a maneira como se sancionam uns e outros; as técnicas e os 

procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm 

o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro (grifos nossos).

Uma das características da interface entre poder e saber do mundo oci-

dental é a centralidade da ciência, cujos procedimentos fazem distinguir os 

enunciados verdadeiros daqueles falsos. A atenção que Foucault dá a esses 

procedimentos é o que diferencia sua abordagem das que procuram as exterio-

ridades políticas capazes de explicar os fatos científicos ou, por outro lado, a 

interioridade científica que possa iluminar uma verdade livre da influência do 

poder. Os regimes de verdade são construídos exatamente na interface entre 

poderes e saberes, entre o “exterior” e o “interior” dos procedimentos científicos. 
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Segundo Desrosières (1993), a sociologia e a história das ciências sempre 

oscilaram entre perspectivas internalistas e externalistas. Como exemplos da 

primeira, podemos citar a história do desenvolvimento do conhecimento, com 

seus teoremas, demonstrações e resultados, normalmente feita por físicos e 

matemáticos. Na perspectiva externalista, temos a história das condições so-

ciais que tornaram possível esse desenvolvimento, seus equipamentos, seus 

laboratórios e suas relações com a economia e com o Estado, a cargo de soció-

logos e historiadores (Shapin, 2014). De acordo com Desrosières (1993), essas 

duas maneiras de estudar a ciência pouco se entrecruzaram, ainda que possa-

mos facilmente imaginar pontos de apoio recíprocos para a conformação de 

ambas as linhas de pesquisa.

A partir dos anos 1970 a divisão entre os internalistas e externalistas 

começa a ser questionada, primeiramente por Bloor (2008), em seguida por 

Hughes (1983; 1986), Latour (2011) e Callon (1998b). Nessa perspectiva renova-

dora, assim como para Foucault, é fundamental entender o conjunto de opera-

ções práticas dos cientistas (seus procedimentos). Esses procedimentos agregam 

em um só plano, feito de múltiplas conexões, aquilo que permanecia separado 

na divisão entre internalistas e externalistas, assim como os âmbitos até então 

apartados da economia, da política e do conhecimento científico.2

Entretanto, não é apenas no estudo da ciência que o foco nos procedi-

mentos práticos revela importantes aspectos da interface entre saber e poder. 

O trabalho de Foucault e o da ANT enfatizam a conexão em redes,3 de diversos 

elementos e atores – heterogêneos – em que deixa de fazer sentido a distinção 

entre internos e externos. A costura desses elementos e atores seria, simulta-

neamente, resultado e efeito das relações de poder em funcionamento – o ta-

manho e a estabilidade das redes propiciariam possibilidades de exercício do 

poder mais amplas e previsíveis. Daí que para se entender o funcionamento 

dos dispositivos de saber-poder seja necessário compreender também o modo 

como elementos e atores são reunidos e passam a operar por meio de procedi-

mentos práticos, dirigidos a determinados objetivos, segundo racionalidade 

específica, produzindo formas particulares de saber e delas se retroalimentan-

do. A partir disso, podemos então afirmar que este artigo trata dos procedimen-

tos de funcionamento de duas “tecnologias de governo”.

A formalização da atividade dos vendedores ambulantes no Rio de Ja-

neiro não poderia ser realizada sem a conexão entre instituições de represen-

tação dos interesses do microempresariado, da construção de ordem pública, 

das associações dos ambulantes, dos técnicos em programação e dos funcio-

nários que elaboraram os cadastros. As conexões entre cada um desses elos 

permitiram a implementação de um sistema de identificação capaz de atuar 

em toda a cidade. Seria imprecisa a linha divisória que se tentasse estabelecer 

entre Estado e sociedade ou entre a política, a técnica e a economia na consti-

tuição desse processo. Foram esses pontos de apoio recíprocos que possibilita-
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ram a estruturação do Cuca, assim como a do CICC-RJ demandou coordenação 

entre órgãos das esferas federal, estadual e municipal, diferentes secretarias 

de governo, muitas empresas de tecnologia de comunicação e segurança, vários 

objetos e dispositivos informáticos, pessoas de diversas origens e filiações ins-

titucionais ou empresarial, redes de eletricidade e transmissão de dados etc. O 

próprio Estado é pensado como uma realidade compósita (Foucault, 2004; Callon 

& Latour, 1981) que incluiria todos esses elementos e cuja existência vincula-se 

a sua atividade prática governamentalizada, sendo o CICC caso exemplar des-

sa concepção. A heterogeneidade dos participantes dessa rede constitutiva do 

Estado e a própria concepção do Estado como uma rede heterogênea já fazem 

com que sua oposição em relação à sociedade (civil) perca muito do sentido e 

da operacionalidade.

A construção de redes se dá, então, por meio de diversas estratégias 

para obrigar ou convencer os atores envolvidos a cooperar, o que pode deman-

dar os mais diversos métodos e formas de compor alianças ou percepções de 

interesses coletivos. Nesse sentido, o termo “tradução”, tal como foi definido 

e pensado pela ANT,4 é especialmente útil: 

No processo, acontece aquilo a que Callon e Latour se referem como “tradução”, na 

qual o ator ou força é capaz de exigir ou contar com um modo particular de pensa-

mento e de ação de outras pessoas, daí aglomerá-las em uma rede não devido a laços 

ou dependências legais ou institucionais, mas porque elas chegaram a compreender 

seus problemas de maneiras pactuais e os próprios destinos como estando, de algu-

ma maneira, ligados uns aos outros. Daí, pessoas, organizações, entidades e áreas 

que permanecem diferenciadas pelo espaço, pelo tempo e pelas fronteiras formais 

podem ser colocadas em um alinhamento frouxo, aproximativo e sempre móvel e 

indeterminado (Miller & Rose, 2012: 48-49).

Voltaremos a tratar da tradução mais adiante, destacando agora a di-

mensão estratégica do saber e do poder.

CONSTRUINDO HETEROGENEIDADES

O rompimento com o binômio internalista/externalista na equação poder/saber 

e a valorização das controvérsias ou problematizações ao revés das continui-

dades unívocas mostraram-se pontos relevantes de aproximação entre Foucault 

e os autores da ANT. Esse duplo movimento fundamenta a possibilidade, aber-

ta pelo primeiro e desenvolvida pelos últimos, de pensar heterogeneidades em 

articulação e disputa, bem como relações entre objetos e domínios que se en-

contravam antes solidamente separados. O duplo movimento coloca no centro 

da análise os pontos de apoio recíprocos e não as relações de dominação entre 

o que se considera conhecimento científico, pertencente ao mundo social, e o 

mundo político-econômico. Essa dinâmica ganha sentido quando levamos em 

conta a dimensão estratégica do procedimento genealógico foucaultiano, a 

analítica de seus efeitos e suas positivações. 
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Ao avaliar seus primeiros anos de docência no Collège de France, Foucault 

(1999) revela o plano de construção do que chamou de genealogia, “a constitui-

ção de um saber histórico das lutas e a utilização desse saber nas táticas atuais”. 

Sua reflexão é simultaneamente política, evocando as mobilizações desde 1968, 

e analítica, ponderando as possibilidades de uso dos saberes “vencidos” na 

contraposição à narrativa histórica oficial. Para que, entretanto, essa memória 

das lutas não seja um ajuste ou retorno ao cânone que pretenderia “filtrá-las, 

hierarquizá-las e ordená-las”, e porque são “insurreições dos saberes assujei-

tados”, o significado político e analítico do procedimento genealógico não po-

deria pretender apenas conferir droit de cité a esses saberes sem os posicionar 

frente ao estabelecido, interrogando as estratégias de poder. A genealogia não 

pretende “integrar o outro”, mas sim extrair sua potencialidade crítica – oriun-

da de sua perspectiva em um embate.

Não é fortuito, assim, que Foucault proponha a inversão da clássica pro-

posição de Clausewitz (1955), segundo a qual a guerra seria a continuação da 

política por outros meios, caracterizando o poder como a guerra continuada 

por outros meios. As relações entre poder e saber são atravessadas, na análise 

foucaultiana, por todo um vocabulário da guerra, começando pela perspectiva 

estratégica, porque, afinal, são as relações de força que as organizam. A análi-

se foucaultiana, portanto, pressupõe uma grade de legibilidade da guerra (Fou-

cault, 1999).

Seu objeto de estudo naquele momento, a prisão, é visto em meio a um 

conjunto de táticas como catalisador das estratégias, mais do que como resul-

tado de uma ação institucional, função ou estrutura. Ao posicionar a dimensão 

estratégica no centro do procedimento genealógico, Foucault inaugura uma 

analítica da penalidade, que só pode ser compreendida no interior de uma ana-

lítica do poder, e não como uma teoria do poder, que ele sempre se recusou a 

sistematizar, apesar das “cobranças” que lhe faziam. A identificação do poder 

como objeto teórico pressupõe a existência de algo como um “ser” do poder, bem 

como a descrição de sua estrutura, suas regras e seu funcionamento (Foucault, 

1999). A analítica do poder, ao contrário, não se propõe a definir o que o poder 

“é” nem o toma por objeto, mas percebe situações estratégicas nas quais o que 

se chama de poder é necessariamente pensado como um efeito das relações. O 

poder não seria uma coisa, instituição, função, estrutura, tampouco um dote ou 

uma propriedade. Menos ainda se pode dizer que ele atua simplesmente ex-

cluindo ou reprimindo. Situação estratégica complexa (Fonseca, 2002), o poder 

é – e Foucault insiste especialmente nesse ponto – um efeito e não uma causa.

Concepção bastante semelhante de poder é desenvolvida pela ANT, des-

de seus primeiros textos. As relações de poder são pensadas como efeito da 

estabilização de redes, que formariam um agregado cada vez maior de aliados 

heterogêneos. Nessa chave, buscou-se compreender tanto o êxito da expansão 

marítima portuguesa nos séculos XV e XVI (Law, 2012) e de Pasteur com a teoria 
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microbiana no final do século XIX (Latour, 2001) quanto o fracasso das primeiras 

tentativas de reprodução de vieiras em cativeiro na baía de Saint-Brieuc (Callon, 

1986), do desenvolvimento dos veículos elétricos pela estatal francesa de energia 

(Callon, 1998b) ou de um avião de caça pela Royal Air Force britânica (Law, 2002). 

Ao entender o poder como efeito de um conjunto de variadas e exitosas 

estratégias para envolver os outros mais do que como uma causa desse êxito, 

Latour (1986) está em consonância com a abordagem foucaultiana, principal-

mente, da disciplina e do dispositivo de sexualidade (Foucault, 2003; 1985). As 

aproximações, entretanto, se aprofundam se tomarmos também a discussão 

sobre a governamentalidade e o poder como a capacidade de “conduzir as con-

dutas” (Foucault, 2004; 2008). Ao apresentar o “problema do poder” na sociologia, 

Law (1998: 63) parte da pergunta: “como atores e coletividades tentam conseguir 

a submissão de agentes e objetos naturais que poderiam resistir a essa tentati-

va?”. Em cada caso específico, ele afirma, são postos em funcionamento diferen-

tes técnicas de poder, que seriam os métodos pelos quais os atores buscam 

tornar mais regular e previsível o comportamento de outros atores, abrindo 

certas possibilidades de ação e rechaçando outras. Tal concepção ignora dife-

renças de escala, já que o mecanismo de poder formado por essas técnicas, seria 

capaz de explicar tanto o funcionamento do Estado quanto de um pequeno la-

boratório de químicos pesquisando um remédio contra arritmia cardíaca. E, 

mais importante, explicaria tanto os efeitos que tornam possível a construção 

e estabilização das redes heterogêneas quanto os efeitos de poder decorrentes 

disso. Seja qual for a escala da rede que se pretende analisar, o mecanismo uti-

lizado é a descrição etnográfica minuciosa de seus funcionamento, atores e 

conexões. Com isso, voltamos à questão da importância da análise dos procedi-

mentos práticos que permitem a construção, a estabilização e o funcionamento 

da rede. Como se vê, tanto para Foucault quanto para os autores da ANT, a des-

crição detalhada dos mecanismos infinitesimais de operação do poder em sua 

microfísica (Foucault, 2003) – ou o desdobrar sem fim das redes, no intuito de 

traçar sua cartografia (Latour, 2012) – é a tarefa que mais interessa na pesquisa.

PRISÃO, EXAME E ESTATíSTICAS

Com o tratamento analítico das estratégias e seus efeitos, Foucault pretende 

distanciar-se das abordagens correntes do poder, que privilegiam seus aspectos 

“repressivos” e “excludentes” – o que chamava de “hipótese repressiva” – em prol 

de suas positivações. A prisão (Foucault, 2003), por exemplo, revela mecanismos 

muito mais complexos e profundos do que a exclusão: ela integra, projeta, puri-

fica e recicla estratégias de poder, além de redistribuir fluxos de populações in-

teiras, dando forma e organizando aqueles denominados delinquentes. A analí-

tica estratégica dos efeitos de poder permite observar que sua forma de ação não 

vai apenas buscar “eliminar os indesejáveis” ou “banir os contestadores”. Dizer 

que a prisão não só isola, mas faz circular o poder, significa centrar a análise em 
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seus mecanismos mais sutis e complexos, aqueles que positivam e produzem 

indivíduos, assujeitamentos, subordinações, ou seja, que dão forma e não sim-

plesmente negativam e interditam. 

Assim, a análise de Foucault pensa a articulação entre técnicas de exclu-

são e inclusão. A transformação que é operada na exclusão do louco ou do cri-

minoso vai de par e passo com sua clausura, ou seja, a transformação é também 

condição de possibilidade de sua exclusão. No interior da prisão ou do hospital, 

lugares considerados emblemáticos da exclusão (do criminoso ou do louco), 

encontra-se em prática toda uma série de saberes e poderes que objetivam seu 

alvo, constituindo-os e reconstituindo-os como sujeitos.

O que Foucault chama de exame se situa nesses pontos de conexão entre 

saberes e poderes que articulam uma analítica estratégica de suas formas de 

positivação e seus efeitos. Nessas práticas de exame, simultâneas à busca de 

compreensão dos indivíduos, ocorre a produção destes últimos. Quando Foucault 

diz que o indivíduo é um efeito positivado de certas estratégias de poder, está 

indicando que ele não é uma matéria previamente existente, que seria sufocada, 

destruída, submetida e descaracterizada pelo poder (repressivo), mas sim o 

efeito de relações de poder/saber que procuram inscrevê-lo produtivamente. 

O exame se apoia no recurso às técnicas de notação, na organização de 

arquivos, na sistematização de dossiês, ou seja, nas diversas formas documen-

tais de inscrição de informações sobre os indivíduos.5 Por meio da noção de 

caso, diferencia-se cada um desses recursos, individualizam-se as situações, 

examinam-se minuciosamente os detalhes. No exame há uma passagem de mão 

dupla, partindo do professor, médico ou instrutor militar – que buscam objetivar 

nos indivíduos seus conhecimentos – e também do aluno, paciente ou cadete 

– que informam os primeiros sobre suas aptidões, habilidades e capacidades. O 

que permite essas passagens é a inscrição desses indivíduos em uma organiza-

ção via classificação e qualificação que os individualizam minuciosamente e 

lhes esquadrinham os corpos no tempo e no espaço em um regime de notações 

que descreve, mensura e compara cada caso particular com os outros. 

Em articulação com o exame, a construção dos registros estatísticos 

leva em conta as flutuações populacionais, em convergência também estraté-

gica, positivada e expressa em termos de seus efeitos. A própria população é 

um efeito produtivo de uma estratégia de objetivação de outro nível (ou regime) 

de verdade (Foucault, 2004). Sua coerência interna, suas regularidades e pro-

pensões não são descobertas ou medidas, como alerta Desrosières (1993), mas 

sim o produto de uma série de “convenções de equivalência”, para usar sua 

fórmula que se apoia em escritos da ANT e da economia das convenções. Só 

passando por esses procedimentos de inscrição é possível utilizar a estatística 

como ferramenta de entendimento das dinâmicas populacionais. 

Isso significa que a população e as estatísticas são, inseparavelmente, 

construções sociotécnicas; não existem de forma previamente mensurável. 
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Para algo ser quantificado (e não apenas medido como supõem as metrologias 

realistas), as convenções de equivalência exigem comparações, negociações, 

compromissos, codificações, procedimentos de replicação e cálculo. A mensu-

ração passa pelas convenções, e a medida nada mais é senão a operacionaliza-

ção controlada dessas convenções (Desrosières, 1993). Nessa direção apontada 

por Desrosières e explicitamente apoiada em um vínculo entre Foucault e a 

ANT, os procedimentos estáveis e transportáveis da média, probabilidade, cor-

relação ou regressão foram produzidos por muitas formas de problematização 

ou de controvérsias, que inscrevem a população como objeto identificável.

O exame e a estatística evidenciam as três dimensões (estratégia, posi-

tivação e efeitos) que aqui desdobramos e sua conexão com os procedimentos 

de inscrição. São eles que permitem que o exame e a estatística possam fun-

cionar no entendimento de condutas individuais ou coletivas, e são as “inscri-

ções” que iluminam os jogos de poder/saber envolvidos em sua construção (do 

exame e também das estatísticas), permitindo-nos pensá-los como estratégias 

e por meio das positivações e dos seus efeitos. Foucault utiliza o conceito de 

normalização para indicar a maneira pela qual poder e saber se apoiam reci-

procamente nas técnicas do exame e da estatística, distinguindo, porém, a 

normalização disciplinar, comumente associada ao exame, da normalização 

securitária com que operam as estatísticas (Foucault, 2004). Embora não caiba 

nos limites deste artigo uma discussão mais pormenorizada sobre a normali-

zação, vale notar que, para que exame e estatística sejam operantes, é neces-

sária sua inscrição, que em cada caso é feita de maneira distinta.6 A seguir 

procuraremos circunscrever o que é, afinal, “inscrição” a partir dos principais 

conceitos da ANT.

DESDOBRANDO A INSCRIÇÃO

Como já visto, “tradução” é um dos conceitos-chave da ANT, tendo sido inicial-

mente elaborado por Callon (1979), ainda no final da década de 1970, na mesma 

época em que Latour apresentava, em seu primeiro livro com Woolgar (1997), o 

conceito de “inscrição”. Latour (2012) identifica em três textos fundamentais o 

início da ANT, por terem inserido efetivamente os não humanos na teoria social. 

São eles o seu próprio livro, de 1984, sobre o pastorismo e os micróbios (Latour, 

2001), e os artigos de Callon (1986) e Law (1986) publicados em coletânea organi-

zada por este último. Esses artigos abordam uma tentativa por parte de cientis-

tas de criar fazendas de vieiras numa baía ao norte da França por meio de téc-

nicas provenientes de biólogos japoneses e o caso histórico da Carreira das Ín-

dias, grande expedição mercantil e militar realizada todos os anos por uma 

frota portuguesa circundando o continente africano em direção a Calicute. In-

dependentemente da cronologia dos textos e termos, da autoria inicial desses 

conceitos ou de quando se deu efetivamente uma ruptura perceptível a ponto 

de identificar uma nova corrente teórica, os três autores em questão trabalha-
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ram e pensaram coletivamente na primeira metade da década de 1980 – como 

pode ser acompanhado pelos diferentes artigos que publicaram em duplas e 

pelas múltiplas remissões às obras uns dos outros. Alguns problemas teóricos 

e metodológicos trazidos pelo campo de estudos da sociologia da ciência e da 

tecnologia foram analisados, questionados e experimentados pelos três, levan-

do a soluções bastante próximas e coerentes nos trabalhos que desenvolviam 

paralelamente e em colaboração. E, como argumentamos, o uso de conceitos – ou 

do método – de Foucault é fundamental para as soluções encontradas, para as 

perguntas realizadas e para os caminhos seguidos pela ANT.

A articulação dos conceitos de “inscrição” e “tradução” é um bom exemplo 

disso. As etnografias em laboratórios científicos, por exemplo, explicitam a 

centralidade dos processos de inscrição na produção da ciência – mais ainda, 

são absolutamente fundamentais para a efetivação e o funcionamento das re-

lações de poder nas quais o conhecimento e os instrumentos científicos estão 

envolvidos. Em outras palavras, explicam por que a ciência, de forma geral, “é 

tão poderosa”. Não se trata de um poder que seria sua propriedade ou que ema-

nasse dela, mas de um poder que, para ser exercido, precisa necessariamente se 

apoiar na ciência, como um ponto de passagem obrigatório7 para constituir uma 

rede sólida de atores heterogêneos – ou um dispositivo.8 A estabilidade da rede, 

obtida por meio de um conjunto de estratégias, táticas e técnicas, tem por efei-

to, e não causa, relações de poder. Nesse panorama, a inscrição científica – ou o 

traço – é tão importante porque possibilita que eventos produzidos e observados 

localmente, e por tempo limitado, em laboratórios de qualquer parte do mundo 

ganhem estabilidade (tornando-se duráveis), mobilidade e sejam tratados em 

outros lugares (medidos, comparados, manipulados a fim de esmiuçar resulta-

dos). Com isso, podem circular pelos diversos pontos locais que formam a rede 

científica – composta por textos, máquinas, laboratórios e pessoal treinado, ou 

corpos docilizados –, propiciando a transposição de uma escala local e micro 

para uma escala macro, ampliada, possivelmente global (Law, 1998). Um dos 

principais efeitos de poder decorrentes é o controle a distância (Law, 1986).

As inscrições são a tradução de heterogeneidades e eventos em cifras, 

diagramas ou textos diretamente utilizáveis e que, supõe-se, guardam relação 

direta com o que é traduzido. Sua produção se dá a partir de tecnologias de ins-

crição, em aparatos chamados de “inscritores” (Latour & Woolgar, 1997). Inscri-

tores e inscrições fazem com que acontecimentos possam ser móveis, compa-

ráveis, duráveis e tratáveis, convertendo essas heterogeneidades em homoge-

neidades (Law, 1998). As possibilidades que disso decorrem têm importantes 

implicações para o funcionamento prático das relações de poder e para sua 

estabilização a partir da rede heterogênea que constitui o Estado e seus aparatos 

de governo, como veremos adiante na exposição de nossas pesquisas empíricas.

A convergência da ANT e uma “sociologia foucaultiana” é proposta tam-

bém por Miller e Rose (2012) por meio do conceito de “governo a distância”. Os 
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autores ressaltam a afinidade complementar entre, por um lado, a noção de 

“governamentalidade” e seus mecanismos e meios indiretos de “dispor as coisas” 

e de regular a conduta dos indivíduos que compõem uma população (Foucault, 

2004; 2008) e, por outro, o conceito de “ação a distância”9 (Latour, 2012), uma 

sistematização generalizante do “controle a distância”, pensado por Law (1986). 

Tomando como principal método de pesquisa o “desdobramento” da ação, me-

diante uma cartografia dos atores nela envolvidos (humanos e não humanos, 

das mais diversas “figurações”10), a ANT leva ao extremo a ideia, bastante cara 

a Foucault, de voltar a atenção mais para os mecanismos das relações de poder 

do que para suas causas. O “como”, em vez do “por que”, é a principal pergunta 

(Dean, 1999). Reiterando, o poder seria um efeito ou, melhor, a ação – a distância 

– seria um efeito da composição de uma rede de elementos heterogêneos.

O método da descrição etnográfica exaustiva com o qual a ANT se propõe 

a desdobrar a ação e a enfatizar os mecanismos práticos de seu funcionamen-

to permitiu que algumas das considerações foucaultianas fossem desenvolvidas 

a partir de pesquisas de campo. Nos estudos de laboratório, inicialmente, des-

creveram-se a rede de elementos composta e as etapas necessárias para a cria-

ção dos traços, gráficos e números que vão preencher artigos científicos, servir 

para outros pesquisadores e colaborar com o “desenvolvimento” da ciência. Em 

suma, a etnografia dos procedimentos de inscrição e da ação dos inscritores 

permitiu desdobrar alguns dos mecanismos não apenas da ação a distância, 

mas também do exercício de relações de poder pela ciência.

Miller e Rose (2012: 44) chamam a atenção para razões que tornam os 

procedimentos de inscrição centrais para o governo e, mais especificamente, 

para a governamentalidade neoliberal:

“Conhecer” um objeto de tal maneira que ele possa ser governado é mais do que 

uma atividade puramente especulativa: exige a invenção de procedimentos de 

notação, modos de coletar e de apresentar estatísticas, o transporte delas para 

centros onde se possam fazer cálculos e avaliações, e assim por diante. Median-

te tais procedimentos de inscrição é que se formam os diversos domínios da 

“governamentalidade”, “objetos” tais como a economia, a empresa, o campo social 

e a família são transformados em uma forma conceitual particular e permeabi-

lizados para a intervenção e o controle.

Ao enumerar as características do neoliberalismo, Foucault (2008) aten-

ta para a aplicação da grade de inteligibilidade da economia sobre um número 

cada vez maior de domínios, como forma de definição de objetivos, estrutura-

ção das atividades e avaliação de resultados. As noções de eficiência e eficácia, 

por exemplo, passam a balizar decisões e horizontes de ação, bem como a 

pautar o uso e desenvolvimento de “tecnologias de governo”. Ganha relevância 

o conhecimento oriundo da administração de empresas, que orienta a ação na 

esfera da administração pública e das instituições estatais, a partir de noção 

de eficiência baseada majoritariamente em inscrições e metrologia econômicas. 
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Vale destacar novamente a centralidade dos “inscritores” na constante 

medição e comparação de diversos resultados e atividades, ao criar objetivos 

palpáveis e formas de os atingir que podem ser organizadas em metas. Como 

mostraremos no exemplo a seguir, relativo à pesquisa no CICC, os dispositivos 

de inscrição que fazem parte do próprio sistema de comando e controle cons-

tituem uma série de variáveis que passam não apenas a ter existência concreta 

como a ser levadas em conta na busca incessante de maior eficácia. E a concep-

ção de eficácia em questão considera exclusivamente metrologias econômicas, 

que nem sempre se coadunam com o efeito ou os resultados esperados por 

aqueles que trabalham no sistema ou que deles são alvos ou beneficiários. As 

metas atingidas, entretanto, podem ser apresentadas pelos gestores como pro-

vas incontestáveis dos resultados positivos obtidos a partir do uso do sistema 

ou das estratégias gerenciais ou de organização adotadas.

MARé ZERO E TIDE: TRADUZINDO A AÇÃO EM TEMPO 

Com a inauguração do CICC em maio de 2013, alguns serviços operados pelo 

governo do Estado do Rio de Janeiro foram transferidos, integral ou parcialmen-

te, para seu prédio. Entre eles estavam o atendimento de chamadas da hotline da 

Polícia Militar (190) e o despacho de viaturas para os locais das ocorrências, 

serviço que é internamente conhecido como Maré Zero.11 A integração operacio-

nal entre os dois serviços dependia de uma rede de elementos heterogêneos que 

deveria funcionar de modo a possibilitar a comunicação entre os mais diversos 

pontos da região metropolitana do Rio de Janeiro e o CICC, e entre os dois setores 

(190 e despacho) localizados no mesmo andar do prédio. Poderíamos classificá-

los como fluxos “fora-dentro”, “interno” e “dentro-fora”. O primeiro fluxo opera 

a ligação entre o exterior e o CICC por meio da rede telefônica – chamadas para 

o sistema de emergência da PM – de “solicitantes” e atendentes de 190, e do 

software que territorializa e distribui as chamadas em uma plataforma cartográ-

fica da região metropolitana do Rio de Janeiro, chamado de Teleatendimento 

Integrado de Demandas Emergenciais (Tide). Quando as chamadas são inseridas 

no sistema elas se tornam “ocorrências”, e passam a ser tratadas pelos despa-

chadores – policiais militares lotados na Maré Zero.

O fluxo interno é organizado principalmente a partir de duas estratégias. 

A primeira delas é a distribuição espacial dos despachadores. Cada policial 

ocupa uma cadeira diante de duas telas de computador, referentes às áreas de 

atuação de dois batalhões da PM nas quais se concentra seu trabalho. A segun-

da estratégia é viabilizada pelo Tide, que integra as informações recebidas por 

telefone e inseridas no sistema pelos atendentes de 190 num mapa da área do 

batalhão (fornecido pela plataforma Google Maps), que constitui a interface do 

software à qual os despachadores têm acesso. Por meio de bandeiras coloridas 

(verdes ou vermelhas), que marcam os locais com ocorrências sendo atendidas 

ou à espera de atendimento, e de ícones que indicam o posicionamento de 
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cada viatura policial disponível naquele batalhão, o software fornece elementos 

visuais que tornam sua operacionalização facilmente compreensível ao obser-

vador e aparentemente intuitiva para os despachadores.

Ao associar uma viatura a uma ocorrência, por meio de dois ou três 

cliques com o mouse integrado à tela, os despachadores iniciam o terceiro fluxo, 

“dentro-fora”. As informações inseridas no sistema – tanto a descrição da ocor-

rência quanto a geolocalização e indicações sobre trajeto mais rápido a ser 

utilizado – aparecem nas viaturas por meio de um computador embarcado 

chamado Conecta, no qual outro ambiente do Tide é acessado. O pacote forma-

do por Tide e Conecta constitui a “solução integradora” fornecida pela empresa 

Geocontrol. Além disso, os despachadores também podem estabelecer contato 

com os policiais nas viaturas por meio dos rádios da PM, para melhor explicar 

determinadas informações. Mediante esses contatos e o preenchimento de 

informações sobre a ocorrência no Conecta, os policiais nas ruas também es-

tabelecem outro fluxo “fora-dentro”, contudo bastante diferente daquele ini-

ciado com a chamada para o 190. 

Entre o momento em que chega a chamada telefônica e suas informações 

começam a ser inseridas no Tide pelos atendentes do 190 e o encerramento da 

“ocorrência”, uma grande quantidade de inscrições é produzida, passando a 

alimentar o banco de dados do próprio CICC e da Seseg.12 Essas inscrições são 

de tipo variado e podem ser relativas à classificação das ocorrências, à distri-

buição de ocorrências por áreas, a informações sobre suspeitos ou indivíduos- 

alvo de denúncias, etc. Para a discussão que realizamos, entretanto, nos con-

centraremos nas inscrições referentes às medições de tempo e no modo como 

são transformadas em índices de eficiência ou metas a cumprir.

Nosso foco incidirá em dois recortes feitos nesses fluxos, geradores de 

dois tipos de inscrição, que servem diferentemente ao propósito da busca de efi-

ciência na ação. Denominados “tempo de despacho” (td) e “tempo de atendimen-

to” (ta), o primeiro compreende o tempo decorrido desde o recebimento da cha-

mada até o envio da viatura – logo, se encerra ao iniciar o fluxo dentro-fora –, e o 

segundo se estende até o encerramento da ocorrência, ou seja, até que uma in-

formação específica do fluxo fora-dentro marque o final do evento nomeado 

“ocorrência”. Sobre o tempo de despacho, o trabalho se dava a partir de metas. 

Exigências de redução constante de tempo médio – em reuniões coman-

dadas por oficiais da PM e relatadas pelos despachadores como tratando mo-

notematicamente desse assunto – eram parte da rotina operacional da Maré 

Zero desde o início do funcionamento do CICC. Por conta do controle realizado, 

dos turnos de trabalho na PM e do sistema de senhas para operar o sistema, a 

identificação de cada despachador e de seu tempo médio, torna possível a com-

paração e possivelmente a competição entre eles, fazendo com que se lograsse 

obter, nos três anos de funcionamento do centro, considerável redução do tem-

po médio de despacho. 
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Em visita de campo realizada no final de novembro de 2013, quando o 

tempo médio de despacho se aproximava de oito minutos, um sargento declarou:

Muita coisa que está funcionando já aqui se deve à pressão pelas boas estatísticas. A 

pressão sobre a gente só vem crescendo para que o atendimento seja cada vez mais 

rápido. Antes a gente tinha dez minutos para despachar, aí passaram para cinco, que 

é muito difícil, e o último informe é que quando chegar em cinco vão dizer que a gen-

te devia despachar em dois minutos. Aí fica bem para o comandante, né? 

Em aproximadamente seis meses de uso do Tide e do CICC, o tempo mé-

dio de despacho, que era superior a dez minutos quando o sistema começou a 

operar, já havia sido reduzido em mais de dois minutos. Podemos associar essa 

redução tanto à pressão exercida pelos superiores quanto à maior destreza dos 

despachadores em manejar o Tide, com seus caminhos, erros e formas de burlá 

los. Em visita realizada em março de 2016, a redução no tempo médio de despa-

cho era ainda mais significativa, já que este estava na casa dos quatro minutos, 

tendo superado a meta que, dois anos e quatro meses antes havia sido conside-

rada “muito difícil”. Perguntado sobre qual seria a nova meta, o coordenador do 

setor respondeu: “O objetivo é ir sempre baixando. Baixa um pouco, a gente quer 

que baixe mais. E por aí vai”. A redução do tempo do despacho foi apresentada, 

nas palavras do coordenador, como sendo “uma amostra de como isso aqui 

funciona mesmo, mesmo com os problemas”.

No “tempo de atendimento”, a relação entre tempo médio e eficácia não 

pode ser apresentada da mesma forma pelo discurso dos gestores do sistema, 

que buscam outras formas de convencer o interlocutor sobre os efeitos positivos 

do funcionamento do CICC de modo geral. Isso se deve à própria variedade de 

situações incluídas na categoria que origina o atendimento, a “ocorrência”, que 

pode ter graus de complexidade diversos e requerer mobilização de agências, 

instituições e recursos diferentes a cada caso. Nessa mesma visita de março de 

2016, o coordenador da Maré Zero deu o exemplo do impacto do CICC no “tem-

po de atendimento”, a partir das inscrições que estavam sendo transmitidas no 

grande videowall, em destaque por conta do tamanho e da posição central. Nele 

víamos um quadro com duas listas em que inscrições (uma dúzia em cada lista, 

em amarelo ou vermelho) marcavam tempos de atendimento (ta) ou tempos de 

despacho (td) associados a determinadas “ocorrências”. As inscrições em ama-

relo indicavam chamadas classificadas como urgentes e cujo despacho ainda 

não havia sido realizado, por ordem decrescente de td, e aquelas em vermelho 

marcavam ocorrências não finalizadas, por ordem decrescente de ta. A lista em 

amarelo continha apenas uma pequena parcela das chamadas, justamente 

aquelas consideradas prioritárias e que, por isso, costumam ter td bastante 

reduzido, enquanto as inscrições em vermelho abarcavam todo o universo de 

ocorrências em atendimento, classificadas apenas em função de seu ta.

No topo da lista em vermelho aparecia uma ocorrência que totalizava já 

mais de oito horas e 40 minutos, enquanto a última delas havia acabado de ultra-
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passar a primeira hora. A heterogeneidade das ocorrências com as quais a PM li-

da justificaria a grande amplitude observada entre os diferentes ta, e impediria a 

realização do mesmo tipo de medição, de comparação e de metas do td. Como 

explicou o coordenador, a ocorrência que aparecia em primeiro lugar na lista em 

vermelho envolvia a prisão de milicianos, e deveria arrastarse ainda por mais al-

gumas horas, pois demandava a presença de “especializada”,13 implicava a retira-

da de muita arma, munição, busca de papéis, documentos, computadores, po-

dendo levar “o dia todo”.

Mesmo não sendo possível estabelecer o mesmo tipo de discurso legiti-

mador observado com o td, o coordenador também utilizou o ta para “comprovar 

a eficácia do sistema”. Segundo ele, no modelo antigo de solicitação, despacho e 

atendimento, veríamos que o menor daqueles 12 ta apresentaria números muito 

superiores, segundo ele, às oito horas e 40 minutos da inscrição que aparecia no 

topo da lista. Para embasar sua resposta, detalhou as diversas agências e institui-

ções que podem ser chamadas em uma ocorrência (PM, Polícia Civil, perícia, CET-

-Rio, ambulância, delegacia especializada, corpo de bombeiros), afirmando que no 

modelo antigo não iam partilhar as informações, dificultando o trabalho em con-

junto e causando, na maior parte das vezes, mobilização excessiva ou deficitária 

de “recursos materiais e humanos”. Em meio às principais vantagens do modelo 

do CICC, segundo ele, estariam a possibilidade de otimizar o atendimento – redu-

zindo o ta, mesmo que isso não possa ser demonstrado com a objetividade que 

permite o tempo médio de despacho – e o uso desses recursos materiais e huma-

nos por parte dessas agências e instituições, mencionando, sem maior desenvol-

vimento, a economia financeira que isso propiciaria ao estado. 

FORMALIZAÇÃO E INSCRIÇÃO

O Cuca foi uma das primeiras medidas realizadas pela Secretaria Especial de 

Ordem Pública (Seop) em 2009. O ambicioso programa procurava, pela primeira 

vez no Rio de Janeiro, estabelecer as bases para a unificação do registro de 

todos os vendedores ambulantes da cidade, incluindo inicialmente o recadas-

tramento para 4.000 vendedores já registrados e, numa segunda fase, a abertu-

ra de mais 14.400 vagas para novos solicitantes. O número de autorizações 

para compra e venda em logradouros públicos – Taxa de Uso em Área Pública 

(Tuap) – era determinado até então pela chamada lei dos ambulantes (1876/1992), 

restringindo-se a 18.400. Segundo dados da própria Seop, porém, mais de 35.000 

pessoas tentaram cadastrar-se, com 25.000 aprovadas e apenas 18.400 acessan-

do as concessões emitidas.14 As autorizações incidiam sobre diferentes tipos 

de venda em logradouros públicos: bancas de jornal, chaveiros, quiosques de 

plantas, ambulantes de asfalto e de praia, entre outros. O cadastro permitia a 

construção de equivalência dessas diferentes atividades econômicas, ainda que 

cada um desses mercados tenha especificidades em suas formas de organizar 

a venda dos mais variados produtos. 
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A reunião dessas diversas atividades e a restrição das concessões em um 

único cadastro teve por referência as tipificações incluídas na lei 1876/1992, que 

serviram de base para estipular os critérios cadastrais de concessão do registro 

municipal da venda em logradouros públicos. Para conseguir selecionar os con-

templados, dados a diversidade e o fato de que o número de solicitantes era mui-

to superior ao fixado em 1992, o cadastro funcionou em um sistema de pontua-

ção, que considerava, entre outros critérios, a ordem de prioridade para a conces-

são pela idade do vendedor, a antiguidade na função, a condição física, a situa-

ção penal, o estado civil e o número de filhos. O programa que orientou os crité-

rios considerava todas essas diferentes atividades de compra e venda na rua an-

teparos ao grande contingente de desempregados e à desorganização urbana; 

contava, portanto, que essas atividades fossem temporárias e devessem priorizar 

pessoas com mais dificuldades em acessar o mercado de trabalho assalariado. 

Uma diferença importante do momento de implementação do Cuca frente aos 

outros cadastros anteriores é que os contemplados foram orientados, muitas ve-

zes no próprio local em que faziam a inscrição municipal, a realizar um segundo 

cadastro, uma inscrição federal de empresariamento, estabelecida em dezembro 

do ano anterior por meio da portaria 128 de 2008. O microempreendedor indivi-

dual (MEI) é uma figura do código civil que permite às empresas dessa natureza o 

acesso a benefícios sociais, como a aposentadoria. Esse segundo cadastro apon-

tava, sem se contrapor, para outro programa, que visava fortalecer o comércio de 

rua, imaginando as potencialidades dos ambulantes como empreendedores e es-

timulando sua permanência nessas atividades por meio de referência à forma 

empresa. O que aconteceu com os vendedores ambulantes a partir do Cuca foi, 

contudo, menos uma oposição de programas e mais uma sobreposição de cadas-

tros (Hirata, 2014a). A formalização, portanto, contemplava a combinação de ele-

mentos heterogêneos para se concretizar enquanto programa. 

Tão importante quanto o programa que assentava os critérios e os que 

norteavam os cadastros é a forma como foram implementados. Historicamente, 

os cadastros haviam sido feitos, sobretudo nos chamados camelódromos, pelas 

associações em conjunto com a prefeitura (agora também com o governo federal). 

A operacionalização da construção dos cadastros dependia conjuntamente das 

atividades de associações e funcionários da prefeitura, por meio de listagens que 

eram repassadas de lado a lado. Quando o Cuca foi proposto, a tentativa era de 

fazer o cadastramento exclusivamente por funcionários da prefeitura, com vis-

tas a acabar com o que era concebido como clientelismo entre as associações e 

seus associados. Uma questão central para entender esse ponto é que as associa-

ções são, a um só tempo, agentes políticos e econômicos, pois disputam o espaço 

de negociações com os poderes oficiais mediante diferentes modelos de negócios 

(Rabossi, 2011). O modelo de negócio pode estar em alinhamento ou em conflito 

com aqueles que a prefeitura ou o governo federal imaginam em seus programas. 

Às vezes, esses dois cadastros se associam, ganhando mais força, às vezes se 
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chocam, abrindo fricções que os enfraquecem. Dessa forma, o alinhamento polí-

tico e econômico é indissociável e, por essa razão, os cadastros são impulsiona-

dores das relações entre ambulantes e suas associações, a prefeitura, o governo 

federal, mas também os partidos políticos, as polícias, as organizações crimino-

sas, os fiscais, o Sebrae, os bancos e as diferentes organizações de crédito (Hirata, 

2014b). Os cadastros criam e desfazem, portanto, as associações que organizam 

igualmente o jogo político e econômico da atividade da venda ambulante.

Essa construção do Cuca materializou os enunciados de apelo à eficácia 

que marcaram a gestão de Eduardo Paes na prefeitura carioca (Vainer, 2011). O 

argumento da eficácia era duplo: por um lado aumentaria a possibilidade de con-

cessão por meio de critérios “iguais e universais”, longe do que se via como a ló-

gica da clientela das associações, e por outro porque permitiria melhor controle 

sobre os vendedores ambulantes após o registro do Cuca, por via de um sistema 

unificado. Para tanto, o sistema foi construído mediante registro presencial dos 

ambulantes em formulário e, posteriormente, na digitação dos formulários em 

uma base eletrônica especialmente desenvolvida para esse fim. 

Cabe relembrar que, anteriormente, o registro era feito por meio de lista-

gens construídas nas associações, mas em seguida encaminhado de forma des-

centralizada por Região Administrativa (RA) a alguma das 19 Inspetorias Regio-

nais de Licenciamento e Fiscalização (IRLF). Como os registros não eram encami-

nhados a nenhum órgão centralizador, como a Coordenação de Licenciamento e 

Fiscalização (CLF), mantinham-se desconectados, de forma que impossibilitava a 

contabilização da totalidade das licenças municipais, bem como seu uso pela Co-

ordenação de Controle Urbano (CCU), órgão responsável pela fiscalização nas  

ruas. Dessa maneira, não se sabia ao certo a quantidade de vendedores ambulan-

tes formalizados na cidade do Rio de Janeiro, e o controle era feito com base na 

apresentação das Tuaps diretamente nas ruas. A dificuldade começava na manei-

ra pela qual a inscrição era realizada, em regra “à mão” e sem muito controle 

acerca dos critérios utilizados para sua concessão, ainda que esses fossem regu-

lamentados pela lei 1876/1992. Essas dificuldades se ampliavam na construção 

de arquivos em papel, que se mantinham catalogados nas IRLFs, sem ser com-

partilhados com nenhum outro órgão municipal de atividades associadas. Os 

agentes da CCU verificavam as Tuaps em cada ponto de venda, seguindo a atuali-

zação de seu pagamento anual.

O Cuca mobilizava o uso de novas formas de cadastramento, apoiadas na 

construção direta pelos agentes da prefeitura e que alimentavam um sistema in-

formatizado que engendrava um banco de dados centralizados com todos os re-

gistros municipais gerados individualmente, para cada vendedor. As possibilida-

des de controle que o Cuca produziu também se apoiavam sobre a construção da 

Seop, cujo novo design institucional implementava a coordenação como técnica 

de governo (Hirata & Cardoso, 2016) integrando a CLF, a CCU e a Guarda Munici-

pal (GM). A sistematização dessa base de dados foi realizada por meio de gráficos, 
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tabelas e do geoprocessamento dos ambulantes, permitindo, assim, controle 

mais rigoroso das atividades de compra e venda em logradouros públicos. O con-

trole poderia ser feito diretamente na base de dados construída, de modo a dis-

pensar os papéis preenchidos “à mão”. Além disso, essa sistematização permitiu 

o “controle do próprio controle” via GM e CCU, pois exibia claramente os assenta-

mentos de venda ambulante, orientando o trabalho desses atores e tornando ob-

jetiva a função a ser desempenhada. 

Embora a análise das consequências do Cuca ultrapasse o escopo deste 

artigo, cabe destacar que a maneira pela qual a inscrição municipal foi feita a 

partir desse mecanismo alterou as conexões até então operadas pelos cadastros. 

A etnografia feita no Mercado Popular da Uruguaiana nos permite dizer, contudo, 

que essas novas conexões estabelecem outra rede político-econômica, ainda que 

o sistema de listagens tenha sido comum no processo de implementação do Cuca. 

As continuidades e rupturas desse processo têm relação com o jogo de oposições 

e complementariedades das diferentes maneiras de formalizar o informal e ilu-

minam o modo como esse tipo de articulação sociotécnica se organiza, ou seja, 

durante certo tempo a partir de uma concepção centrada na desorganização do 

mundo do trabalho e do mundo urbano, em seguida articulado às oportunidades 

de empreendedores. Em cada um desses momentos, a rede que delineia as carac-

terísticas da formalização e as faz funcionarem de forma estável se sobrepõe a 

outras redes, conectando elementos distintos. O resultado, a “inscrição”, deve, 

portanto, ser o final de um percurso de pesquisa e não seu início. A distinção en-

tre os procedimentos do Cuca de formalização dos ambulantes em relação àque-

les realizados anteriormente deve ser pensada como parte da estabilização de 

uma rede de atores heterogêneos que ocorre em um contexto de crise, um mo-

mento crítico, que estabelece oposições e posições novas a ser inscritas. 

CONCLUSÃO

Neste artigo, procuramos apontar possibilidades analíticas de aproximação en-

tre Foucault e a ANT, a partir de questões empíricas que emergiram em nossos 

trabalhos de campo. A noção de “inscrição” foi o ponto de articulação teórico, 

empírico e tecnológico desse nosso percurso, que permitiu relacionar o tempo de 

atendimento e de despacho no CICC com o novo cadastramento dos vendedores 

ambulantes, promovido pela Seop. A inscrição não é somente o meio ou o veículo 

pelo qual as formas governamentais ganham expressividade, mas é a mediação 

que constrói estas últimas como fenômeno possível. Dessa maneira, as inscri-

ções podem ser postos de observação (Telles, 2009) que nos ajudem a compreen-

der o governo do conflito nas cidades ou a construção das técnicas de ordena-

mento urbano. 

Ao atentar para as questões práticas envolvidas na produção dessas ins-

crições pudemos também acompanhar parte de uma das principais tarefas de 

um “governo” contemporâneo – a construção da “ordem pública”. Em linhas ge-
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rais, argumentamos que a “ordem pública” pode ser pensada de forma seme-

lhante, seja como uma rede instável, temporária e em constante recomposição, 

formada por heterogeneidades e suas relações ou como o objetivo buscado por 

um amplo e compósito dispositivo de ordenamento público. O uso dos conceitos, 

da metodologia e do léxico da ANT ou de Foucault nos leva por caminhos bastan-

te próximos e nos permite, da mesma maneira, perceber o poder como um efeito 

que emerge de uma situação estratégica complexa (Foucault, 1979), ou de um 

conjunto de variadas e exitosas estratégias para envolver os outros (Latour, 1986). 

E, por consequência, nos leva a pensar a “ordem pública” como um efeito almeja-

do de poder – ou, mais precisamente, de saber-poder – e não apenas como a re-

pressão ou contenção de uma série de comportamentos e situações encontradas 

no espaço urbano. O ordenamento público é uma positivação.

As inscrições – foi o que mostramos a partir dos exemplos etnográficos – 

são parte constitutiva dessas estratégias, redes e dispositivos, seja a partir do 

saber que produzem, das metas e tecnologias que põem em funcionamento ou 

das categorias e equivalências que criam e transformam em norma. Em outras 

palavras, permitem, de acordo com a governamentalidade neoliberal, transfor-

mar “multidões confusas” em “multiplicidades ordenadas”, conformando os sen-

tidos móveis da ordem urbana. As diversas formas de produzir inscrições – esta-

tísticas, mapas, cadastros ou tempo cronometrado – traduzem uma série de he-

terogeneidades em normas e autorizações, que regulam e organizam, e também 

em números, que as abrem para a equalização, comparação, estipulação de me-

tas e aferição de eficácia. Assim, a partir do “desdobramento etnográfico” dos dis-

positivos e estratégias de inscrição e da continuação dos diálogos com Foucault, 

com a teoria ator-rede e entre eles, pretendemos continuar pensando e pesqui-

sando a construção do Estado, do governo e da cidade e, dessa forma, a gestão 

dos territórios urbanos e de seus habitantes.

Recebido em 23/01/2017 | Revisto em 08/04/2017 | Aprovado em 11/04/2017
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 NOTAS

1 O Teleatendimento Integrado de Demandas Emergenciais 

é o software utilizado pela Polícia Militar do Rio de Janei-

ro para o recebimento de chamadas pela hotline (190) e 

para o despacho de viaturas e acompanhamento de ocor-

rências.

2 Dentre as pesquisas empíricas que organizam a apresen-

tação de seus dados e extraem consequências analíticas 

desse debate, destacamos o caso da “batalha dos sistemas” 

entre Thomas Edison e Nikola Tesla (Mitchell, 2008).

3 Ou aquilo que Deleuze (2005) identifica na obra foucaul-

tiana como “diagrama”, embora esse conceito apareça de 

forma apenas marginal na obra de Foucault.

4 Como salienta Callon (1986), o conceito de “tradução” é 

cunhado por Serres (1974), sofrendo entretanto modifica-

ções a partir de sua adoção pela ANT. Seria impossível, 

no âmbito do presente artigo, tratar dessas diferenças.

5 No Brasil, há importante bibliografia que vem tratando 

da antropologia das práticas de poder e da administração 

pública, também da importância dos documentos em tais 

práticas. Haveria toda uma interface de nossa perspecti-

va com essa discussão, muito mais antiga, e que em par-

te parece inspirar-se no trabalho de Michel Foucault. Ver 

Souza Lima (2002); Castilho, Souza Lima & Teixeira (2014); 

e Lowenkron & Ferreira (2014). Para uma discussão fora 

do Brasil, ver Hull (2012) e Riles (2006). Agradecemos a 

Adriana Vianna as sugestões.

6 Seria de interesse uma aproximação de toda essa discus-

são, de forma mais pormenorizada, à luz das afinidades 

com o conceito de “performidade”, desenvolvido por 

Callon (1998a). Contudo, dado o impacto do conceito, dei-

xaremos essa discussão para outro texto.

7 Sobre o conceito de “ponto de passagem obrigatório”, Law 

(1998: 71) explica que “o ator que é capaz de forçar outros 

atores a mover-se ao longo de canais particulares e obs-

truir o acesso a outras possibilidades é um ator que se 

pode impor a esses outros”. Ver também Latour (2001).

8 Embora o termo dispositivo, em sua concepção foucaul-

tiana, fosse utilizado pela ANT em alguns de seus textos 

seminais (Law, 1986), posteriormente vai sendo deixado 
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de lado, até ser substituído, na obra de Callon pelo menos, 

pelo termo “agenciamento” (ver Deleuze & Guattari, 2007). 

Para uma explicação detalhada dessa mudança, ver a par-

te final de Callon (2013). 

9 A ação, para os autores da ANT, não pode ser resumida a um 

momento específico, mas deve ser pensada como distribuí-

da no tempo e no espaço, por intermédio de uma diversida-

de de atores heterogêneos organizados em rede.

10 Para a ANT, ator é todo elemento que faz alguma diferen-

ça no curso da ação, independente de sua figuração, ou 

seja, se parece ou não com um agente. Com isso, sua lis-

ta de atores é bastante mais ampla do que a da maior 

parte dos sociólogos.

11 Para uma descrição da estrutura do CICC e do modelo que 

veio substituir, ver Cardoso (2014; 2016). 

12 Não estamos dizendo com isso que apenas os bancos de 

dados do CICC e da Seseg são alimentados com esses da-

dos, sendo possível também que fiquem à disposição da 

Geocontrol e de outras empresas ou instituições “parcei-

ras”. O crescente comércio de metadados (Big Data), em-

bora de grande interesse, não será abordado no presente 

artigo.

13 Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas 

(Draco).

14 Consultar:<http://www.rio.rj.gov.br/web/seop/exibecon-

teudo ?article-id=1740822>. Dados do Dhesca e do Comitê 

Popular da Copa e das Olimpíadas no Rio de Janeiro sis-

tematizados no relatório “violações do direito ao trabalho 

e do direito a cidade dos camelos do Rio de Janeiro”, apoia-

dos em levantamento do Movimento Unido dos Camelôs 

(Muca), calculam em 60.000 os ambulantes existentes na 

cidade.
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DISPOSITIVOS DE INSCRIÇÃO E REDES DE 

ORDENAMENTO PúBLICO: APROXIMAÇÕES ENTRE  

A TEORIA DO ATOR-REDE (ANT) E FOUCAULT

Resumo

Este artigo discute o conceito de inscrição por meio de uma 

aproximação de pesquisas desenvolvidas no Centro Inte-

grado de Comando e Controle e na Secretaria Especial de 

Ordem Pública, órgãos da administração municipal e esta-

dual, respectivamente, da cidade e do estado do Rio de 

Janeiro. Indicamos como subjaz à construção desse con-

ceito nas abordagens utilizadas nessas pesquisas uma 

convergência teórica e metodológica com as concepções 

de poder em Michel Foucault e com aquelas existentes na 

teoria do ator-rede.

INSCRIPTION DEVICES AND PUBLIC ORDER 

NETwORkS: CONVERGENCES BETwEEN 

ACTOR-NETwORk THEORY (ANT) AND FOUCAULT

Abstract

This article discusses the concept of inscription through 

an examination of studies developed at the Integrated 

Command and Control Centre and at the Special Secre-

tariat of Public Order – municipal and state public author-

ities, respectively, of the city and state of Rio de Janeiro. 

The text shows how the construction of this concept in 

these studies is informed by an underlying theoretical and 

methodological convergence between the conceptions of 

power in Michel Foucault and those posited by actor-net-

work theory.
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A MODA COMO METáFORA DO CONTEMPORâNEO

1. A MODA: POLO POSITIVO/POLO NEGATIVO

Moda é acontecimento fantástico e terrível. A etimologia de um e do outro 

adjetivo nos estimula. Fantástico, do grego phantastikós, tem a ver com a produ-

ção da imaginação do indivíduo, associada à fantasia pessoal. Terrível, do latim 

terror, tem a ver com a descrição dum clima geral de espanto, horror e pavor. A 

moda é o contemporâneo, insinua Nietzsche em definição paradoxal que está 

nas Considerações intempestivas e é retomada por Giorgio Agamben (2009) em 

curto ensaio, hoje célebre. Afirma Agamben (2009: 58-59) que o contemporâneo 

não é o presente, é o inatual, ou seja, ele é aquilo que se localiza fora do espa-

ço e fora do tempo, entregue ao ser humano pelas circunstâncias.

Retomo a frase inicial para alongá-la. Moda é metáfora para o aconteci-

mento fantástico e terrível, fora do espaço e do tempo, propiciado pelas cir-

cunstâncias àquele que deseja pensar o seu tempo na qualidade de contempo-

râneo. O ser humano inteligente e criativo insere a si como contemporâneo sob 

a forma de acontecimento, dramatização ou reflexão, que se espetaculariza em 

espaço deslocado daquele em que vive e em tempo anacrônico. Dessa forma, o 

contemporâneo se robustece com competência e se engrandece com força crí-

tica, suficientes para melhor compreender − em atitude e comportamento pa-

radoxais, repita-se – os desacertos e desconcertos da sua época. Alerta Agamben 

(2009: 59): a não coincidência entre situação e atualidade não é instaurada 
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“Proletários, uni-vos”. Isto era escrito sem vírgula e sem traço,  

a piche [no muro]. [...] Aquela maneira de escrever comendo os sinais 

indignou-me. Não dispenso as vírgulas e os traços. Quereriam fazer 

uma revolução sem vírgulas e sem traços? Numa revolução de tal 

ordem não haveria lugar para mim. Mas então. 

(Graciliano Ramos, Angústia)
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para que o homem se refugie noutra cidade e noutro século. Tampouco é ins-

taurada para que ele seja um nostálgico, a sentir-se mais em casa na Atenas de 

Péricles ou na Paris de Robespierre. O ser humano inteligente e criativo sabe 

que não pode furtar-se ao seu tempo.

A lógica exemplar do desfile de moda feminina oferece a Agamben um 

mirante metafórico, de que ele lança mão para legitimar o modo como o con-

temporâneo não se cola à sua época, reproduzindo-a. Ele se adianta a ela para 

manter ou para fomentar um diálogo mais ambicioso sobre a atualidade. Na 

passarela, a bela e intempestiva roupa da moda oscila entre o momento-que-

-já-não-é-mais e aquele cujo presente-ainda-não-chegou, e que, na melhor das 

hipóteses, estaria para chegar. O desfile de moda é reconhecido como aconte-

cimento de algo que ainda não é e que talvez seja algum dia. “Neste instante 

estou na moda” – a afirmativa só faz sentido se dita por Gisele Bündchen ao 

desfilar na passarela.

Se a mesma frase for dita pela modelo a caminhar ao lado do marido, Tom 

Brady, e filhos pelas ruas de Nova York, ela não é intempestiva nem paradoxal. 

É apenas a fala vazia duma supermodel autoirônica e fanfarrona, contraditória  

e nostálgica. Dissera ao paparazzi uma frase típica de rainha da cocada preta, e 

como as há nestes anos que gostam de oferecer − metafórica e equivocadamen-

te − o reality show ou o talk show televisivo como signos da contemporaneidade. 

Nada é menos contemporâneo do que o comportamento ou a fala de Donald 

Trump em campanha política que lembra o reality show em que foi ator canastrão.

O espaço e o tempo da bela e intempestiva roupa da moda (em desfile 

pela passarela) são o espaço e o tempo próprios à contemporaneidade e se bi-

furcam em um “não mais, já chega” (passado) e um “espera, ainda não” (futuro). 

Ancoram-se entre as duas situações: entre a rejeição do passado e a atitude de 

espera, com vistas à configuração do futuro. Tanto o filme Barbarella (1968), di-

rigido por Roger Vadim e interpretado por Jane Fonda, quanto Esperando Godot 

(1948) e Fim de jogo (1957), peças de Samuel Beckett, servem de boa metáfora 

para a discussão sobre contemporaneidade.

A moda é, pois, mistura explosiva. Nas discussões canônicas sobre con-

temporaneidade pouco se acentua o fato de que a moda pode apontar para um 

polo positivo e, ao mesmo tempo, para um polo negativo do desempenho e da 

criação humanos no cotidiano. Um acontecimento-de-moda (Gisele na passare-

la) é contemporâneo, e o acontecimento-em-moda (Gisele a caminhar pelas 

ruas) não o é. O acontecimento-em-moda representa o polo negativo da metá-

fora usada originalmente por Agamben. O acontecimento-em-moda é espetá-

culo que se deixa seduzir pela luminosidade e pelo encanto oferecido ao espec-

tador pelo presente. Mesmo se vista da perspectiva do seu polo negativo, a 

moda, embora não enxergue o contemporâneo e não sendo, portanto, metáfora 

positiva dele, é também produto, embora degradado, da imaginação associada 

à fantasia pessoal.
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A diferença entre o polo positivo e o polo negativo da metáfora reside 

no fato de que, se seduzida pela luminosidade e pelo encanto do presente, a 

moda se manifesta como oportunista e, por ricochete, narcisista, à semelhan-

ça de todo e qualquer acontecimento de responsabilidade de entrepreneur 1 que 

se preze nas atuais sociedades capitalistas. Embora o acontecimento-em-moda 

seja um produto fantástico, ele não é terrível, isto é, não descreve o clima geral 

de espanto, horror e pavor que recobre a atualidade.2 Acrescente-se em con-

traste que, do ponto de vista do polo positivo, o acontecimento contemporâneo 

moda é a única migalha da produção de utopia que os inglórios fados da atua-

lidade mundial têm-nos oferecido desde o fim da Segunda Guerra Mundial.

Reabro, pois, a metáfora inicial da moda pelo polo negativo. Reabro-a 

com exemplo, pela menção silenciosa às várias profissões-em-moda no mundo 

capitalista, que oscilam entre a atriz e o ator televisivo e o cirurgião plástico. 

Reabro-a pelas profissões-em-moda para ir além do campo estreito e positivo 

em que a situamos – a passarela – a fim de melhor compreender as caracterís-

ticas do polo negativo da moda. Na passarela, fica claro, só atuam com exclu-

sividade os profissionais da moda, o/a “fashionista” e o/a modelo. Já o entrepre-

neur – não importa a profissão-em-moda que o/a qualifique − almeja exibir-se 

à sua época pelo sucesso alcançado e pelo rápido enriquecimento individual. 

Ragged to riches stories, no melhor estilo da tragédia americana dramatizada por 

Horatio Alger ou pelo filme Um lugar ao sol (1951), de George Stevens, refilmado 

por Woody Allen como Match point (2005).

O oportunismo e o narcisismo são decorrência da opção do sujeito pelo 

polo negativo da moda. O sujeito não é moda, ele está-na-moda ou fica-em 

moda. Ao se querer figura pública reconhecida pelo trabalho pragmático, o 

empreendedor acha melhor − se tiver de decidir entre enriquecimento e sucesso 

− ficar com os dois para estar realmente na moda neoliberal. Ao se transformar 

em modo de comportamento e expressão típicos de sociedade capitalista, a 

moda deixa a fantasia-profissional-liberal-de-sucesso fluir com o apoio da ima-

ginação fértil e abundante a fim de que as chamas da riqueza e da fama se 

realimentem em época em que o clima geral de espanto, de horror e de pavor 

tomba sobre a nação e a terra e toma todos, indistintamente.

Agamben (2009: 62-63) apenas acentua o polo positivo da moda. Copio-o: 

“Todos os tempos são, para quem deles experimenta contemporaneidade, obs-

curos. Contemporâneo é, justamente, aquele que sabe ver essa obscuridade, 

que é capaz de escrever mergulhando a pena nas trevas do presente”.

Tento aquecer a discussão, repetindo-me. Polo positivo da metáfora da 

moda: levar o sujeito a ver a obscuridade, mergulhando a pena nas trevas do 

presente. Polo negativo da metáfora da moda: levar o sujeito a se deixar seduzir 

pelas luzes do presente, a fim de que se concretize o desejo individual e in-

transferível de enriquecimento e de fama.
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O contemporâneo é, pois, o sujeito que se descola do presente em que 

vive para perceber o escuro da atualidade em que vivemos todos. Com o auxílio 

dos neurofisiologistas Agamben (2009: 63) alerta para o fato de que a percepção 

do escuro do presente não é manifestação de inércia ou de passividade por par-

te do observador. Implica entregar-se à atividade – ao trabalho fora do espaço 

do presente e fora do tempo que lhe toca viver − de neutralizar as luzes sedutoras 

que provêm da época para enxergar suas trevas, de que são inseparáveis.

Contemporâneo é só quem recebe no rosto o facho de trevas – e não de 

luzes − que provém do seu tempo. Recebe o facho de trevas no rosto e, no en-

tanto, enxerga.

A metáfora da escuridão do tempo presente é também explicada por 

Agamben (2009: 64-65) pelo recurso à compreensão da escuridão das constela-

ções no céu. As galáxias mais remotas se distanciam de nós a uma velocidade 

tão absurda, que sua luz não consegue nos alcançar. Aquilo que percebemos 

como o escuro do céu é essa luz a viajar velocíssima até nós sem nunca chegar 

a alcançar-nos, porque as galáxias das quais a luminosidade provém se distan-

ciam a uma velocidade superior à da própria luz.

2. O LIVRO-EM-MODA: O BEST-SELLER 

Tomada de Giorgio Agamben e acrescida de nota de minha responsabilidade, 

essa reflexão apressada sobre o contemporâneo (ou sobre a moda como metá-

fora privilegiada do contemporâneo) introduz a análise a que me proponho: 

estudar a questão do privado e do público da perspectiva da produção editorial 

que vai do final do século XX ao começo do século XXI. Não há como não en-

carar o tema proposto, a não ser pelo polo negativo em que a metáfora da 

moda se apresenta. Repito. Polo negativo da moda. Levar o sujeito a se deixar 

seduzir pelas luzes do presente, a fim de que se concretize seu desejo indivi-

dual e intransferível de enriquecimento e de fama. Faz-se de conta (make belie-

ve) que se enxerga a obscuridade. Faz-se de conta que se a enxerga porque as 

luzes fortes e sedutoras que iluminam a época não foram prévia e devidamen-

te neutralizadas pelo observador. No escritório ou consultório empresarial, o 

empreendedor opta por não receber o facho de trevas no rosto. Está cego pelo 

excesso de luzes.

Pelo fato de o objeto deste texto homenagear – e, ao mesmo tempo, fur-

tar-se a – Agamben e querer observar o acontecimento da moda pelo seu polo 

negativo, proponho dois aditamentos à questão geral proposta, aditamentos 

esses que julgo poderão ser dignos de tratamento original, ou pelo menos atre-

vido, por parte de quem vos fala. Com os aditamentos, eu não quero fugir pela 

tangente. Pelo contrário. Viso esclarecer minha dupla intenção de discutir as 

noções sociológicas em pauta (público e privado) a partir da perspectiva pouco 

explorada pelos analistas, ou seja, a da produção ou do mercado editorial.

Primeiro aditamento. Proponho-me a analisar como as noções tradicio-
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nais de privado e de público são acionadas nas últimas décadas pelos artistas 

ou pensadores dependentes do mercado editorial. Refiro-me, claro, a todo escri-

tor que, tendo a carreira pública conduzida pela venda desmedida dos seus 

livros, recebe dos leitores a carteirinha de reconhecido autor de best-seller (fic-

cional ou ensaístico, não me interessa a distinção). Os autores de best-seller são 

recompensados, de imediato, pela boa recepção e pelo bom dinheiro dos leito-

res, e têm sucesso junto à sociedade letrada nacional e estrangeira e aos jornais 

e revistas, e, por efeito de eco na mídia televisiva, junto aos que não são letra-

dos e podem até ser analfabetos. Estes não leem o livro, mas reconhecem a 

foto do autor pela fama que o acompanha.

Pelo segundo aditamento, levanto hipóteses sobre o modo como o livro 

bem aquinhoado pelo mercado editorial trabalha de modo negligente e otimis-

ta a mente do leitor que sobrevive em situação de pavor, de desespero ou de 

aflição. O leitor está a viver “tempos obscuros”, para retomar Agamben, mas o 

autor de best-seller opta por não lhe oferecer o livro que ele precisa para receber no 

rosto o facho de trevas da contemporaneidade. Oferece-lhe o livro que lhe permite 

ser mais docilmente seduzido pelas luzes da atualidade. A fortuna pessoal e a 

fama do escritor advêm do fato de que o livro-em-moda, o best-seller, não ha-

bilita o leitor a neutralizar as luzes da contemporaneidade para que enxergue 

as trevas do presente. Autor, editora e livraria entregam às mãos do leitor um 

veículo do pensamento alheio, veículo de fácil manejo, dócil e perfeitamente 

adequado ao status quo.

Fecha-se o círculo: produção, comercialização, consumo. E divulgação 

gratuita. Os livros de sucesso junto ao grande público alfabetizado são respal-

dados pelas famosas listas de best-sellers da semana, que os tornam recomen-

dáveis a todas e a todos. 

Essas listas tiveram um curioso e fascinante desempenho e impacto nos 

últimos 40 anos da indústria e do comércio dos livros no Brasil e no estrangei-

ro, desempenho e impacto que devem ser devidamente circunscritos pelos dois 

aditamentos que encaminham a uma avaliação do discurso de best-seller. Ao se 

propor a colocar a nu as noções de privado e de público, os discursos ficcionais 

e ensaísticos vitoriosos – revestidos da forma livro − se propõem também a 

colocar a nu as duas noções em pauta a fim de que possam servir de apoio − se 

não exagero e não abuso de vossa tolerância – ao aparato político e/ou ideoló-

gico que lhes corresponde em análise do período histórico em que o cidadão 

brasileiro está para sair da ditadura militar implantada em 1964 a fim de rei-

naugurar tempos democráticos. Refiro-me ao elogio duma política privada e 

pública a favor do consumo como caminho para a cidadania plena que se trans-

forma em questão candente em tempos pós-ditatoriais que se desejam iguali-

tários e democráticos.

Em se tratando básica e circunstancialmente de discurso por autor em 

direção a leitor, em se tratando, portanto, de diálogo virtual entre consciências 
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individuais online (para emprestar ao ato de ler uma metáfora-em-moda), escla-

reço que as noções de privado e de público visitadas aqui trazem uma carga 

pesada de subjetividade, que não está isenta dos valores elitistas predominan-

tes na história social do Brasil. Esclareço mais. Embora o diálogo entre autor e 

leitor seja virtual, já que delimitado pelo objeto silencioso chamado livro, em 

que o jogo da fala em reciprocidade só é delegado a poucos, ou seja, ao que é 

crítico, resenhista ou professor/a universitário/a, é também importante escla-

recer que, em se tratando de livro escrito em linguagem dócil, fácil e perfeita-

mente manejável, a intersubjetividade em si – no caso do best-seller, reafirmo 

– se articula de modo pleonástico e é perfeitamente descartável por reflexão 

crítica que vise a resgatar o polo positivo da moda. Pela leitura a fala da inter-

subjetividade é comum à figura que escreve (autor) e à figura que lê (leitor), já 

que ambos repetem as mesmas palavras/ideias que, com o correr dos dias, se 

transformarão em chavões e em clichês de fácil circulação nas redes sociais. 

As luzes do presente nunca são neutralizadas pelas luzes corresponden-

tes do diálogo online entre o autor de best-seller e o seu leitor. O otimismo – o 

alto astral, para ficar com expressão que ganhou direito de cidadania nos tró-

picos graças à Xuxa − do autor participativo e do leitor participante, se não 

exagero, é a clave de dó do mercado editorial que alavanca o best-seller. Embo-

ra se divulgue que o best-seller se deixa enquadrar pelo esforço em democrati-

zar a leitura, ele na verdade nem de longe toca o nó górdio da boa educação 

em massa, isto é, uma educação pública indiscriminada em termos de classe. 

A lista dos livros mais vendidos não afeta nem de longe o sistema educacional 

em vigor. (Como trilha musical mistificadora, recomendo aos mais jovens que 

ouçam a canção “Alto astral”, na voz de Xuxa,3 ou lembrem o personagem hi-

lário de Claudia Raia, Samantha Santana, cantando “Tô ôca, sabe”.)4

3. ELOGIO DO BEST-SELLER

Todo mundo tá revendo o que nunca foi visto

Todo mundo tá comprando os mais vendidos

É qualquer nota, é qualquer notícia

Páginas em branco, fotos coloridas

(“O papa é pop”, cantada pela banda Engenheiros do Hawaii, 1991).

Os dois aditamentos que propus à reflexão de Agamben sobre a moda – (a) o 

modo como o mercado editorial aciona as noções tradicionais de público e de 

privado e (b) o modo como o best-seller trabalha de maneira negligente e otimis-

ta a mente do leitor que está circunstancialmente em situação de desespero e 

de aflição − são prefigurados concretamente nos anos considerados de abertu-

ra no Brasil e ganharão forma fixa quando se aproximarem os anos 1990. A úl-

tima década do século XX se abre com a notável canção “O papa é pop”, em 

epígrafe, cantada pela banda Engenheiros do Hawaii. Também naquela época 
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os dois aditamentos não só ganham forma fixa como passam a se desdobrar em 

inesperada, estranha e notável coincidência, que será levantada ao final da nos-

sa conversa. Começo pelo começo. Perdão pela nota de suspense hitchcockiano.

Acredito que Roberto Drummond, famoso contista5 mineiro, tenha sido 

o primeiro a fazer o elogio do best-seller no período histórico que se denomina, 

ainda que precariamente, abertura ou distensão, ou ainda pós-ditatorial.

O argumento de Roberto Drummond a favor de uma literatura jovem 

entre nós é crítico da então substantiva literatura underground (ou alternativa) 

no Brasil e na América Latina e, por essa razão, se reforça pela admiração ao 

tremendo sucesso internacional da música britânica dita pop, de que é exemplo 

o grupo dos Beatles. Em entrevista que abre a coleção de contos A morte de D. J. 

em Paris (1975), Roberto não subestima a ousadia da proposta. Afirma que ain-

da não consegue definir o que seria uma literatura pop porque “é um troço6 que 

tá começando, tá nascendo”. Arrisca-se, em seguida, a propor a comparação 

atrevida como novo paradigma literário: “literatura ‘pop’ é um negócio capaz 

de fazer da literatura o que os Beatles fizeram na música – tornar a literatura 

um troço tão importante pra gente como esse cigarro que você tá fumando e 

que tá preenchendo um momento de sua vida; como um comprimido de AAS 

[aspirina] que você toma quando tá com dor de cabeça” (Drummond, 1975: 3).

Ao delegar ao livro-em-condição-de-virar-pop a importância do efeito 

relaxante do cigarro num momento de descanso, ou ao emprestar-lhe as graças 

do alívio da dor de cabeça proporcionado pela ingestão duma aspirina, Rober-

to está dizendo que a leitura reduz a tensão psicológica, apazigua a mente 

estressada e tranquiliza o cotidiano vazio, dolorido e ensimesmado do cidadão 

comum. Este sai da leitura como um sujeito desoprimido, autogratificado e 

feliz. O livro é meu cigarro, dirá um; é minha aspirina, dirá outro. Ele é meu 

entretenimento, dirá um terceiro. Continua Roberto, agora definindo o objetivo 

abrangente da literatura pop: “Uma literatura que o menino aí do elevador, nu-

ma hora de folga, num feriado, possa pegar e ler e entender à maneira dele”. 

Completa, anunciando o Caetano Veloso da canção “Gente” (1977): “Acho que a 

gente tem que ser estrela, tem que dar esperanças. Acho que o escritor tem que 

dar amparo, entende?” (Drummond, 1975: 3, destaque meu).

Sob a influência da produção musical pop no Primeiro Mundo, a opção 

por acreditar que, no período pós-ditatorial brasileiro, o livro possa ser entre-

tenimento em busca do sucesso de venda nas livrarias logo toma caminho em 

sentido oposto. O paradigma pop proposto no começo da entrevista passa a ser 

matizado pela atenção que o próprio Roberto Drummond presta à função em-

penhada da literatura brasileira, que sempre se reforçou pelo apelo à expressão 

do caráter nacionalista e/ou latino-americano na linguagem e na trama. O es-

critor pop não é gerado na sociedade da abundância europeia ou norte-ameri-

cana. Vive num Brasil injusto e despedaçado, que é o avesso das benesses apre-

goadas pelo regime ditatorial militar.
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E a liberdade na interpretação do livro, concedida de graça ao menino 

do elevador (ele deve entender o livro à maneira dele), se transforma, contra-

ditoriamente, em reivindicação de autoridade ou de autoritarismo por parte do 

autor. Este tem que dar “amparo” ao leitor. Ao ampará-lo na vida cotidiana, o 

autor tem também de ampará-lo no comportamento político. Roberto salienta, 

então, que os escritores brasileiros e latino-americanos não devem se submeter 

à moda de Londres ou de Nova York, já que – e o cito – “nós temos condição de 

ditar” (Drummond, 1975: 3, destaque meu). A polissemia do verbo ditar por um 

escritor em tempos pós-ditatoriais não é simples. Menos simples se precedido 

de generosa concessão de liberdade ao menino semialfabetizado que deve usu-

fruir dos prazeres da leitura.

A ambiguidade inicial do paradigma pop tem como consequência a situa-

ção de ditador concedida ao escritor, ou seja, o escritor que transforma a imitação 

da literatura estrangeira como forma dominante na literatura nacional em nues-

tra influência na literatura norte-americana. Não temos ditadores da literatura 

jovem no Brasil; daí que Roberto acabe por reconhecer como o único a merecer o 

mérito um reconhecido contista cosmopolita e conservador, Jorge Luis Borges. 

Por ditar a nova norma literária na literatura universal, Borges inverte a antiga 

condição colonial, imitativa, da nossa literatura. Cito Roberto a transformar Bor-

ges em exemplo pop: “É o que a literatura latino-americana tá fazendo, pois hoje 

você encontra [norte-] americano imitando Borges”. O esquema inicial proposto, 

cujo paradigma é ditado pelo sucesso popular dos Beatles, é contraditoriamente 

invertido pela influência do sofisticado Borges no hemisfério norte, hemisfério 

povoado a partir de então por escritores nossos imitadores.

Moral: depois de ter apresentado despretensiosa e pretensiosamente o 

futuro pop da literatura no Brasil, Roberto tem de trabalhar a questão da língua 

e da trama nacionais. Para tal, invoca o nome de Manuel Bandeira (sem o men-

cionar) como alicerce duma literatura atual que se quer em-moda. Ao escutar 

o próximo argumento de Roberto, lembrem o poema “Evocação do Recife” 

(1925): 7 “Pra mim, literatura é um negócio que tá acontecendo o tempo todo: tá 

acontecendo no barzinho aí embaixo, tá acontecendo dentro de um elevador 

com um cara que não estudou, com a garçonete que não é escritora. Então, o 

negócio é incorporar a linguagem desse pessoal, entende?” (Drummond, 1975: 

3). Uma afirmação tautológica arremata o argumento por um lado: “No Brasil, 

quem realmente faz a linguagem do povo é o próprio povo brasileiro”. E outra 

afirmação, que questiona o livro que não ambiciona ser best-seller, o arremata 

pelo outro lado: “Eu não quero ser um intelectual. Eu prefiro que me acusem 

de ser um Zé Mauro de Vasconcelos, 8 [...] mas que eu faça isso – uma literatura 

realmente popular”. O autor de livro pop não é intelectual. Seu leitor não é o 

crítico, é quem o consome. Só importa que o livro publicado tenha a repercus-

são dos livros de José Mauro de Vasconcelos. Os consumidores de livro – em 

número absurdo para o até então minguado mercado editorial brasileiro – são 
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o alicerce do paradigma pop proposto por Roberto e os verdadeiros avalistas/

avaliadores do best-seller.

Se a autogratificação proporcionada pela leitura é semelhante à que lhe  

é dada pelo cigarro ou pela aspirina, a participação política do leitor − o deta- 

lhe é importante em tempos pós-ditatoriais − será objeto de mais um raciocínio 

tautológico. O pensamento participativo do leitor pop comunga com o pensa-

mento empenhado do autor pop. O livro desaparece ao assumir radicalmente o 

silêncio da escrita e apenas se expressa se instrumentalizado em público. Não 

falta a Roberto um bom exemplo. Retira-o de sua ida ao Colégio Santo Antônio e 

a conversa que mantém com os alunos da 8ª série (14-15 anos) que leem o famo-

so poema “José”, de Carlos Drummond. Cito Roberto: “Uma molecada que você 

acha que não está com nada, começou a discutir problemas de liberdade, e o po-

ema não fala a palavra liberdade, não fala em prisão” (Drummond, 1975: 4).

Em seguida, Roberto observa um notável desvio na discussão entre os 

jovens. Transitam do poema de Carlos Drummond para uma canção de Chico 

Buarque. O jogo entre dois períodos difíceis por que passa a nação – a ditadura 

Vargas, anos 40, Drummond, e a ditadura militar, anos 60, Chico – reaparece 

curiosamente sob a bandeira da mistura da dicção culta com a popular (ou a 

pop). O poema e a canção da MPB se redefinem pela opção pop que alimenta a 

discussão dos jovens sobre política e desmonta, contraditoriamente, as home-

nagens iniciais prestadas ao prazer do cigarro, ao alívio da aspirina e a Jorge 

Luis Borges.

Na verdade, em tempos ainda ditatoriais não há momento de folga no 

cotidiano do leitor inteligente, e a vida só lhe traz dor de cabeça. Cito Roberto: 

“Acho que [a literatura pop] tem que ser uma literatura de briga e de luta, ainda 

que aparentemente ela não esteja demonstrando nada disso”. Roberto aproveita 

o galeio proporcionado pelo jogo comparativo entre ditaduras e redesenha, con-

traditoriamente, o perfil multivalente do autor de livros de sucesso em tempos 

pós-ditatoriais: “O escritor tem de ser um marimbondo, um Chacrinha, tem que 

ser flecha de índio Atroari, um índio Atroari,9 a gente tem que ser uma gilete, um 

urubu, a gente tem que ser um punhado de coisas” (Drummond, 1975: 4).

O autor de livro em vias de ser best-seller, de ser pop, se deixa seduzir 

pelas múltiplas luzes ofuscantes que lhe são oferecidas de graça pelo presente 

e as repassa, a preço de algumas e muitas moedas, ao leitor.
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4. O PARADIGMA DA AUTOAjUDA: A FABRICAÇÃO DO ELIXIR 

DA LONGA VIDA

A simples ideia de transformar metais em ouro, ou de descobrir o 

Elixir da Longa Vida, já era fascinante demais para passar 

despercebida a qualquer iniciante em Magia. Confesso que o 

Elixir da Longa Vida me seduzia mais: antes de entender e 

sentir a presença de Deus, a ideia de que tudo ia acabar um dia 

era desesperadora. De maneira que, ao saber da possibilidade 

de conseguir um líquido capaz de prolongar por muitos anos minha 

existência, resolvi dedicar-me de corpo e alma à sua fabricação 

(Paulo Coelho, O Alquimista, destaque meu).

Retomo a nota de suspense hitchcockiano para avançar o raciocínio geral a um 

segundo patamar. Pelas metáforas do “cigarro” e da “aspirina” a recobrir a expe-

riência da leitura e pela função delegada ao autor de “amparo” ao leitor na dis-

cussão política, já se percebe como o paradigma literário/pop, inaugurado pelo 

contista Roberto Drummond ao anunciar a época do best-seller, vai transpor o 

ano-chave de 1975 e avançar com galhardia aos últimos anos da década de 1980, 

quando será entregue a Paulo Coelho, o antigo parceiro de Raul Seixas. Ele o 

redefinirá segundo os ensinamentos dados ao iniciante em Magia. O best-seller 

ganha nova feição, é nostálgico dos áureos tempos (assim como o presidente 

eleito nos Estados Unidos da América). E nova forma de atuação, diante da ine-

vitabilidade da doença e da morte, é tão revigorante quanto o elixir de inhame 

ou o Vinho Reconstituinte Silva Araújo. Tão fantástico quanto as pílulas de vida 

do Dr. Ross ou aquela pomada anunciada na Praça Sete, que cura cravo e calos.

Enquanto isso, no solo brasileiro que se quer e se diz democrático já pi-

pocam os novos movimentos de resistência política que discutem a formação 

do Brasil pelo viés dos combativos e variados grupos minoritários. A tensão e a 

dor-de-cabeça do índio Atroari, lembradas por Roberto em tempos de luta contra 

a ditadura militar, não são mais causadas só pela invasão das suas terras e pelas 

hidrelétricas, mas também pela busca da identidade que lhes é a própria, uma 

identidade entre muitas outras e diferentes que precisam ser recuperadas e 

afirmadas ou reafirmadas no final do século para que todo brasileiro e toda 

brasileira cheguem à cidadania plena.

O best-seller de Paulo Coelho cata as migalhas que vinham sendo atiradas 

ao grande público alfabetizado no esforço de transformar a leitura em experiên-

cia comportamental e política acessível a todo alfabetizado. O cigarro, que causa 

prazer, e a aspirina, que traz o alívio, são ambos venenos a ser evitados pelos 

corpos e mentes saudáveis. Prazer e alívio da dor ganham conteúdo em novas 

tramas e em nova linguagem, cuja finalidade óbvia é a autoajuda física e psicoló-

gica ao leitor ou à leitora egoístas o suficiente para só se interessar pelos pró-

prios problemas. Trama e linguagem do livro pop, do best-seller, para ser preciso, 

se travestem da roupagem de uma estória mística ou mágica que, ao se livrar 
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das saliências ainda e sempre violentas, injustas e obscuras da nacionalidade 

brasileira ou da cena internacional, se expressam pela nostalgia dos velhos, mis-

teriosos e felizes tempos da alquimia.

Naqueles tempos, a humanidade era menos fragmentada geográfica e 

culturalmente e mais segregada e coerente porque centrada na expressão his-

tórica de sua ainda inquestionada e inquestionável fé na universalidade do 

Ocidente. Imitemos o modelo dos sempre eternos alquimistas, dos sempre eter-

nos segregacionistas. O best-seller vira nicho das relíquias (o que resta do corpo 

dos santos, sentido cristão da palavra). Somos peregrinos a refazer os caminhos 

que levam a Santiago de Compostela, onde se encontra o túmulo do apóstolo 

Tiago. Afirma Paulo Coelho: “o extraordinário reside no caminho das pessoas 

comuns”. A trama e a linguagem indiferenciadas e nostálgicas do best-seller 

coincidem com a indiferenciada e saudosa governabilidade colonial do mundo 

civilizado que as várias e distintas nações do Primeiro Mundo voltam a almejar 

para aplacar as muitas lutas intestinas que afligem o cidadão nos quatro cantos 

do mundo.

Ao ganhar nova e excêntrica roupagem, a do Elixir da Longa Vida, o best-

seller de Paulo Coelho visa ganhar o público alfabetizado de toda e qualquer nação 

do planeta e, ao assumir a condição de Aleph, passa a ser, segundo as palavras 

do mago, “um ponto que contém todo o espaço e todo o tempo”. Paulo Coelho é 

de longe o autor mais traduzido da língua portuguesa e por isso é um dos escri-

tores mais lidos no mundo. Leiamos estas suas palavras como metáfora para a 

fabricação do best-seller de autoajuda: “[...] ao saber da possibilidade de conseguir 

um líquido capaz de prolongar por muitos anos minha existência, resolvi dedicar- 

me de corpo e alma à sua fabricação” (Coelho, 1988: 7). O paradigma pop perde a 

ambiguidade inicial emprestada por Roberto Drummond em tempos ditatoriais 

para se transformar em líquido mágico, espécie de Elixir da Longa Vida a ser 

descoberto e vendido pelo mago, e a ser consumido por todos, indiferentemente.

Autor, livro, leitor, nação e mundo são uniformes. A tautologia ganha o 

grau supremo de palavra bíblica.

Em oposição ao dizer premonitório de Joaquim Pedro de Andrade duran-

te a ditadura, “Cada um por si e Deus contra todos”, agora o individualismo de 

Paulo Coelho desarma Deus e o apresenta sob a luz otimista da figura todo- 

poderosa do alquimista, espécie antiga do moderníssimo empreendedor neo-

liberal, capaz de “transformar metais em ouro”. A citação metafórica sobre a 

fabricação do Elixir foi retirada do “Prefácio” a O alquimista, e esta outra, também 

metafórica sobre o sucesso a ser alcançado pelo autor e qualquer leitor ou 

leitora do best-seller, é retirada do “Epílogo”:

O rapaz sorriu e continuou a cavar. Meia hora depois, a pá bateu em algo sólido. Uma 

hora depois ele tinha diante de si um baú cheio de velhas moedas de ouro espanho-

las. Havia também pedrarias, máscaras de ouro com penas brancas e vermelhas. [...] 

“Realmente a vida é generosa com quem vive sua Lenda Pessoal” (Coelho, 1988: 246).
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Cada um por si, com sua lenda pessoal ou o seu curriculum vitae resumi-

do, e o alquimista a ajudar cada um e todos os que são empreendedores em 

causa própria, na tarefa de descobrir o “tesouro” indiferenciado da identidade 

abastada, nostálgica e feliz. Os áureos e bons velhos tempos novos.

Graças aos tons nostálgicos da trama e à linguagem passível de ser uni-

versalizada, abolem-se as questões que são debatidas e levadas à rua – refiro-

me agora em especial ao Brasil − pelos movimentos minoritários de resistência 

política, destituindo de peso as várias formas de diferença cidadã que são per-

seguidas de maneira violenta e incansável pela disseminação no tecido social 

como um todo das várias práticas cotidianas que o preconceito assume. Nosso 

país atravessa um período histórico obscuro, violento e trágico, e são as fortes 

e sedutoras luzes, não mais as da atualidade, mas as do facho de luz nostálgi-

co da alquimia, da magia, dos elixires da longa vida, que iluminam pelo mis-

tério da conquista da riqueza e da fama o rosto do autor e do seu leitor, cegan-

do-os para a compreensão da contemporaneidade.

Gustavo Bernardo Krause (2010: s.p.) foi feliz no modo como demonstrou 

que tão importante quanto a transformação alquímica do metal em ouro é a 

transformação operada pela mudança no design da capa do livro. Escreve ele: 

“A questão mais grave, porém, reside justamente na imagem do autor, que se 

sobrepõe, gigantesca, sobre a sua obra, tanto que normalmente a capa dos livros 

mostra as letras do nome Paulo Coelho muito maiores do que as do título. [...] 

o que se vende [...] é a persona do autor. Nesse caso, a persona de um mago tão 

bem-sucedido que ainda por cima é milionário”.

5. A TEndência COMO METáFORA DO CONSUMO

Proposto por Roberto Drummond, o paradigma pop é retomado como paradigma 

de autoajuda por Paulo Coelho, e ambos servem de pano de fundo para fasci-

nante e estranha coincidência ocorrida nos fins do século XX, responsável pelo 

terceiro paradigma, o do consumo. Neste, o leitor não é mais o de livro, já que 

a leitura pelas classes populares – que serve de alicerce ao terceiro paradigma 

– se faz de produtos midiáticos e publicitários que visam mais e mais, pelo re-

curso à todo-poderosa imagem, aos carentes de educação formal. A ação de 

consumir extrapola, por sua vez, o mero comércio simbólico dos novos produ-

tos da cultura de massa, já que, em economia neoliberal, ela visa açambarcar 

a aquisição de todo e qualquer bem material. O mercado editorial apenas anun-

ciou uma tendência que se amplificaria e se tornaria vitoriosa no plano da co-

munidade como um todo.

Evidentemente, o que significou o amparo político aos jovens na litera-

tura pop e o convite ao devaneio saudável e nostálgico aos emergentes no texto 

de autoajuda passa a significar a satisfação do anseio tanto de novidade por 

parte da camada pobre da população quanto de atuação política por parte das 

classes populares. Cito Néstor García Canclini (1995: 84): “O desejo de possuir 
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‘o novo’ não atua como algo irracional ou independente da cultura coletiva a 

que se pertence”. E ainda: “O gosto dos setores hegemônicos tem esta função 

de ‘funil’, a partir do qual vão sendo selecionadas as ofertas exteriores e for-

necendo as tensões entre o próprio e o alheio” (60-61). 

No paradigma do consumo não mais estão em jogo as poucas moedas 

exigidas para a posse individual de livro. Requisita-se, no plano da família ou 

da comunidade, a abundância de moedas para que o desejo individual dos 

desprivilegiados, devidamente afunilado pelas classes hegemônicas, se satisfa-

ça segundo os desígnios do Estado-nação. Autor e leitor tradicionais, repito, 

deixam de ser mediatizados pelo livro pop ou pelo best-seller, e a tríade do 

consumo passa a exigir uma quarta e poderosa figura, a do governante do Es-

tado-nação a elaborar políticas privadas e públicas indispensáveis a uma so-

ciedade do consumo generosa com todos os seus cidadãos.

Estética pop, mensagem de autoajuda e favorecimento nacional do con-

sumo – ainda que com fontes e finalidades distintas – se sucedem cronologica-

mente e coincidem no tempo e no espaço do presente, no tempo e no espaço 

predestinados ao exercício da cidadania em período da história nacional que 

busca mostrar-se igualitário e democrático. 

Os três paradigmas, por se assemelharem por efeito de coincidência à 

cata da explicação de fenômenos culturais e sociopolíticos sucessivos e para-

lelos, se justificam pelo mesmo desejo de não ter a moda, ou seja, o anacrônico, 

como metáfora do contemporâneo. O indivíduo ou a classe social optam por 

não ser moda, mas por “estar-na-moda”, “estar-em-moda”. Optam por fincar o 

pé voluptuosamente no presente. Assim sendo, os três paradigmas oferecem 

ao autor (refiro-me aos dois primeiros paradigmas) e ao ator/consumidor (re-

firo-me ao terceiro paradigma) a possibilidade de tirar o melhor partido possí-

vel da tendência (a palavra torna-se chave e por isso se metaforiza como expres-

são do presente – e não do contemporâneo). Sempre se deve tirar o melhor 

partido de tendência prevalente na produção, comercialização e consumo de 

bens materiais.

Estar-na-moda, estar-em-moda e seguir-a-tendência são sinônimos e 

têm duas finalidades precisas: a de o indivíduo, ou a classe social a que per-

tence, se inserir no mercado de trabalho como empreendedor e a de conceder 

a ele ou à classe o lucro e a fama que lhes abrem, por sua vez, lugar privilegia-

do na boa sociedade, a que tradicionalmente não pertencem. Sobe-se um ou 

mais degraus na escada do sucesso. Curiosamente o nome do consumidor – na 

sua nova condição de empreendedor – ganha na capa da revista-em-moda as 

letras garrafais que os autores da literatura pop e de autoajuda assumiram nas 

respectivas capas de best-seller.

Certo: o paradigma do consumo – polo negativo da moda como metáfora 

do contemporâneo e polo positivo da tendência como metáfora do presente – 

está latente tanto na lista dos autores de best-sellers quanto no desfile pelo 
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tapete vermelho (a não ser confundido com o tempo e o espaço próprios à 

passarela no desfile de moda) das estrelas, produtores e diretores de Hollywood 

no dia da entrega do Oscar ou de outros prêmios da indústria cultural. São os 

heróis da indústria cultural globalizada.

Mas ao emprestar as características gerais do best-seller e do blockbuster 

à abrangente e delicada questão do consumo como decorrente das políticas 

públicas e privadas para as classes populares, não busco a certeza; busco abrir 

dúvidas. Por isso é que estou inserindo o terceiro paradigma sob a aba do con-

ceito de coincidência. Até segunda ordem, apelo à coincidência para que explique 

ou justifique, em tempos pós-ditatoriais com visada igualitária, a articulação 

entre ambição cultural e, em economia nacional neoliberal, políticas privadas 

e públicas do Estado-nação com vistas ao pleno exercício da cidadania. Apelo 

à coincidência, mas ganho coragem para perguntar se os diferentes atores so-

ciais não estariam sendo simultaneamente submetidos – ao vivenciar as luzes 

do mesmo tempo histórico, o presente, e se situar no mesmo espaço sociocul-

tural iluminado por spots midiáticos e publicitários, a sociedade de consumo 

− aos clichês pop e de autoajuda e aos valores da irracionalidade econômica 

pela crença em soluções nostálgicas e mágicas.

Tomo como exemplo Néstor García Canclini e um dos ensaios, “O con-

sumo serve para pensar”, que se encontra na coleção Consumidores e cidadãos: 

conflitos multiculturais da globalização. Não se questionam a inteligência, a ou-

sadia e a oportunidade da proposta do ensaísta mexicano; podem-se questionar 

os efeitos dela derivados, ou os sintomas, para ser preciso. Resumidamente, eis 

a proposta: Canclini pretende afugentar as ilusões niveladoras e abstratas da 

democracia ocidental e do multiculturalismo bem intencionado e homogenei-

zador, valendo-se dum volteio teórico audacioso. Aproxima o consumo, deplo-

rado por certo discurso político empenhado como lugar da irracionalidade e da 

submissão das classes populares, ao exercício da cidadania.

Repito-me: não discuto a inteligência, a ousadia e a oportunidade da 

proposta, mas ouso questionar problemas de coerência cultural. O primeiro 

deles está na recorrência ao conceito de híbrido, velho companheiro de luta do 

ensaísta hispano-americano, para dar conta do que nos parece ser mais um 

bric-à-brac subjetivo em que objetos e formas próprios do conhecimento alheio 

tornam-se, por estar-em-moda, tendência e, nessa condição, ganham estatuto 

de legitimidade cultural sem no entanto oferecer a mínima condição de conhe-

cimento que justifique a coerência indispensável ao bom entendimento do 

contexto.

Tomo um exemplo a Canclini. Ele é longo, mas se faz necessário para se 

compreender o que se chamou em crítica de poesia de enumeración caótica.10 No 

exemplo fica claro que a absorção do conhecimento, tal qual expressa pelo 

texto (no sentido amplo do termo) dos produtores de televisão e dos publicitários, 

é incapaz de oferecer as qualidades indispensáveis à formação da consciência 
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de cidadão em tempos igualitários e democráticos. Trata-se de enumeração que 

recolhe signos soltos e desconjuntados a fim de representar o que seja o novo 

em termos de presente ou de tendência. Há léxico farto, não há sintaxe:

Sem deixar de estar inscritos na memória nacional, os consumidores populares são 

capazes de ler as citações de um imaginário multilocalizado que a televisão e a publi-

cidade reúnem: os ídolos do cinema hollywoodiano e da música pop, os logotipos de 

jeans e cartões de crédito, os heróis do esporte de vários países [...]. Marilyn Monroe 

e os animais jurássicos, Che Guevara e queda do muro, o refrigerante mais bebido no 

mundo [...] podem ser citados ou insinuados por qualquer desenhista de publicidade 

internacional confiando em que sua mensagem terá sentido ainda para aqueles que 

nunca saíram do seu país (Canclini, 1995: 63).

O segundo exemplo está nesta curta passagem em que se percebe niti-

damente como a transformação do artesanato popular em best-seller cultural 

depende de um movimento em que a esperteza do artista/consumidor toma o 

leme para – como no caso da literatura pop ou do livro de autoajuda – fornecer 

ao comprador estrangeiro aquilo mesmo que ele deseja. Cito Canclini: “a mis-

tura de ingredientes de origem ‘autóctone’ e ‘estrangeira’ é percebida, de forma 

análoga, no consumo dos setores populares, nos artesãos camponeses que 

adaptam seus saberes arcaicos para interagir com turistas” (Canclini, 1995: 66). 

Acredito que o que está em jogo – do ponto de vista da moda como me-

táfora do contemporâneo – é o que seja a leitura quando a apologia que dela se 

faz se vale dos signos soltos, disparatados e confusos do presente que, por sua 

vez, foram os oferecidos à comunidade pelos produtores de televisão e os publi-

citários. Imagens televisivas e publicitárias são elas as responsáveis, se me 

concedem a ironia final, de uma espécie de bíblia profana escrita em esperanto 

e por isso acessível a todos. Esse apagar do livro – não me refiro ao livro literário, 

como o Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa, mas apenas ao livro pop ou de 

autoajuda − no raciocínio de Canclini não nos leva a enxergar o facho de trevas 

que o contemporâneo nos joga no rosto. Prega-se uma leitura que é um prêt-à-

-porter acessível às classes populares, que redunda em economizar para o Estado-

-nação a inconveniência de ter de arcar com uma política pública de alto nível 

em que todos os meninos e todas as meninas possam ser beneficiados indiscri-

minadamente. Teriam tido acesso a um saber crítico que escapa dos jogos pre-

sunçosos e otimistas da tendência. Não é o consumo, é a educação popular, 

igualitária e democrática que serve para pensar.

Recebido em 26/12/2016 | Aprovado em 10/02/2017
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 NOTAS

1 Os sucessivos romances de Horatio Alger (1832-1899) não 

oferecem mais o modelo para o personagem-em-moda: 

histórias de pobres que se tornam ricos (em Ragged to ri-

ches stories). O vocábulo-em-moda, no Brasil, não é mais 

self-made man, é entrepreneur, palavra francesa a ser dita 

em público com ligeiro sotaque anglo-saxão. Ou, no pu-

blicitário básico, “empreendedor”. Sejam todos.

2 Jerry Rubin, se ainda se lembram do nome, é exemplo 

precoce de como o narcisismo se cola ao polo negativo da 

moda ou vice-versa. Na autobiografia Crescendo aos 37 

(1976), o anarquista do famoso grupo Chicago 7 escreveu 

que, de 1971 a 1975, tinha experimentado terapia gestalt, 

bioenergética, comida natural, tai chi, hipnotismo, dança 

moderna, meditação, acupuntura, terapia sexual etc. Aos 

37 anos se sentia como se tivesse 25. Jerry, como outros 

ex-radicais dos anos 1960, conseguia trocar os slogans re-

volucionários pelos terapêuticos, com igual desrespeito 

aos dois.

3 “Alto astral / Tudo é lindo / Alto astral / Vivo sorrindo / 

Alto astral / Ilumine seu cristal”. Assista ao videoclipe no 

link:<https://www.youtube.com/watch?v=W68k UXbKX-

LA>.

4 O vídeo da personagem da telenovela Alto astral, que foi 

ao ar na Rede Globo em 2014, pode ser conferido no link: 

<https://globoplay.globo.com/v/4153683/>.

5 É natural que o primeiro elogio do best-seller venha de 

contista (autor de narrativa curta) que, na verdade, ape-

nas endossa a escrita subjetiva que visa ao sucesso, a do 

cronista com atividade jornalística. Roberto confessa: 

“Porque eu sou um cara de formação não literária, enten-

de? Nunca fui de suplemento [literário], eu nunca fui de 

roda literária, felizmente. O meu exercício [literário] é um 

exercício feito numa crônica de futebol em jornal minei-

ro” (Drummond, 1975: 3).

6  Os vocábulos “troço” e “negócio” são recorrentes na fala 

de Roberto Drummond. Deixo a interpretação aos cuida-

dos do leitor.

7 “A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros / 

Vinha da boca do povo na língua errada do povo / Língua 
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certa do povo /Porque ele é que fala gostoso o português 

do Brasil / Ao passo que nós / O que fazemos / É macaquear 

/ A sintaxe lusíada”.

8 Autor de Meu pé de laranja lima (1968), primeiro romance 

infanto-juvenil pós-1964 de sucesso. A sigla infanto-juve-

nil é hoje classificada como “young adults”, não por acaso 

dodói do mercado editorial no novo milênio. Lembre-se 

que, à semelhança de Jorge Amado, o romance de Zé Mau-

ro é best-seller até na França. 

9 A partir da ditadura militar, o território demarcado dos 

índios [Waimiri] Atroari foi invadido por mineradores, 

grileiros de terra e pelas obras de construção da Usina 

Hidrelétrica de Balbina. No imaginário da época, eles são 

conhecidos como guerreiros e resistentes aos desmandos 

dos militares.

10 Enumeração caótica ou disjecta membra são tópicos estu-

dados por Leo Spitzer (1945) e por Amado Alonso (1940), 

na América hispânica (Pablo Neruda), e por Marlene de 

Castro Correia (2009), na literatura brasileira (Carlos 

Drummond), ao analisar poemas que expressam poetica-

mente a construção ideologicamente disparatada do pre-

sente na poesia contemporânea ou na escrita durante a 

Segunda Guerra Mundial. Cito Amado Alonso (1940: s.p.): 

“En sus poemas [de Pablo Neruda] hay manos y pies cortados, 

trenzas, pelos, uñas, máquinas y parte de máquinas, utensilios 

sueltos, despojos, tantas y tantas cosas arrancadas de su sitio 

y navegando a tumbos por este tumultuoso río de versos”. Ob-

serva Marlene de Castro Correia (2009: 82): “Diversos fa-

tores combinam-se para provocar o desconcerto e o des-

conforto do leitor: o caráter insólito da imagem, a falta 

de nexos perceptíveis com o seu contexto, do qual se iso-

la em pequena ilha de ilogicidade”. 
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A MODA COMO METáFORA DO CONTEMPORâNEO

Resumo

O artigo parte da definição de Giorgio Agamben da moda 

como metáfora do contemporâneo. Propõe-se estudar a 

questão do privado e do público a partir do discurso de 

best-seller na produção editorial brasileira entre o final do 

século XX e o começo do XXI. Tal produção é abordada pelo 

polo negativo em que a metáfora da moda se apresenta, 

que leva o sujeito a se deixar seduzir pelas luzes do pre-

sente, a fim de que se concretize seu desejo individual e 

intransferível de enriquecimento e de fama. Sucedem-se 

cronologicamente estética pop, mensagem de autoajuda e 

favorecimento nacional do consumo. Este último implica 

uma leitura que é como um prêt-à-porter acessível às classes 

populares, que faz com que o Estado-nação não precise 

arcar com uma política pública de alto nível de educação 

popular igualitária e democrática.

FASHION AS A METAPHOR OF THE CONTEMPORARY

Abstract

The article sets out from Giorgio Agamben’s definition of 

fashion as a metaphor of the contemporary. It examines 

the question of the private and the public through the 

‘best-seller’ discourse prevalent in Brazilian publishing 

between the end of the twentieth century and the start 

of the twenty-first. This production is explored through 

the negative sense attributed to the metaphor of fashion, 

which leads subjects to be seduced by the dazzle of the 

present, convinced that they can realize their individual 

and non-transferable desire for self-enrichment and fame. 

In succession we can observe a pop aesthetics, messages 

of self-help and a nationwide inducement of consump-

tion. The latter involves a reading that functions like a 

prêt-à-porter accessible to the popular classes, effectively 

permitting the nation state to eschew any responsibility 

for developing a high-level public policy for egalitarian and 

democratic popular education.
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público e privado;

best-seller;

literatura de autoajuda;

literatura pop.
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Mesmo sem conhecer a língua e desprovido de 

intérprete eu podia tentar penetrar em certos 

aspectos do pensamento e da sociedade [...]: 

composição do grupo, relações do grupo, relações e 

nomenclatura [...] vocábulos das cores [...]. As cores 

têm com frequência propriedades comuns que as 

situam nos meios-termos entre o vocabulário e a 

gramática: cada grupo forma um sistema, aplica 

formas de separar ou misturar essas relações  

(Claude Lévi-Strauss, Tristes trópicos)  

Caricatura de Lima feita por  

Hugo Pires e encomendada  

por A Cigarra, 1919

Foi em 1919 que a revista A Cigarra publicou a hoje famosa caricatura de Lima 

Barreto. Era só uma caricatura, que acabou virando sua marca registrada. Fun-

dada por Gelásio Pimenta em 1914 e voltada para as transformações culturais 

de São Paulo, A Cigarra era direcionada sobretudo ao público feminino. A des-

peito disso, a publicação contava, sobretudo, com colaboradores homens, alguns 

ilustres, a exemplo de Guilherme de Almeida, Oswald de Andrade e Monteiro 

Lobato. 

Na caricatura, supostamente encomendada por Lobato ao artista Hugo 

Pires, Lima Barreto aparece semelhante e ao mesmo tempo diferente da sua 

imagem usual. Semelhante, pois o desenho mostra a figura de um escritor negro, 

para ficarmos com os termos empregados na época, com expressão irônica e 
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vestes de boêmio da capital. Definir-se como um autor de origem africana – em 

um país que buscava tornar invisível seu passado, bem como a cor social predo-

minante em seu território – não era postura fácil de ser sustentada. O desenho 

apresenta, portanto, não só seu “melhor retrato”, como inclui o tema mais re-

corrente na obra de Lima: o fato de ele ser afrodescendente e escrever uma lite-

ratura que versava muitas vezes sobre essas populações. Sorriso nos lábios, 

chapéu-panamá na cabeça, sapato caprichado, colete e gravata, cabelo carapi-

nha, Lima aparece definido a partir do ângulo que mais se reconhecia: irreve-

rente e distinto dos demais escritores de “toillete”, do “ninho de medalhões e 

perobas” – expressões que Lobato havia inserido na carta convite que enviou a 

Lima animando-o a publicar por sua editora e, assim, alisando o ego do carioca. 

No traço esperto de Hugo Pires, Lima certamente estava diferente de sua 

aparência naquele exato momento. Não há como negar que o caricaturista tenha 

feito um bom trabalho, até porque eram escassas as fotos disponíveis de Lima 

àquela altura (e até mesmo hoje em dia) (Resende, 2015; Schwarcz, 2011). Talvez 

o chargista tivesse optado por destacar seu lado boêmio, mas nuançar sua fama 

de alcoólatra. Não era então segredo para ninguém, sobretudo nos meios literá-

rios, como Lima andava profundamente alterado pela bebida. Precocemente 

envelhecido, com as maçãs do rosto inchadas, constantemente desgrenhado, o 

terno meio roto, ele já não lembrava a expressão de sucesso e de ironia que 

completava bem seu porte e fazia o gosto do caricaturista. 

Assim, na vida real, em vez da imagem leseira e bonachona que salta do 

desenho de A Cigarra, encontramos um Lima cada vez mais fechado em seu 

quarto/escritório e concentrado em seus projetos. Parecia ter urgência em defi-

nir que tipo de literatura fazia, e na qual acreditava; tinha pressa em organizar 

seus escritos;2 andava apurado para publicar as obras que ainda restavam guar-

dadas na Limana, como Bruzundangas, Feiras e mafuás, Bagatelas e Marginália. 

Em 1920, viria a público a coletânea Histórias e sonhos, com os contos esco-

lhidos pelo escritor e publicados pela pequena editora de Francisco Schettino. O 

próprio Lima, mais uma vez desgostoso com o resultado final da edição, tratou de, 

na errata, explicar que: “Durante a impressão deste livro, por motivos totalmente 

íntimos, foram atormentadas as condições de vida, tanto da do autor, como da do 

seu amigo Antônio Noronha Santos, que se encarregou das respectivas provas” 

(Barreto, 1920: 185). A despeito dos problemas editoriais, o livro foi bem recebido 

pela crítica jornalística ‒ entendido como uma amostra da “literatura original de 

Lima Barreto”. 

No livro Histórias e sonhos apareceria pela primeira vez, como conto e não 

como livro, “Clara dos Anjos”. Fora assim também com “Numa e a ninfa”, história 

publicada primeiramente como conto e depois como novela. Lima não chegaria a 

ver editado seu romance mais suburbano e mais preocupado com a definição das 

cores dos personagens; isso a despeito de ter datado o manuscrito de final de 1921 

e começo de 1922. Já o conto, sim; ganharia em 1920 a forma impressa em livro.
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Toda ambientada nos subúrbios cariocas, mais particularmente em Todos 

os Santos, bairro em que Lima residia, a história começa com o pai da protago-

nista que dá nome ao conto, Joaquim dos Anjos, um carteiro que “gostava de 

violão e de modinhas” e era descrito como “pouco ambicioso em música” e nas 

“demais manifestações de sua vida”. Empregado de um advogado famoso, nun-

ca ambicionara muito na vida e se contentava com um modesto emprego pú-

blico. Depois transformara-se em carteiro “havia quinze para vinte anos” (Bar-

reto, 2010a: 246-255).

Logo que foi contratado no emprego, Joaquim comprou “uma casita de 

subúrbio” que foi pagando o resto em prestações (246-247). Detalhista, o autor 

esmiúça a variedade de casas existentes nos subúrbios, onde, até hoje, pode-se 

observar a contiguidade entre habitações simples com outras mais bem acaba-

das: “forradas de azulejos até a metade do pé-direito” ou mesmo “chácaras de 

outros tempos” (247).  

Seu Joaquim era casado há quase 20 anos com Engrácia e só tinham uma 

filha, a Clara. “O carteiro era pardo-claro, mas com cabelo ruim, como se diz; a 

mulher, porém, apesar de mais escura, tinha o cabelo liso”. Lima faz questão 

de descrever com detalhes as cores de seus personagens, e, como veremos 

daqui a pouco, detalhes não são meros detalhes; conformam parte constitutiva 

da obra desse escritor. E ele faria o mesmo na hora de caracterizar a filha de 

Joaquim e Engrácia, esmiuçando seus traços físicos. 

Na tez, a filha puxava o pai; e no cabelo, à mãe. Na estatura, ficara entre os dois. Joa-

quim era alto, bem alto, acima da média, ombros quadrados; a mãe, não sendo muito 

baixa, não alcançava a média, possuindo uma fisionomia miúda, mas regular, o que 

não acontecia com o marido que tinha o nariz grosso, quase chato. A filha tinha fica-

do em tudo entre os dois; média deles, era bem a filha de ambos (Barreto, 2010a: 248). 

O escritor não deixa escapar as mínimas variações na “cor escura”, prá-

tica estranha à época, tanto na literatura como na pintura e até mesmo na 

fotografia. Pintores acadêmicos alegavam dificuldades na hora de representar 

corpos negros em suas telas. Teoricamente, o problema era apenas técnico: 

faltavam tintas e modelos adequados para representar os tantos tons de mar-

rom da nossa população. A falta era, porém, excesso (de sentido): careciam os 

recursos e a vontade de pintar aqueles que pouco frequentavam os retratos das 

pinacotecas, mas eram (e são) maioria entre os habitantes do nosso país. Claro 

está que o problema não era da ordem da “natureza”, mas antes da cultura e 

da sociedade (Schwarcz, 2008). Na verdade, a falta de uso vinha da teimosa 

exclusão social, econômica e política praticada no país. A pobreza não merecia 

retrato na parede; muito menos a escravidão, que se espalhou feito erva dani-

nha por estas Américas. Esse foi o motivo, por exemplo, para a Kodak, durante 

muito tempo, não contar com filmes apropriados para captar a cor negra. Melhor 

dizendo, a calibragem configurada para imprimir as fotos não reproduzia as 

peles mais escuras que saíam nas revelações com uma coloração pálida ou tão 
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preta, que só se podia distinguir o branco dos olhos e dos dentes. A norma era 

outra: a brancura. Foi só nos anos 1960, com a vigência dos movimentos de 

direitos civis, que esse impasse ganhou outro tipo de solução. De toda maneira, 

nota-se como o problema, nessas primeiras décadas do século XX, não estava 

apenas relacionado aos limites da tecnologia; o que faltava era reconhecimen-

to da diversidade étnica e desejo de mostrá-la. A questão é, portanto, moral e 

está vinculada às práticas de representação visual.3 

A partir desse pequeno detalhe é possível descobrir um escritor muito 

atento às variações de cor negra e às especificidades de uma literatura impac-

tada pelos temas e pelas cores sociais dessa população de origem africana, nu-

ma época em que os personagens pertencentes a esses grupos, quando apare-

ciam nos romances, eram ainda majoritariamente escravos, secundários ou, se 

tanto, remediados, quando não vilões. A essas alturas, já fazia mais de 30 anos 

que a Lei Áurea havia sido decretada, e, mesmo assim, os estereótipos continu-

avam perversa e teimosamente presentes. Clara, ao contrário da representação 

geral, crescera alheia a tudo isso: era filha única de uma família bem estrutura-

da, morava em casa própria, estudava e tinha sonhos iguais aos das demais 

mocinhas, que mal dormiam imaginando a chegada de seu príncipe encantado. 

Protegida de todos, desacompanhada não ia nem à venda mais próxima. Por 

vezes tinha permissão para ir ao cinema com as amigas no Méier ou no Engenho 

de Dentro, os bairros mais animados dos subúrbios (Barreto, 2010a: 249).

A vida ia seguindo assim pacata até que “certo dia, um dos companhei-

ros dominicais do Joaquim pediu-lhe licença para trazer um rapaz de sua ami-

zade, o Júlio Costa, que era um exímio cantor de modinhas”. Seu Joaquim con-

cordou, e no dia da festa o famoso trovador apareceu. 

Branco, sardento, insignificante, de rosto e de corpo, não tinha as tais melenas de-

nunciadoras, nem outro qualquer traço de capadócio. Vestia-se seriamente com um 

apuro muito suburbano; sob a tesoura de alfaiate de quarta ordem. A única pelintra-

gem adequada ao seu mister que apresentava, consistia em trazer o cabelo repartido 

no alto da cabeça, dividido muito exatamente pelo meio. Acompanhava-o o violão. A 

sua entrada foi um sucesso (Barreto, 2010a: 248-249).

Todas as moças “das mais diferentes cores que, aí, a pobreza harmoni-

zava e esbatia”, logo o admiraram. Lima destaca, então, a profusão de cores que 

lá reinava, e que correspondiam a pequenas variações em tons de preto e mar-

rom. Contrasta também a figura do Júlio Costa, com “ares de nobre e roupas de 

quarta categoria”. O escritor brinca, assim, com a pretensa superioridade do 

modinheiro: branco e morador de um bairro “melhor” dos subúrbios. Apresen-

tado aos donos da casa e à filha, logo deitou um “olhar guloso para os seios 

empinados de Clara”. O baile começou e num dos intervalos Joaquim convidou 

o moço para cantar, e a filha insistiu. Dias depois, Clara recebeu uma mensagem 

do cantor, que reclamava da falta de atenção da sua nova musa. Ninguém “pôs 

malícia na coisa”, e o Costa passou a almoçar e jantar na casa de seu Joaquim. 
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Informa o escritor que, no começo, eram “só olhares”; depois, foram pequenas 

frases, galanteios trocados às escondidas e cartas secretas (Barreto, 2010a: 251).

Lima, que sempre desfez da gramática dos acadêmicos, brinca com a 

escrita de Júlio, que assassinava a ortografia. Apesar de branco, ele recebera 

uma educação menos qualificada que a da filha de seu Joaquim. “A carta era a 

coisa mais fantástica, no que diz respeito à ortografia e à sintaxe; tinha, porém, 

uma virtude: [...] era original” (Barreto, 2010a: 251). A despeito dos erros, a mis-

siva estremeceu “toda a natureza virgem de Clara”. Não sabia bem o que fazer. 

Afinal, “ele era branco; ela, mulata”. “Mas que tinha isso?” O escritor, que em 

basicamente todos os seus romances, contos e crônicas sempre passava, de 

alguma forma, pelo tema da cor social e pelos problemas de exclusão racial ou 

de origem, como ele chamava, dessa vez pegou a questão a laço. 

Júlio Costa morava na estação próxima a Todos os Santos, e a situação de 

sua família era melhor, socialmente falando, do que a da namorada. O pai car-

regava a “imponência grotesca do bom funcionário”. Sua mulher a despeito da 

pouca educação tinha “uma pretensão íntima de ser grande coisa, de uma gran-

de família”. Além de Júlio, o casal contava com três filhas: uma já era adjunta 

municipal, outra estudava na Escola Normal, e a mais moça cursava o Instituto 

de Música. Pareciam-se com o pai e “tinham ambição de casamentos doutorais” 

(Barreto, 2010a: 252). Lima não perdoa a família de Júlio, que a despeito de morar 

nos subúrbios, achava-se muito distinta dos vizinhos. Representavam a própria 

“aristocracia local”, desdenhada com frequência pelo escritor. Definindo-os como 

“pequeno-burgueses, sem nenhuma fortuna”, o escritor mostrava como “seu 

lustro” era apenas uma extensão da posição do pai. De toda maneira, com tais 

planos de ascensão, jamais aceitariam um casamento com alguém mais pobre 

e, ainda mais, de origem negra. 

A intenção de Lima é contrapor os dois personagens e revelar a ambi-

guidade: a despeito de sua origem social “melhor”, Júlio era menos bem forma-

do – tanto na instrução, como no caráter. Os grupos eram diversos internamen-

te, e o escritor se mostra atento a essas especificidades e às marcas sociais de 

diferença – como classe, mas também raça, gênero, região e geração – que sem-

pre devem ser analisadas de forma interseccionada. E Lima capricha na sua 

descrição: ele “era quase analfabeto”, “muito estúpido” (Barreto, 2010a: 252-253). 

O escritor solta todos os seus ressentimentos contra essa classe média branca 

– vizinha em termos de região e condição social. Lima tampouco gostava das 

letras das modinhas,4 e criticava com frequência a atitude dos rapazes brancos 

que usavam de sua posição para corromper moças jovens, mais pobres que eles, 

e em geral “negras ou mulatas”, como ele gostava de destacar. Júlio concentra-

va tudo isso, e ainda mais: “se vira a braços com a polícia por causa de deflo-

ramento e seduções de menores” (253).

Enfim, o destino falou mais forte, e a mocinha fez o que prometeu: deixou 

a janela do quarto aberta para que o galã entrasse. Um belo dia, Clara sentiu 
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alguma coisa estranha no ventre. Comunicou ao namorado e “ele acalmou-a, 

prometendo casamento” (Barreto, 2010a: 254). No caso do conto, a história se 

precipita: grávida, Clara pressiona Júlio para que se case com ela. Já a mãe dele, 

dona Inês, “a custo de rogos, de choro, de apelo – para a pureza de sangue da 

família”, consegue fazer com que o marido evitasse o matrimônio do filho “com 

uma negrinha de dezesseis anos, a quem o Júlio ‘tinha feito mal’” (253). 

E a narrativa do conto toma o rumo esperado. O pai, desgostoso com o 

filho, não quer mais saber dele. Já Lima vincula simbolicamente a imagem de 

Júlio à das rinhas de galo, e carrega nas tintas. Era vagabundo, sedutor, deflo-

rador, violento, sem escrúpulos, repugnante e, além do mais, modinheiro, des-

ses que existiam muitos no Rio de Janeiro. Daí inverte a coloração: para o autor 

de “Clara dos Anjos”, os malandros não eram os morenos e pobres: eram os 

brancos e de classe média baixa. 

O sucesso na sedução também tinha a ver com a “obsessão de Clara 

pelo casamento”. Aqui em “Clara dos Anjos” a crítica não se dirigia apenas ao 

casamento; mirava o preconceito de cor e as desigualdades persistentes de 

raça. A história ia chegando ao fim, com o cantador das modinhas sumindo e 

Clara sentindo-se cada vez mais desamparada. Lima ainda joga para seu leitor 

um lampejo de esperança com a “ideia salvadora” da moça, que achou que 

convenceria a mãe de Júlio. Dá-se então o diálogo mais ríspido do conto. Clara, 

altiva, propõe o casamento. A mãe de Júlio, por sua vez, devolve logo “a reali-

dade” da diferença racial: “Ora, esta! Você não se enxerga! Você não vê mesmo 

que meu filho não é para se casar com gente da laia de você! Ele não amarrou 

você, ele não amordaçou você... Vá-se embora, rapariga” (Barreto, 2010a: 253). 

Clara não conseguiu esconder as lágrimas e a revolta: “Então ela não se 

podia casar com aquele calaceiro, sem nenhum título, sem nenhuma qualida-

de superior? Por quê? Viu bem a sua condição na sociedade, o seu estado de 

inferioridade permanente, sem poder aspirar à coisa mais simples a que todas 

as moças aspiram” (Barreto, 2010a: 254-255). Nessa passagem, a protagonista 

lembra muito o personagem Isaías Caminha. Ele descobriu que era negro no 

caminho da cidade grande; ela, com a gravidez avançada de um filho de pai 

branco. Não se ultrapassam o preconceito e as amarras criadas por um mode-

lo enraizado como o sistema escravocrata apenas com educação e bons senti-

mentos. É por isso que Clara, desiludida, se pergunta: “Para que seriam aqueles 

cuidados todos de seus pais?. [...] Foram inúteis e contraproducentes, pois evi-

taram que ela conhecesse bem a sua condição e os limites das suas aspirações 

sentimentais” (255). Clara e o narrador omnisciente tratavam de dar à trama 

um choque final de realidade. Júlio e Clara nada tinham de Romeu e Julieta, e 

nesse caso o modinheiro pouco lutou para ficar ao lado da sua “amada”. Para 

Lima, nos trópicos quentes, a questão racial anulava qualquer idealismo ro-

mântico. A despeito de o herói e a heroína morarem nos subúrbios, pertencerem 

a uma classe média remediada, serem filhos de funcionários públicos, com a 
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educação formal favorecendo a moça do casal, persistia uma diferença incon-

tornável entre os dois: ele era branco, e ela era africana de origem. Por isso, 

haviam de confirmar os preconceitos de cor vigentes no Brasil.5 A diferença 

racial numa sociedade em que o racismo é tão arraigado tornava-se quase 

estamental. O final do conto é presumível; Clara volta para casa e, entre soluços, 

diz: “Mamãe, eu não sou nada nesta vida” (255).

Como sabemos, Lima não chegou a conhecer a publicação de seu roman-

ce Clara dos Anjos, mas esse foi o livro mais trabalhado por seu autor e o mais 

voltado para as especificidades dos subúrbios. Foi também o mais preocupado 

em delimitar as divisões espaciais e simbólicas que por lá se estabeleciam – com 

fronteiras criadas internamente a partir da cor social. Não a cor biológica e 

mais imediatamente apreensível; mas a cor como construção social, como for-

ma de diferenciar grupos de maneira hierárquica e comparativa. No Brasil as 

cores, muitas vezes, não guardam sentido absoluto só ganhando significados 

em uma circunstância delimitada.6 

Esses são, porém, limites tênues e só reconhecíveis por populações locais, 

acostumadas a esses códigos e linguagens internos, dos quais Lima partilhava 

e que tentou transportar para a sua última versão de Clara dos Anjos. Do conto 

para o romance, Júlio muda de nome, vira Cassi, e tem suas características 

“abomináveis” ainda mais exacerbadas. O Cassi do livro é definido como “psi-

copata”, mas não daqueles que sofrem com “nevrose ou qualquer psicopatia”. 

Se era “muito estúpido para todo o mais”, no caso da sedução tinha “a habili-

dade consumada dos scrocs”.  “O violão e a modinha eram seus cúmplices” (Bar-

reto, 2012: 109-110). Como se vê, Cassi era mesmo o vilão de Lima. 

No livro, Cassi Jones de Azevedo era “filho legítimo de Manuel Borges de 

Azevedo e Salustiana Baeta de Azevedo”. O Jones, provoca Lima, “é que ninguém 

sabia onde ele fora buscar, mas o usava desde os vinte e um anos”, talvez por 

“achar bonito o apelido em inglês”. A mãe “nas suas crises de vaidade”, dizia-se 

descendente de “um fantástico Lord Jones, que fora cônsul da Inglaterra, em 

Santa Catarina; e o filho julgou de bom gosto britanizar a firma com o nome 

do seu problemático e fidalgo avô” (Barreto, 2012: 83-84). Cassi seguia “as modas 

da Rua do Ouvidor”, mas com um “apuro degagé suburbano”. Era assim, na 

avaliação certeira de Lima, um “elegante dos subúrbios”, mas que não sobrevi-

via ao crivo da capital: sua ostentação só fazia efeito nos bairros mais pobres, 

como os de Clara e de Lima. 

No romance, de forma mais acentuada do que no conto, o modinheiro é 

definido como um “patife contumaz”. Era Salustiana, a mãe, quem em geral 

recebia a “confissão das infelizes”: “uma crioulinha” que fora copeira da casa; 

a Luísa, empregada de um conhecido; a Santinha, que costurava para fora. Dian-

te de todas, a mãe batia o pé, afirmando que o filho não casaria com “criada 

preta, ou moça pobre mulata”. Eram os “preconceitos de fidalga e alta estirpe” 

da mãe de Cassi, mas que manipulava com as “realidades dadas por esses 
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tempos em que ser mais branco era já pressupor fidalguia e inventar um pas-

sado” (Barreto, 2012: 84-87). Conforme escrevia Lima, com sensível precisão de 

termos, “uma diferença acidental de cor é causa para que possa se julgar su-

perior” (185). Aí estavam hierarquias de cor; códigos só traduzíveis pelos “de 

dentro”, dos subúrbios. 

A residência da família de Cassi ficava “num subúrbio tido como elegan-

te”. Com o tempo, o patriarca foi conferindo a ela um aspecto de “boa burgue-

sia remediada” (Barreto, 2012: 289-290). Eram brancos, mas de classe média 

baixa; e, assim, os limites sociais dos Azevedo ou Jones eram proporcionais à 

reação virulenta da mãe do modinheiro. Também no romance, diante do pedi-

do da “mulata Clara”, dona Salustiana se exalta. Na verdade, o escritor vai 

elevando o tom, pretendendo destacar a contradição vigente no seio da família 

branca: “A intervenção da mulatinha a exasperou [...] . – Que é que você diz, sua 

negra?” (291). 

Cassi Jones – e o nome diz muito da crítica de Lima ao “bovarismo” das 

elites e das semielites brasileiras – é definido como um “crápula”. Muito ver-

sado nesse alfabeto das cores, Lima mostra como, fora do limite seguro dos 

subúrbios, Cassi anulava-se: “não conseguir ler um livro sequer”; não sabia 

“pedir bebidas com nomes importados”; e discriminava bem “a distância que o 

separava das moças da capital”. 

Mas, ao mesmo tempo em que o escritor realiza uma avaliação fina das 

marcações de classe, região, cor, gênero e origem, deixa passar seu ressenti-

mento nos termos com que define Cassi.7 O modinheiro tinha “estupidez con-

gênita” e “perversidade inata”, era “criminoso inato” (Barreto, 2012: 172). Fica 

aí expressa sua ambiguidade diante do tipo de modelo científico que tanto 

criticava e por vezes temia. Ele podia estar jogando com o senso comum da 

época ou projetando-o para caracterizar seu vilão. De toda maneira, os termos 

evidenciam como a linguagem da biologia e dos caracteres inatos era ainda 

forte nesse momento.  

Não era, porém, só o tema da raça, expresso nas cores sociais, que apa-

recia no romance de maneira intencional. Foi nessa trama que o escritor inves-

tiu de forma mais direta na denúncia aos maus tratos das mulheres pobres e 

muitas vezes de afrodescendentes. Nesse terreno, aliás, as atitudes de Lima 

eram também ambivalentes. Se o amanuense criticava as feministas por con-

siderá-las meras “importadoras de vogas”, moças da elite que se divertiam com 

uma nova arma política, não era insensível ao regime de violência a que se 

submetiam as mulheres do povo. Desde os tempos da revista Floreal, ele não só 

voltava, com regularidade e consistência, ao tema dos assassinatos de mulhe-

res consideradas “infiéis” – condenando a atitude usual do marido traído e a 

decisão corriqueira dos juízes –, como denunciava a prática da sedução, que 

vitimava sobretudo as mulheres negras. Nesse sentido, o exemplo de Cassi é 

dos mais sonoros. De um lado, ele não fazia uso da força; de outro, porém, nem 
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por isso usava técnicas mais suaves: “quando no decorrer de suas conquistas 

encontrava obstáculos [...] logo procurava empregar violência para arredá-lo” 

(Barreto, 2012: 163). Assim, Lima mostrava como a técnica de sedução de Cassi 

era também violenta. 

Colocando ao lado dessa teoria, bem sua, a consideração de que não empregava vio-

lência nem ato de força de qualquer natureza, ele, na sua singular moral de amoroso-

modinheiro, não se sentia absolutamente criminoso [...]. Os suicídios, os assassínios, 

o povoamento de bordéis de todo o gênero, que os seus torpes atos provocaram, no 

seu parecer, eram acontecimentos estranhos à sua ação e se haviam de dar de qual-

quer forma. Disso, ele não tinha culpa (Barreto, 2012: 261-262). 

Enfim, nada havia de “livre” numa sociedade ainda condicionada pela 

escravidão. 

Na versão que saiu em livro, Cassi, depois de ter abandonado Clara, pas-

sa ligeiro pela capital, apenas para retirar as últimas poupanças. O vilão tomou 

a rua do Ouvidor e foi descendo por “becos imundos que se originam na rua 

Misericórdia”. Lá se deparou com gente “diferente de trato e de cor”. Entrou 

numa taverna e veio a seu encontro “uma negra suja, carapinha desgrenhada, 

calçando umas remendadas chinelas de tapete”. O rapaz estranhou o olhar 

insistente e logo indagou-lhe o motivo da curiosidade. Foi então que a “negra 

bamboleando respondeu: – ‘Não me conhece mais, seu canaia. Então você não 

‘si’ lembra da Inês, aquela crioulinha que sua mãe criou e você...’” Além do mais, 

joga com os termos; quando jovem e bonita, Inês era definida como uma “criou-

linha” que foi seduzida por Cassi. Agora, alquebrada e velha, ela virava “negra 

suja”. Na cena, Lima ainda introduziu uma mulher “branca e com lêndeas nos 

cabelos” que acrescentou: “Esses ‘nhonhôs gostosos’ desgraçam a gente...” (Bar-

reto, 2012: 262-263). 

O episódio termina com “a pobre negra” abaixando-se para enxugar as 

lágrimas na “barra da saia enlameada”. Faltava, porém, o desenlace definitivo: 

o filho deles, antes mesmo de completar os dez anos, “já travara conhecimen-

to com a Casa de Detenção” (Barreto, 2012: 262-264). Aí está a suprema conde-

nação de Lima, que se não fechou o romance com Clara prostituída, concluiu 

com o infalível destino dos herdeiros dessas relações. A quantidade de termos 

de cor presentes nesse diálogo é impressionante e quase interrompe a narra-

tiva. Melhor, porém, continuar com ela.

Cassi acaba se safando, mas Lima deu o recado. Do jeito que o romance 

permaneceu, ele mais se parece com um manifesto a favor dos subúrbios e da 

ética dos pobres. Clara era também uma plataforma contra os estrangeirismos, as 

desigualdades de origem, raça, classe e região; uma denúncia forte diante das 

continuidades que não acabaram apenas com o ato de lei que aboliu a escravidão.

Por essas e outras é que se pode dizer que Lima Barreto fazia uma literatu-

ra afrodescendente e negra. Não apenas, e tão somente, porque fosse de origem 

africana – continente e história, aliás, que sempre se orgulhou de partilhar –, mas 
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porque sua literatura era universal e brasileira ao tratar de personagens “negros e 

morenos”, como os definia, e trazer enredos em que essas populações, embora 

sofressem com o preconceito arraigado, levavam suas vidas, divertiam-se, cria-

vam, cultuavam seus deuses, desenhavam suas casas, cantavam suas músicas, 

vestiam-se para os dias feriados, divertiam-se em suas festas. Com efeito, a cor 

faz “toda” a diferença na construção dos romances, no desenho dos protagonistas. 

Num Brasil constituído majoritariamente por população de afrodescendentes, é 

raro, muito raro, um escritor que se dedicasse, ainda mais nesse contexto, a essa 

questão que, como veremos, se é invisível para muitos autores, será absoluta-

mente visível e repetitivamente afirmada na literatura de Lima Barreto.

AS CORES DE LIMA

Em sua obra existem detalhes que saltam aos olhos. O escritor era extremamente 

minucioso na hora de anotar e quase desenhar as falas, as vestes, as expressões 

de seus personagens e transeuntes, assim como jamais deixou de descrever, viva-

mente, suas cores. Não poucas vezes ficamos sabendo como a diferença de ori-

gem se expressava numa linguagem social das cores; uma convenção sutil e sen-

sível que cumpre papel paralelo e complementar às várias políticas de exclusão 

racial experimentadas nesse período do pós-abolição. No romance Clara dos Anjos, 

além dos exemplos já mencionados, há outros, mais en passant, em que o escritor 

se deteve nos transeuntes transformando-os em personagens humanos e cheios 

de sentimentos. É o caso de João Pintor, um dos “bíblias”, que trabalhava nas ofici-

nas de Engenho de Dentro, de onde viera seu apelido. Era “um preto retinto, gros-

sos lábios, malares proeminentes, testa curta, dentes muito bons e muito claros, 

longos braços, manoplas enormes, longas pernas e uns tais pés, que não havia 

calçado, nas sapatarias, que coubessem neles” (Barreto, 2012: 69). 

Essa não é, entretanto, especificidade desse romance ou desse persona-

gem. Outros exemplos podem ser encontrados em toda obra de Lima, compro-

vando a intencionalidade do autor. Em Vida e morte de Gonzaga de Sá, um de seus 

primeiros romances a ficar pronto e só publicado em 1919, o amanuense anda-

rilho introduz a figura do “preto velho”, que representa a imagem da passivi-

dade e o paradoxo da “boa escravidão”; submissa e leal: “Subi devagar uma rua 

em ladeira, pelas bandas da Candelária; e bati palmas, com respeito, no portão 

do jardim de sua velha casa, lá quase no alto de Santa Thereza. Veio-me abrir 

a porta um preto velho, da raça daqueles pretos velhos que sofreram paternal-

mente os caprichos das nossas anteriores gerações” (Barreto, 1990: 57). Era es-

sa a representação que as elites queriam guardar, e não aquela dos cativos 

rebeldes e amotinados, que fizeram a sua abolição pela força de sua insurreição.8 

Lima também não tinha temor em tratar de tema polêmico, até mesmo 

em sua época. Por isso, ele sistematicamente criava personagens e os imagina-

va em cores; sobretudo variações do negro. Em outra passagem, pretensamen-

te sem importância, retirada do mesmo livro, comenta: “Seu filho chegou com 
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o pão. Era um magnífico exemplar de mulato, de mulato robusto, ousado de 

olhar e figura, mas leve, vivaz, flexível, sem ressumar peso nem lentidão nos 

modos” (Barreto, 1990: 86). Mulato é termo que vem de mula – da mistura do 

burro com o cavalo – e lembrava tanto inferioridade biológica como mestiçagem 

indevida. Era classificação popular e recorrente, e por isso o escritor a utiliza 

com pretensa naturalidade; ou até mesmo para denunciar a violência contida 

no termo (Corrêa, 1996).

Lima não só revela essa onipresença das cores na descrição do Brasil, 

como brinca com a pretensa ausência delas. Em outro momento do livro, o 

escritor desfaz do senso comum, ironizando como teriam sido os viajantes os 

primeiros a notar que, afinal, “tínhamos negros no Brasil”. Com ironia, ele de-

nuncia a prática da invisibilidade social num país de grande predominância de 

africanos e seus descendentes. Agora era Gonzaga de Sá quem comentava o 

fato de num jornal de caricaturas aparecerem uns “clichês muito negros”. E 

alinhava: “E olha que ninguém quer ser negro no Brasil!” (Barreto, 1990: 35). 

Com igual intenção, no livro Bruzundangas o escritor descreve a história dessa 

nação que enriquecera por conta do café, do cacau e da borracha, e também 

porque lá “não há pretos”.

Ainda nesse livro, ao comparar o Rio de Janeiro com Buenos Aires, Lima 

caçoa da suposta superioridade dos portenhos e conclui: pois lá as “ruas são 

longas e retas, e não há pretos”. E arremata: “portanto, meus senhores, o Rio 

de Janeiro, cortado de montanhas, deve ter largas ruas retas; o Rio de Janeiro, 

capital de um país que recebeu durante quase três séculos milhões de pretos, 

não deve ter pretos” (Barreto, 2004a: 166). Provocação semelhante aparece no 

romance Numa e a ninfa: 

Outra fonte de irritação para esses espíritos diplomáticos estava nos pretos. Dizer 

um viajante que vira pretos, perguntar uma senhora num ‘hall’ de hotel se os bra-

sileiros eram pretos, dizer que o Brasil tinha uma grande população de cor, eram 

causas para zangas fortes e tirar o sono a estadistas aclamados [...]. Hão de concordar 

esses cândidos espíritos diplomáticos que o Brasil recebeu durante séculos muitos 

milhões de negros e que esses milhões não eram estéreis; hão de concordar que os 

pretos são gente muito diferentes dos europeus; sendo assim, os viajantes pouco afei-

tos a essa raça de homens, hão de se impressionar com eles (Barreto, 1989: 138-139). 

De tão frequente, o tema das cores não lembra coincidência. Também 

em Numa e a ninfa, ele retorna ao assunto: 

Os nossos diplomatas e quejando com esse tolo e irritante feitio de pensar quiseram 

apoiar a sua vaidade em uma filosofia qualquer; e combinaram as hipóteses sobre as 

desigualdades de raça com a seleção guerreira, pensando em uma guerra que dimi-

nuísse os negros do Brasil. Não podendo organizar uma verdadeira ‘reserve for the 

blacks’, decretar cidades de resistência, estabelecer o isolamento ‘yankee’, pensaram 

na guerra em que morressem milhares de negros, embora ficando as negras a parir 

bebês brancos (Barreto, 1989: 39). 
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Bem informado, Lima não disfarçava sua antipatia pelos Estados Unidos, 

sobretudo por conta da política por lá praticada contra os negros. 

Chama atenção ainda a quantidade de termos com que são definidos os 

personagens de Lima. São pretos, pardos, morenos, criolos, negros, cafuzos, 

mulatos e mulatas. Por sinal, o escritor abusa do último termo como se, pre-

meditadamente, quisesse chocar. “Esses mulatos eram considerados feios (es-

creve ele), uma quizília”. Até mesmo os habitantes de Bruzundanga eram “mu-

latos”: “javaneses mulatos”. Jogando, nesse caso, com o terreno da ficção, jun-

tando sua república de Bruzundanga com suas considerações sobre o javanês, 

explica: “É um javanês (equivalente ao nosso “mulato” aqui) e ademais não 

sabe sânscrito” (Barreto, 1961: 179). Enfim, Lima traz para o primeiro plano de 

sua obra essa forma brasileira de classificação social: o léxico social das cores. 

Mais ainda, afirmam-se como uma gíria local agressiva, que repõe, na lógica 

do privado e da intimidade, processos sociais de inibição social.  

PRETOS HUMILDES

“Pretos”, na literatura de Lima, eram sempre os mais “humildes”; aqueles que 

viviam o preconceito da sociedade. Não contente em descrever apenas a cor, o 

autor usa seu talento para nos deixar visualizar esses tipos, muito comuns na 

paisagem brasileira do pós-abolição. 

O cavalheiro digno de nota era um preto baixo, um tanto corcunda, com o ombro 

direito levantado, uma enorme cabeça, uma testa proeminente e abaulada, a face 

estreitante até acabar num queixo formando, queixo e face, um V monstruoso, na 

parte anterior da cabeça; e, na posterior, no occipital desmedido, acaba o seu perfil 

monstruoso (Barreto, 2012: 130).

Carregando séculos de escravidão nos ombros, “pretos” faziam parte 

constante das narrativas de Lima. Em seu Diário do hospício, por exemplo, ele 

descreveu, do lado de dentro da instituição, “um preto moço, tipo completo do 

espécimen mais humilde da nossa sociedade”. Havia mais um que “não era 

bem preto; tinha a tinta do rosto azeitonada, cabelos lisos e negros, embora a 

barba e o bigode fossem crespos”.  Outro, ainda, que dormia no leito ao lado de 

Lima, “era um preto moço e humilde” (Barreto, 2010b: 46). 

“Pretos” eram, pois, tipos considerados, em geral, mais passivos e mar-

cados pelo medo do retorno ao cativeiro. No seu Diário íntimo, Lima refere-se a 

um “velho preto” ou ao “preto velho Nicolau”. Era ele que trazia o café. “Há 

quinze anos que ele o fazia, com a mesma regularidade e com aquela larga e 

doce simpatia, que só se encontra nessas almas selvagens dos velhos negros, 

onde o cativeiro paradoxalmente depositou amor e bondade” (Barreto, 2001: 

1236). A constatação de que sobrara bondade nesses pretos velhos, mesmo de-

pois dos sofrimentos da escravidão, enternece Lima. 

No Diário e em Cemitério dos vivos, ele relaciona outros “pretos do Hospí-

cio”, seus colegas de internação. Um deles “era um preto que tinha toda a 
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aparência de são, simpático, com aqueles dentes dos negros, límpidos e alvos, 

como o marfim daqueles elefantes que as florestas das terras dos seus pais 

criam” (Barreto, 2001: 181). Esses eram, como mostra o Diário íntimo, antigos 

“pretos de ganho, quitandeiros”, “carregadores”, que continuavam dominando 

as ruas do Rio, mesmo que agora vivessem à base do salário. 

E para deixar clara a presença desses “tipos”, o escritor insiste no termo 

– pretos velhos ou pretas velhas –, numa tentativa de provocar mal-estar dian-

te de uma situação de dependência por demais conhecida e que a abolição da 

escravidão não apagou. Basta selecionar o exemplo do preto Anastácio, um 

comovente personagem de Triste fim de Policarpo Quaresma que servia Policarpo 

fazia 30 anos e conversava sobre “cousas antigas”. A relação deles era tão de-

sigual, mas tão assentada e afetiva, que até mesmo quando o major foi preso, 

de quem mais se lembrou, “naquele momento, era do Anastácio, o seu preto 

velho, do seu longo olhar, não mais com aquela ternura passiva de animal 

doméstico, mas cheio de assombro, de espanto e piedade, rolando muito nas 

órbitas as escleróticas muito brancas, quando o viu penetrar no vagão da es-

trada de ferro”. A descrição de um animal doméstico, de ternura passiva, todo 

“seu”, só pode ser uma espécie de manifesto diante da maneira como no país 

custava-se a fazer valer o corpo da lei (Barreto, 2011: 170, 183).

Conforme mostra o historiador Robert Darnton (1986), animais domés-

ticos são, por definição, ambivalentes, uma vez que se localizam na fronteira 

entre a natureza e a cultura, o público e o privado. E Anastácio, cujo nome 

deve ter vindo da personagem popular escrava Anastácia, de cuja existência 

não se tem prova concreta, mas que ainda hoje é mencionada, como exemplo 

de passividade e da representação da “boa” escravidão, em discursos oficiais 

ou que procuram apagar a mancha desse sistema. 

Até mesmo Ricardo Coração dos Outros, o músico de boa alma e amigo 

sincero do major Quaresma, não deixa de ser preconceituoso na hora de se 

equiparar a um “sujeito preto” que tocava muito bem o violão. Lima explica que 

“Não é que ele tivesse ojeriza particular aos pretos. O que ele via no fato de 

haver um preto famoso tocar violão era que tal coisa ia diminuir ainda mais o 

prestígio do instrumento” (Barreto, 2011: 167). Por sinal, anos depois, Gilberto 

Freyre (2006) descreveria exatamente esse processo social: o instrumento que, 

associado à escravidão, perdia seu prestígio nos círculos que se pretendiam 

letrados na capital da República.

“Pretos” eram também aqueles que, após o final da escravidão jamais 

abandonavam os esquemas em que se tinham habituado a viver durante o 

período do cativeiro. Essa era a história da crônica “Variações”, que contava o 

caso de “um preto” que vivia da caça e da pesca e morava “bem perto da ave-

nida Central que se intitula civilizada” (Barreto, 2004b: 484). “Selvageria e civi-

lização” habitavam lado a lado, ao menos no caso desses indivíduos que, pas-

sados os dias da escravidão, optavam por apenas desfrutar da liberdade recém-
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-adquirida de maneira radical (ver Fernandes, 2007). Nada de trabalho estável 

ou rotina de labuta. Iam ficando igualmente borrados os limites entre quem 

era “perfeitamente selvagem” e quem era “civilizado”. 

Talvez o “preto velho” mais próximo do coração de Lima tenha sido Ma-

noel Oliveira, que aparece mencionado em seu Diário íntimo como o “preto ca-

binda que tinha de sua nação um orgulho inglês. Hei de escrever-lhe um artigo” 

(Barreto, 2001: 1313). Sua importância ficou de fato registrada na crônica que o 

escritor publicou com o nome dele na revista Santa Cruz de maio de 1921. Nela 

contava a vida desse verdadeiro companheiro de sua família, com o qual convi-

veu nos tempos das Colônias de Alienados e que virou agregado após os Barreto 

deixarem a Ilha do Governador. O conto ou crônica, difícil dizer, começa de for-

ma indireta.9 A história narra uma grande “mágoa”, tão grande que levou sua 

vítima à “semiloucura”. Era essa a cantilena que Cabinda muitas vezes contou 

para o menino e depois para o rapaz. Manoel aprendera o ofício de plantar cou-

ves com seu senhor, que morava pelas bandas do Catete. Lima o chama afetiva-

mente de “o pobre Manoel” e “do meu cabinda”, designando certo paternalismo, 

alguma propriedade e muito afeto no pronome possessivo (Barreto, 2010c: 663). 

A vida de Manoel era feita de levar verduras e legumes com preços fixos à feira, 

sendo ele autorizado a vendê-las mais caro para que ficasse com o excedente. 

Manoel era “preto de ganho”, muito “afeiçoado a seu senhor” – o escritor anota 

de maneira delicada um costume herdado da época da escravidão, quando o 

escravo levava o nome da família de seu proprietário e postergava laços de de-

pendência (ver Schwarz, 2000). “Durante anos, Manoel de Oliveira, pois, como 

era costume, veio a usar sobrenome do senhor, fez ele isso, ao sol e à chuva, 

juntando nas mãos do senhor os seus lucros diários. Quando chegou a certa 

quantia estipulada, o Oliveira, dono da horta, deu-lhe a sua carta de alforria”. 

Manoel, no entanto, como não conhecia outro ofício, continuou a trabalhar com 

seu antigo senhor, mas agora “mediante salário”. Porém, “Um belo dia, a sorte 

bafejou-o e a loteria deu-lhe um conto de réis, que ele guardou nas mãos do 

patrão” (Barreto, 2010c: 663).

Lima vai deixando clara a dependência de Manoel, que continuava a man-

ter e a renovar laços de afeição com seu senhor, e contentava-se em tomar, em 

liberdade, o seu trago de bebida. Ocorreu de Manoel de Oliveira conhecer uma 

“pretinha escrava” chamada Maria Paulina. Ele a libertou e com ela foi morar. As 

coisas correram bem durante certo tempo. De manhã, lá ia Manoel de Oliveira 

para a horta, apanhava o tabuleiro e corria à freguesia. Até que Maria Paulina 

fugiu. Escreve Lima que o “pobre preto” ficou “meio pateta”, passou a falar sozi-

nho, abandonou a horta e passou a dormir na cidade sem endereço fixo. “A po-

lícia apanhou-o e meteu-o no Asilo de Mendigos. Daí foi enviado para a ilha do 

Governador” (Barreto, 2010c: 664). 

O escritor mistura a história de Manoel Cabinda com a sua própria e com 

a da República, contra a qual ele se manifestou sempre que pôde. Comenta que, 
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com o novo regime, as colônias foram “transformadas nas atuais de alienados”. 

E a partir daí as histórias se cruzam: “Meu pai foi, em 1890, nomeado para um 

pequeno emprego numa delas. Fomos todos morar lá e foi então que eu conheci 

Manoel de Oliveira”.10 Um trabalhador disciplinado, “o velho preto cabinda” pa-

recia feliz como “encarregado de uma seção” do manicômio. Ele cuidava dos 

porcos (Barreto, 2010c: 664).

Dos internos, o Oliveira, com sua “dor eterna”, era o mais próximo dele. 

Comenta o autor, como, a despeito dos rigores do regulamento vigente na colô-

nia de alienados, Manoel ia sempre à casa dos Barreto para “levar isso ou aquilo; 

e às vezes, lá se demorava, fazendo este ou aquele serviço”. Quando o médico 

lhe deu alta, foi morar com a família. Lima passou a “conhecê-lo melhor e apre-

ciar a grandeza de sua alma e a singularidade de suas opiniões. Coisa curiosa! 

Oliveira tinha em grande conta a sua “dolorosa Costa d’África”. Se Lima tentas-

se menosprezar sua origem, o “humilde amigo” logo retrucava e, chamando-o 

de “Seu Lifonso”, lembrava da existência de “doutores e sábios” em seu continen-

te, e de como ele deveria se orgulhar da África”.11 Manoel não só ensinou ao 

menino a ter orgulho por seu passado, como mantinha “opiniões políticas curio-

sas”. Tinha uma grande veneração pelo monarca Pedro II e não gostava da Repú-

blica (Barreto, 2010c: 665).

A relação afetiva que Lima manteve vida afora com “seu” Cabinda virou 

exemplo e marca do que a escravidão legou: era “curiosa a pobre alma de negro” 

que o acompanhou durante quase 30 anos. Foram muitos os anos passados ao 

lado do jardineiro, que virou, achou seu prumo, mudou para o Rio junto com os 

Barreto e levou sua vida regular como um relógio. Ao final do texto, Lima conta 

que depois de tanta convivência comum, foi ele quem providenciou o enterro do 

Cabinda no cemitério de Inhaúma. Junto com ele, confessa o escritor, soterrou 

também boa parte das esperanças que carregava consigo (Barreto, 2010c: 665). 

Dessa forma, se Lima diferenciava-se dos seus “pretos velhos”, uma vez 

que nascera livre, identificava-se, porém, na “sua candura simples”. E eram 

muitos os Manoel Cabinda na vida do escritor. Basta lembrar de “um preto velho 

quase centenário, de fisionomia simiesca e meio cego” descrito em Recordações 

do escrivão Isaías Caminha. Ou ainda um “preto que tinha os pés espalmados”, 

“andava de leve, sem quase tocar no chão, escorregava, deslizava – era como uma 

sombra...”. A marca forte e perversa da escravidão impusera os pés descalços e 

o silêncio dos que viviam à sombra. De toda maneira, mesmo oprimidos por anos 

de cativeiro, não abriam mão de suas histórias, das lembranças da sua origem, 

muitas vezes guardadas junto com o orgulho dos tempos passados, quando 

ainda eram livres na África. Afinal, ninguém fora escravo no passado; todos ti-

veram sua nação, seus vizinhos, seus próprios diários íntimos. Nesses momen-

tos, a ternura de Lima era imensa e dolorosa. Ele devia, com esses seus outros, 

viver muitas histórias naquelas histórias (Barreto, 2010d: 250).
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MULATOS, MALANDROS E PERSEGUIDOS. COR E CONTRACOR

Não eram apenas “humildes e pretas” as cores do catálogo social de Lima. Aí 

estão protagonistas ou meros transeuntes descritos por ele como “mulatos”, 

pois têm em comum o fato de manipular histórias e situações. E há toda sorte 

de casos: podem ser violentos quando precisam; podem ser trabalhadores ou 

preguiçosos, mas são sempre namoradeiros e bons músicos. “Mulatos” também 

são normalmente descritos pelo escritor como escravos de segunda geração ou 

como aqueles nascidos livres. Por isso seriam mais espertos e pouco dados ao 

trabalho humilde nas fazendas. Ataliba do Timbó era, por exemplo, “um mula-

to claro, faceiro, bem-apessoado, mas antipático pela sua falsa arrogância e 

fatuidade” (Barreto, 2012: 101). Era personagem de Clara dos Anjos. E havia outros; 

o Ezequiel, filho de Florência Pestana, que “puxara muito ao pai, que era mu-

lato, mas tinha os olhos glaucos, translúcidos, de sua mãe meio eslava, meio 

alemã, olhos tão estranhos” (128). 

Talvez por isso alguns “mulatos” eram descritos como desconfiados. Es-

se é o caso do Santana, um enfermeiro-mor ou inspetor, que aparece na crôni-

ca Tenho uma esperança, caracterizado como um “mulato forte, simpático, olhos 

firmes, um pouco desconfiado” (Barreto, 2010b: 49), mas bom de coração. Ou o 

exemplo de outro personagem, anônimo, que consta em Cemitério dos vivos 

como um “mulato escuro, forte, mesmo muito forte, rosto redondo grande, olhos 

negros brilhantes, com uma pequena jaça de desconfiança” (Barreto, 2010e: 209). 

Mesmo assim, quando distantes de situações mais tensas, eram em ge-

ral definidos como “boas pessoas”, “estátuas de ébano” pela beleza de seus 

corpos – conforme descrição de um paciente no Diário íntimo. “Mulatos” costu-

mavam também ser sagazes, como Elói, que é chamado no mesmo documento 

de “oportunista”. Talvez por isso “escondesse por vezes a cor” ou “por medo de 

ser chamado de mulato ou negro” (Barreto, 2001: 1301). Esperteza era, portanto, 

uma forma de fazer uso da cor “mais atenuada” e assim ascender socialmente. 

Esse “mundo mulato”, em vez de ser apenas oprimido, era inesperadamente 

variado, plural e diferenciado internamente. Crispim, que aparece em Marginá-

lia, “nem de leve, se insurgiu, a não ser inofensivamente em palestras e na 

platônica insurreição do cálice de cachaça, sorvidos, nos lábios de um rapaz, 

embora mulato, mas educado e com instrução superior à vulgar” (Barreto, 1922). 

A imagem ainda se contrapunha a outro pressuposto perverso e onipre-

sente; aquele que entendia os “mulatos” como tipos de “mestiços degenerados”, 

dados à bebida, à loucura e à criminalidade. É exatamente esse tipo de predis-

posição que ocorre em Recordações do escrivão Isaías Caminha, quando um crime 

sem autoria é logo imputado a um “mulato”. No caso, o próprio protagonista 

do romance é levado à delegacia sem suspeitar o porquê. Justamente ele, que 

também tinha educação muito “superior à vulgar”, mas que não conseguia 

emprego por conta da “aparência”; termo que até hoje é usado como forma de 

eufemismo social. Escreve Lima: “O laudo do doutor Franco concluía que o 
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homem era mulato, muito adiantado é verdade, um quarteirão, mas ainda com 

grandes sinais antropológicos da raça negra” (Barreto, 2010d: 238). “Mulato 

adiantado” é expressão que se refere a indivíduos que vão apagando suas “mar-

cas de origem”, mas ainda guardam sinais negros pronunciados, e que carregam, 

dessa maneira, o estigma da criminalidade. Isso considerando-se as teorias do 

momento, que julgavam a hereditariedade mais determinante do que a própria 

realidade. Outro personagem retirado desse mesmo romance é Lucrécio, um 

“mulato” conhecido como Barba-de-Bode, uma “bela pessoa”, que exercia o lu-

crativo ofício de “capanga” político. Vale lembrar ainda o “belo mulato escuro, 

forte e alto, de cabelos corridos, peito alto e ombros largos. Tinha uma fama de 

terrível e era muito procurado pelas eleições. Servia de guarda de corpo do 

Senador Sofônias e propagava a sua celebridade nas ‘classes desafortunadas’” 

(Barreto, 1961: 270). 

Lima construía assim um “universo mulato” dos mais complexos e am-

bivalentes. De um lado, eles eram faceiros, malandros e usados para todo tipo 

de serviço; em geral contratados por brancos para tarefas fora do registro da 

ordem e da lei. De outro lado, estavam os demais “personagens mulatos”; os 

mais inteligentes, educados, mas que não escapavam do julgamento que en-

volvia a cor.12 Por isso é que em Numa e a ninfa, uma figura secundária na trama, 

e de quem nem ao menos sabemos o nome, faz coro à paisagem humana que 

Lima cria no conjunto da obra. Diz ele: “Deixe-me! Deixe-me! Vocês não sabem 

o que é ser mulato! Ora bolas!” (Barreto, 1989: 72).

Em certos momentos, o próprio escritor se define como “mulato”, jogan-

do para si toda a carga de preconceitos que desenhava para seus personagens 

ficcionais. Em seu Diário íntimo, reflete: “Mas de tudo isso, o que mais me amo-

la é sentir que não sou inteligente. Mulato, desorganizado, incompreensível e 

incompreendido, era a única coisa que me encheria de satisfação, ser inteli-

gente, muito e muito!” (Barreto, 2001: 1282-1283). Ou, então, em outro trecho: 

Porque... o que é verdade na raça branca não é extensivo ao resto; eu, mulato ou negro, 

como queiram, estou condenado a ser sempre tomado por contínuo. Entretanto, não 

me agasto, minha vida será sempre cheia desse desgosto e ele far-me-á grande. Era 

de perguntar se o Argolo, vestido assim como eu ando, não seria tomado por contí-

nuo; seria, mas quem o tomasse teria razão (Barreto, 2001: 1225).

 Argolo era marechal e ministro da Guerra na época em que Lima servia 

como amanuense nessa secretaria. Para ele, o marechal não tinha nada de 

especial. Já ele, “negro ou mulato”, estava sujeito a todo tipo de limite ou trava 

na carreira e na vida. No Brasil negociam-se cores, e Argolo, que era “escuro” 

como boa parte dos nacionais, era tido como branco, pois tinha essa “cor de 

fronteira”; ou, então, porque, ao virar marechal, tornara-se branco.13 

Cores são réguas comparadas. Conforme demonstra Victor Turner (2005), 

cores são também relações, pois nunca se definem sozinhas e de maneira ab-

soluta. Em seu livro Floresta de símbolos, o antropólogo inglês mostra como exis-
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tiriam alguns elementos essenciais para extrair das cores. Sugere, então, a 

existência de três cores básicas – preto, vermelho e branco – que representariam 

produtos do corpo humano e seriam capazes de emitir e incrementar emoções. 

Essas experiências corporais corresponderiam, por sua vez, a compreensões de 

poder; classificações com base em esquemas cromáticos. 

Percepções pautadas na cor foram também chamadas de “pigmentocra-

cias”; modelo que permanece influente em várias sociedades, as quais, seguin-

do a ideologia do “senso comum” (ver Geertz, 1975), estabelecem modelos de 

ascensão social pautados em tons da pele, assim como criam vínculos estreitos 

entre raça e status socioeconômico (Telles, 2014). 

“Mulato”, porém, é ainda mais difícil de classificar. É considerada cor 

“intermediária” e, por isso, está sujeita a ainda mais manipulação. Nina Rodri-

gues (1938), por exemplo, em seu livro As raças humanas e a responsabilidade 

penal no Brasil, lançado em 1894, “lamentava” o fato de os mulatos conformarem 

um “grupo muito numeroso, constituindo quase toda a população de certas 

regiões do país”. Ademais, o cientista baiano encontrava correlação direta entre 

esse grupo de cor e a grande incidência de crimes. Em função da variedade e 

dos “graus de periculosidade”, ele os dividia em: “mulatos dos primeiros san-

gues; mulatos claros de retorno à raça branca e que ameaçam absorvê-la de 

todo; mulatos escuros, cabras, produto de retorno à raça negra, alguns quase 

completamente confundidos com os negros criolos, outros de mais fácil distin-

ção ainda” (Rodrigues, 1938: 119-120.).

Como se vê, até mesmo na classificação do famoso médico, “mulatos” 

eram entendidos como “vários em suas feições e comportamentos e como par-

te de um grupo de intermediários sociais: alguns se adaptariam à vida em 

sociedade, outros definitivamente não”. Dessa forma, trariam “perigo e insegu-

rança social”, uma vez que seriam capazes de ascender ou de descender na 

escala social. Por isso, também, eram sujeitos a muitos arranjos sociais. Inte-

ressante pensar que era essa também a maneira que Lima escolhia para se 

definir. “Mulato desorganizado” e “incompreensível” (Barreto, 2001: 1282 e 1283).

MULATAS, MULATINHAS, PARDAS: BELEZA E INTIMIDAÇÃO

“Mulatas” aparecem com frequência na obra de Lima e em outros livros de época 

como O cortiço (1890) de Aluízio Azevedo. Nada como lembrar de Rita Bahiana, 

uma “mulata independente”, insinuante, que seduz todos e sempre se “vira na 

vida” (ver Bosi, 2003). O escritor de Todos os Santos, no entanto, opta sempre por 

insistir no abuso e na visão preconceituosa que a sociedade dirige às “mulatas”, 

seja denunciando estupros e maus-tratos, seja nomeando a frustração de seus 

sonhos de ascensão. 

Em “Um especialista”, Lima, de maneira indireta, descreve os comentários 

sexualizados que cercam essas personagens: “Uma maravilha! Nunca vi mulata 

igual [...] Calcula que ela é alta, esguia, de bom corpo; cabelos negros corridos, 
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bem corridos: olhos pardos. É bem fornida de carnes, roliça; nariz não muito 

afilado, mas bom! [...] Uma boca breve, pequena, com uns lábios roxos, bem 

quentes... Só vendo mesmo!” (Barreto, 2010f: 91-92). Ele, como narrador, “capricha” 

nos termos que vai introduzindo ao longo de sua obra, como se quisesse provo-

car a partir do uso aberto de nomes que em geral eram evitados no espaço pú-

blico: “negra suja, negrinha, crioulinha, pretinha, moça pobre mulata, cabrochi-

nha”. E se são muitos exemplos, nesse que acabamos de citar estão presentes 

vários elementos dispersos de uma mesma narrativa que cerca as “mulatas”, 

como se correspondessem a uma natureza à parte (Corrêa, 1996). Em primeiro 

lugar, elas guardariam elementos da selvageria, na maneira como seus corpos 

são caracterizados. Se são, de um lado, “maravilhosos” e “extraordinários”, são 

também, por outro lado, “excessivos”, fartos em suas curvas e lábios (Schwarcz 

& Lotierzo, 2013). Elas seriam, por fim, tipos intermediários na “evolução e de-

puração biológica”, com seus narizes “não muito afilados”, porém “bons”, numa 

alusão ao fato de já não trazerem traços “tão grosseiros” ou “o nariz alargado”; 

definido como típico dos “pretos” e presente em desenhos e caricaturas. 

Talvez o paralelo mais cruel seja aquele estabelecido por Lima no conto 

Cló. Cló era branca, mas sensual como uma mulata. Em certo momento picante 

do conto, ela seduz o dr. André – um branco que ajudava sua família, e que era 

claramente encantado pelos dotes físicos da menina – cantando “uma ‘Canção 

da Preta Mina: Pimenta-de-cheiro, jiló, quibombô; Eu vendo barato, mi compra ioiô!’”. 

O texto fora publicado na coletânea organizada por Lima em 1920, Histórias e 

sonhos, e trazia a mesma estrutura de Clara dos Anjos, na referência que fazia aos 

ioiôs brancos. “Ao acabar, era com prazer especial, cheia de dengues nos olhos 

e na voz, com um longo gozo íntimo que ela, sacudindo as ancas e pondo as mãos 

dobradas pelas costas na cintura, curvava-se para o doutor André e dizia vaga-

mente: Mi compra ioiô!” (Barreto, 2010g: 176).

A dicotomia entre os “ioiôs brancos” e as “mulatas prazenteiras” era uma 

mostra de como a opressão vigente durante a escravidão era reproduzida no 

período republicano. Raça, classe e gênero conformam, pois, sistemas distintos 

de dominação, mas que dispostos de maneira relacionada contribuem para a 

consolidação de uma única estrutura.14 As histórias das mulheres da família do 

escritor também ressoam em seus textos. Afinal, não há como esquecer que sua 

avó, Geraldina, fora escrava doméstica e a mãe, Amália, era “protegida” da casa 

dos senhores em que nasceu. De uma maneira ou de outra, projetivamente ou 

não, “mulatas” aparecem na obra de Lima confinadas ao espaço das casas nos 

subúrbios ou das ruas da prostituição no Rio de Janeiro. Por outro lado, lá estão 

elas, sob a forma de um alerta contra a condição de subjugação experimentada 

por uma parte grande da população negra e feminina, que segue sujeita à vio-

lência masculina, de uma forma geral, e ao desprezo dos homens brancos, de 

maneira mais particular. Essas são histórias que Lima parece fazer questão de 

não esquecer, até porque dizem respeito a um mundo que é muito seu. 
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TODA SORTE DE CORES

Negros, negras, negros flexíveis, pardos, pardas, pardos claros, escuros, morenos, 

morenas, caboclos, caboclas, mestiços, crioulos, azeitonas, morenos pálidos, 

morenos fortes, negra suja, velha preta, criada preta, moça pobre mulata... Lima 

vai introduzindo em sua obra uma miríade de cores para dar conta desse vo-

cabulário brasileiro, que acomoda origem, hierarquia, sexualidade, região e 

classe social. 

São muitos os trechos em que o escritor esmiúça, com detalhes, os in-

divíduos que pretende apresentar. A operação começava nas suas próprias no-

tas, como em seu Diário íntimo: 

David C., baiano, homem insinuante; vivo; de escrúpulos reduzidos, honestidade 

relativa. Intermediário de agiotas. Agenciador de casas de jogo. De qualquer modo 

generoso. Poucas letras. Pelas mãos, no seu dizer, tem passado a flor da literatura e da 

ciência pátria. Tísico. Moreno pálido. Meão de altura. Olhos vivos e grandes, inquie-

tos. Meio calvo. Bigode farto. Arcadas superciliares fundas. Sobrancelhas espessas. 

Vagamente mulato. Sem família (Barreto, 2001: 1220).

Em Triste fim de Policarpo Quaresma, o protagonista, por exemplo, não se 

cansava de olhar “aquele velho mulato escuro, com uma grande barba mosaica 

e olhos espertos”. Barba espessa, caráter esperto, eis aí, novamente, um mundo 

de alusões. O próprio major, em outro trecho do livro, desinteressa-se de uma 

conversa e passa a analisar um rapaz “moreno”. “O major nada disse”, apenas 

anotou a figura bem à sua frente. “Ele era magro e chupado, moreno carregado 

e a oval do seu rosto estava amassada aqui e ali” (Barreto, 2011: 280 e 304). Em 

Diário íntimo, Lima se detém no seu Cordeiro: “é homem velho, pardo sem ser 

mulato (?), de pele encarquilhada, a boca pequena calcada para dentro e pro-

jetando o queixinho redondo pra fora [...] . Os cabelos, muito lisos, tais como se 

fossem falsos, descem untados das bordas internas do chapéu.” (Barreto, 2001: 

1265). Temos aí quase um retrato visual dessa personagem. 

Em Triste fim, Lima anota a paisagem do porto do Rio, onde repara tam-

bém nas cores. “Havia simples marinheiros; havia inferiores; havia escreventes 

e operários de bordo. Brancos, pretos, mulatos, caboclos, gente de todas as 

cores e todos os sentimentos, gente que se tinha metido em tal aventura pelo 

hábito de obedecer” (Barreto, 2011: 343). Cores aqui aparecem junto com a ideia 

de “inferioridade” e de “obediência” – duas heranças impiedosas de tempos não 

tão distantes da escravidão. Novamente por meio dos detalhes podem ser tra-

duzidas as denúncias mais constantes desse escritor, para quem a literatura 

tinha um papel a cumprir diante da realidade do país. Devia ser militante, co-

mo temos dito, e a favor dos mais humildes. 

A associação entre cor e trabalho é ainda sublinhada nos relatos de Lima, 

quando descreve, por exemplo: “Uma madrugada fui passear uma hora antes 

de sair o sol para admirar, à minha vontade, o solene silêncio da paisagem, mas, 

bem depressa ouvi elevar-se nos ares o hino que cantam em coro os negros no 
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momento de começar o trabalho” (Barreto, 1919). Relacionar negritude e traba-

lho vem dos tempos da escravidão, quando Antonil (2011), em 1711, em Cultura 

e opulência do Brasil por suas drogas e minas, mostrava como os negros eram “as 

mãos e os pés do senhor de engenho”. O dito vingou e vinculou de forma inde-

lével os africanos ao trabalho, assim como reproduziu e ampliou o preconceito 

ao trabalho manual, considerado “coisa de preto”. No entanto, o relato traz 

também elementos da sociabilidade negra, feita nas brechas, com os cantos 

que ajudavam a fazer o tempo passar, ao mesmo tempo que construíam novas 

formas de solidariedades e irmanavam.

O momento mais forte da associação da negritude com a pobreza e a 

humilhação pode ser encontrada em Diário do hospício e no romance incomple-

to Cemitério dos vivos. Duro consigo mesmo, Lima denuncia seu próprio precon-

ceito: “Não deixava de influir também nesse grande desprezo que tinha pelos 

homens do Brasil, uma boa dose de preconceito de raça. Aos meus olhos, todos 

eles eram mais ou menos negros e eu me supunha superior a todos” (Barreto, 

1961: 254). Diferentemente da tábula rasa que a ideia de abolição permitia supor, 

no Brasil persistiram, no momento da Lei Áurea, bem como posteriormente, 

aliás, preconceitos próprios dos tempos da escravidão, assim como se reafir-

maram subdivisões internas entre negros nascidos escravos, negros filhos de 

escravos, negros nascidos no seio de famílias livres ou negros nascidos após o 

13 de maio.15 Lima deixava explícito como as hierarquias persistiam, e por isso 

o manicômio funcionava como laboratório de observação. Foi nesse conjunto 

de textos que o escritor associou, de forma ainda mais forte, pobreza e loucura, 

mostrando como a origem era (e ainda é) um “mais” efetivo na hora de imputar 

criminalidade ou alienação. 

Esse pátio é a cousa mais horrível que se pode imaginar. Devido à pigmentação negra 

de uma grande parte dos doentes aí recolhidos, a imagem que se fica dele, é que tudo 

é negro. O negro é a cor mais cortante, mais impressionante; e contemplando uma 

porção de corpos negros nus, faz ela que as outras se ofusquem no nosso pensamento 

(Barreto, 2010e: 211).

Além de associar o negro à doença e à pobreza, Lima verifica também o 

oposto nos seus Diários íntimos: 

Opiniões do Gomensoro. Os negros fizeram a unidade do Brasil. O negro é recente na 

terra. Os negros, quando ninguém se preocupava em arte no Brasil, eram os únicos 

(G. Duque, Arte Brasileira16). Os produtos intelectuais negros e mulatos, e brancos, 

não são extraordinários, mas se equivalem, quer os brancos venham de portugueses, 

quer de outros países. Os negros diferenciam o Brasil e mantêm a sua independência, 

porquanto estão certos que em outro lugar não têm pátria” (Barreto, 2001: 1232).

Literatura para Lima não era apenas escrever bonito e tratar de coisas 

belas. Ele a definiria como “atividade espiritual”, uma forma que precisa se 

conectar com seu tempo, com sua região e com sua condição. Raça surge aqui 

não como condenação determinista, e sim como uma maneira de associar cor, 
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classe, gênero e origem. Por isso, em sua obra, em seu dia a dia, essa linguagem 

complexa das cores produzia imensa diferença.17

Cor não é detalhe, mas pode ser apreendida pelos detalhes;18 é mais 

flexível sem ser sinônimo de ausência de hierarquia social; é dinâmica a des-

peito de trazer muito da memória da escravidão. Nesse sentido, Lima fazia 

“literatura negra”, e se definia também como “um escritor negro”. Não porque 

a biologia e a biografia explicassem sua forma de escrita, mas porque, em suas 

narrativas, a cor fazia imenso sentido; e em sua vida também. Por isso, é ela 

quem define os personagens, explica sua sorte, discrimina preconceitos, de-

nuncia políticas de exclusão social, revela sociabilidades, motiva relações.   

Lima e seus personagens foram ficando cada dia mais misturados. Na 

verdade, ele ia virando uma sombra de seus personagens e vice-versa. Quares-

ma, Isaías, Clara, Gonzaga e tantos outros representavam a própria relação de 

Lima com sua vida: a sua frustração diante da pátria; o seu alijamento do sis-

tema literário; as exclusões e frustrações que sentia no seu cotidiano. Mas não 

há só “imitação” e cópia nessa relação reflexiva de Lima com sua literatura. Há 

muita imaginação e muita vida nesses protagonistas, que têm existência, tam-

bém, por si próprios.19

Os fantasmas de Lima talvez fossem parentes próximos daqueles que a 

escritora Toni Morrison (2007) introduziu em seu romance intitulado Amada.  

A escritora narra como, na “Casa 124”, habitada por três mulheres marcadas 

pelo passado da escravidão, os fantasmas eram o que de mais real existia. Anda-

vam todos, eles incluídos, assombrados. Nosso escritor também vivia cada vez 

mais assombrado com seus próprios fantasmas. Todos eles viviam ao seu redor.
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 NOTAS 

1 Esse artigo é pautado em capítulo mais extenso sobre o 

mesmo tema a ser publicado na biografia de minha auto-

ria intitulada Lima Barreto: triste visionário (Companhia das 

Letras, 2017). Agradeço a Sonia Balady a ajuda nessa pes-

quisa sobre as cores na obra desse escritor. Agradeço so-

bretudo a André Botelho que não só me animou a publicar 

este artigo em Sociologia & Antropologia, como foi dele a 

ideia de introduzir, no primeiro número desta revista, um 

ensaio meu sobre Lima Barreto e suas duas internações 

no Manicômio Nacional. Por fim, agradeço a ele o incen-

tivo e “orientação” que vem me oferecendo durante todo 

o processo de realização da pesquisa e do livro. Se ele não 

é “responsável” por nada, cumpre um papel especial de 

meu grande “animador crítico”. É meu orientador informal 

e, assim sendo, formal por direito adquirido. 

2 Francisco de Assis Barbosa (1988: 301-302) também mostra 

em sua biografia como Lima Barreto tinha pressa em fi-

nalizar projetos e editar livros guardados na Limana, sua 

biblioteca pessoal. Luciana Hidalgo (2008: 181-242), em 

seu livro Literatura da urgência, demonstra igualmente 

como a própria literatura de Lima era “urgente”.

3 Há uma matéria da socióloga e pesquisadora Lorna Roth 

(2016) sobre os padrões – desde os “cartões Shirley” – pro-

duzidos pela Kodak a partir dos anos 1940, até os dias de 

hoje, com câmeras digitais. O texto trata sobre as dificul-

dades técnicas que a Kodak teve em captar tonalidades 

de marrom.

4 Lima deixou o carnaval de 1906 ou 1907, que assistia jun-

to com os amigos, justamente quando ouviu cantarem a 

modinha “Vem cá mulata”. 

5 Entre 1942 e 1955, Oracy Nogueira desenvolveu uma pes-

quisa na qual chamou a atenção para o preconceito de cor, 

de marca, e não apenas de origem no Brasil. A situação 

experimentada por Clara repisa essa mesma barreira so-

cial. A respeito, ver Cavalcanti (1996).  

6 Para uma ótima definição do termo, ver Silva & Hasenbalg 

(1992).

7 Sobre o conceito de marcadores sociais da diferença su-

gerimos os seguintes textos: Carrara & Simões (2007), 

Haraway (2004), Moutinho (2006), Perlongher (2008), Pis-
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citelli, Gregori & Carrara (orgs.) (2004), Rubin (1993), Sed-

gwick (2007), Strathern (1997), Vance (1995) e Laqueur 

(2001).

8 Ver nesse sentido os seguintes textos: Machado & Castilho 

(2015), Gomes (2004), Barickman (1999), Conrad (1975) Cha-

lhoub (1990), Mattos (1998) e Machado & Gomes (2011).

9 Essa dúvida também aparece no livro que organizamos e 

intitulamos Contos completos de Lima Barreto (Schwarcz, 

2010), que traz a versão do conto “Manoel de Oliveira” que 

usamos aqui. .

10 Lima se refere ao emprego do pai na Ilha do Governador, 

como funcionário nas Colônias de Alienados.

11 Cabinda e Benguela são províncias de Angola, na África, 

onde também se localiza a República Democrática do Con-

go, um dos maiores países africanos.

12 Ver brilhante análise de Antonio Candido (1970), sobre a 

obra Memórias de um sargento de milícias de Manuel Antonio 

de Almeida.

13 Discuti essa forma de jogar com as cores, existente no 

país, em outra oportunidade. Ver Schwarcz (2014).

14 Ver Collins (1990), Hooks (1995) e Stolcke (1991). Para um 

excelente apanhado, ver Moutinho (2014) e McClintock 

(2010). Ver também Crenshaw (1989).

15 Para exemplos das variações nas famílias negras antes e 

depois da abolição ver também Rossi (2011, 2015), Acuna 

(2015) e Jesus (2009, 2013).

16 Lima se refere a Luiz Gonzaga-Duque (1995). 

17 Sobre o tema da ambivalência na literatura pós-colonial, 

ver Homi Bhabha (2000).

18 São muitos os autores que mostraram a importância dos 

“detalhes” na formação das culturas. Ver, por exemplo, 

Clifford Geertz (1975), com a defesa de um método mi-

croscópico, e Carlo Ginzburg (1989) e seu “método indi-

ciário”. 

19 A esse respeito encontra-se no prelo o excelente trabalho 

de Tiago Coutinho Parente, intitulado Lima Barreto escritor 

de si.
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CLARA DOS ANjOS E AS CORES DE LIMA

Resumo

O presente texto tem por objetivo explorar o uso feito pe-

lo escritor Lima Barreto das cores, entendidas como cores 

sociais, no conjunto de sua obra. O autor não só introduz 

matizes de cor com grande regularidade, como explora to-

nalidades diferentes e as vincula a situações sociais e a 

leituras próprias do contexto do pós-abolição em que viveu. 

Como sabemos, no Brasil, cores comportam-se como mar-

cadores sociais de diferença, acondicionando elementos 

socioeconômicos, regionais, de gênero, mas também inter-

pretativos, pois carregam categorias acusatórias e estéticas 

– sempre diacríticas. Na mesma medida em que traduzem 

hierarquias sociais, tais cores sociais repõem ambivalên-

cias próprias ao contexto e à sua manipulação por indiví-

duos que se autoclassificam, em especial as ambivalências 

acionadas pelo próprio criador de personagens como Cla-

ra dos Anjos e Policarpo Quaresma.

CLARA DOS ANjOS AND LIMA’S COLOURS

Abstract

The present text examines the use of colours, in the sense 

of social colours, in the work of the writer Lima Barreto. 

Not only does the author introduce hues of colour with 

considerable frequency, he also explores different tonali-

ties and connects them to social situations and his own 

readings of the post-abolition context in which he lived. 

As we know, in Brazil colours function as social markers 

of difference, encompassing socioeconomic, regional and 

gender factors, but also interpretative elements, since they 

also contain accusatory and aesthetic categories – always 

diacritical. At the same time as they translate social hier-

archies, so these social colours also reinvest their own 

ambivalences in social contexts and in their manipulation 

by self-classifying individuals, especially the ambivalenc-

es mobilized by Lima Barreto himself, the creator of char-

acters like Clara dos Anjos and Policarpo Quaresma.
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INTRODUCTION

The relationship between stratification and social mobility is central to the 

sociological approach to inequalities. A long tradition of sociological research 

on social mobility seeks to establish the relationship between inequalities in the 

generations of parents and children. The resources of parents are correlated to 

their children’s chances of social mobility, which implies that the inequalities 

between parents are reproduced to some extent in the children’s generation. In 

this sense, there has always been an interest in understanding how changes in 

levels of inequality – produced, for instance, by industrialization – can lead to 

changes in patterns of intergenerational mobility. Many studies of social mobil-

ity look, for example, to analyse the convergence in patterns of mobility that 

occur as countries become industrialized (Breen & Jonsson 2005; Breen 2005; 

Ribeiro 2007). Although the majority of sociological studies have emphasized 

more structural changes in the occupational composition of societies, there is 

no reason not to study the changes to other indicators of the socioeconomic 

situation such as income, for instance. In this article I compare trends in occu-

pational and income mobility in Brazil using data on education, occupation and 

income of parents and children between the 1960s and the 2000s.

During this period, there was an observable increase in income inequal-

ity between 1960 and the end of the 1980s, indicated by the fact that the Gini 

index (where the closer to 1, the greater the inequality) rose from 0.535 in 1960 
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to 0.636 in 1989, while in the 1990s and 2000s there was a fairly significant fall 

in income inequality with the Gini index lowering constantly from 1994 onward. 

Another form of verifying this reduction is to observe the ratio between the 

incomes of the wealthiest and the poorest. In 1990, for example, the richest 10% 

of the population had an average income 26 times higher than the poorest 40%, 

a disparity that had fallen to 14 times higher by 2010. Some studies suggest 

that the reduction in income inequality led to a substantial increase in social 

mobility (Neri, 2011). However, these studies do not analyze social mobility 

directly, since they merely compare income distributions at different moments 

in time – that is, they observe that a significant portion of the population ob-

tained a rise in income, but they are unable to ascertain whether this increase 

involved the same people nor, much less, whether there was any income mobil-

ity in relation to the income of the families of origin (the parents) of the people 

studied. A decrease in income inequality, however, implies that material re-

sources become less unequal between the children of the wealthiest and the 

poorest, which may have led to an increase in social mobility.

The reduction in income inequalities poses a number of challenges to 

the study of social mobility. Sociological research in Brazil has focused primar-

ily on class mobility, defined by the aggregation of occupations with similar 

labour relations (Ribeiro, 2007, 2012; Scalon, 1999; Torche & Ribeiro, 2010; Pastore 

& Silva, 2000; Pastore, 1981). As a result of the decline in income inequality, 

however, classes (occupational clusters) are no longer able to capture important 

changes in socioeconomic status, given that inequality diminished both with-

in social classes and between them (Carvalhaes, et al., 2014). In order to exam-

ine the reproduction of inequality over the last two decades, analyses of mobil-

ity should also turn to the study of income mobility. In Brazil, though, there is 

an absence of longitudinal data allowing direct measurement of parental in-

come, meaning that alternative forms of measuring this distribution are need-

ed. The fact that reliable data on income and occupational mobility are avail-

able from the 1970s enables us to estimate the income of the parents using a 

relatively simple technique (Agristi & Krueger, 1992; Bjorklund & Jantti, 1997). 

As this technique involves using occupation to estimate the income of parents 

and combining different surveys, I also consider it important to analyze mobil-

ity in terms of occupational status.

In Brazil income mobility was analyzed for 1996 only and all the avail-

able studies, with one exception (Osório, 2009), have been made by economists 

(Pero & Szerman, 2008; Ferreira & Veloso, 2006; Dunn, 2004). All these works use 

parental occupation, a variable obtained retrospectively in surveys on occupa-

tional mobility, to estimate parental income. The works of these economists, 

however, do not directly explore the information on occupation and education 

of the parents of the respondents. Sociology contains two distinct approaches 
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to the study of social mobility, both of which take into account information on 

the occupation of parents and children. The first approach, cited earlier, uti-

lizes occupational clusters to construct social class variables (Ribeiro, 2007, 

2012; Scalon, 1999; Torche & Ribeiro, 2010; Pastore & Silva, 2000; Pastore, 1981). 

The other approach is formed by studies of socio-occupational status mobility 

(status attainment), which classify all occupations on a hierarchical scale based 

on socioeconomic criteria. There are also various studies focused on Brazil that 

adopt this perspective (Bills, Godfrey & Haller, 1985; Bills, Haller, 1985; Haller, 

1991). Some authors suggest that this ranking, known as a socioeconomic or 

occupational status index, can be interpreted as an indicator  of the permanent 

income of individuals, i.e. the average income obtained during their lifetime 

(Hauser & Logan, 1992).

In this article I set out to investigate these topics, looking to attain two 

objectives. The first is to determine whether there were changes in the levels 

of income and socio-occupational mobility in the period when income inequal-

ities fell between 1996 and 2008. And the second is to compare the approaches 

of sociology and economics to the study of intergenerational social mobility.

As well as comparing these two approaches, I present various analyses 

of educational mobility. We know that the reduction in income inequality in 

Brazil is directly associated with the reduction in educational inequality, which 

means that the level of schooling attained is also central to explaining both 

income mobility and occupational status mobility. For this reason, I also analyze 

intergenerational mobility in terms of educational level attained by parents 

and children. Education is the main characteristic intermediating the income 

or occupation of parents and the income or occupation of children. My analyses 

break down income and occupational mobility taking educational mobility as 

a mediating factor.

In sum, I analyze recent trends in the social mobility of Brazilian men 

by examining three kinds of mobility: educational, income, and occupational 

status. The analyses are limited to social mobility within a narrow age range 

since the income of individuals varies considerably over their life time. In the 

case of women, the variation is even higher and the comparison would have to 

be made with their fathers, not their mothers. Consequently, income mobility 

would reflect not just intergenerational change but gender inequality too. Anal-

yses of income mobility are extremely susceptible given that the life cycles of 

men and women differ markedly. For these reasons it is important to narrow 

the range of the analyses to men’s mobility trends. In relation to intergenera-

tional mobility of men and women, important studies exist on the topic of 

occupational mobility (Ribeiro, 2007; Scalon, 1999). The present article thus 

complements recent works on trends in intergenerational class mobility (Ribei-

ro, 2012), as well as other studies on diverse aspects of intergenerational mobil-

ity (Ribeiro, 2007; Scalon, 1999; Torche & Ribeiro, 2010). The following analyses 
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compare the experiences of social mobility of men among two age cohorts. The 

oldest were born between 1960 and 1969, were aged between 7 and 16 in 1976 

(the year for which I estimate the father’s income) and between 27 and 36 in 

1996 (the year when their own income, occupation and education were meas-

ured). The youngest cohort were born between 1972 and 1981, were aged between 

7 and 16 in 1988 and between 27 and 36 in 2008. While the older cohort reached 

their thirties in a period marked by high levels of inequality at the beginning 

of the 1990s, the younger cohort reached this age at a moment involving a 

significant fall in inequality in the 2000s.

SOCIAL MOBILITY: INCOME, OCCUPATION AND EDUCATION

Social mobility is defined by patterns and levels of association between the 

socioeconomic conditions of parents and those of their adult children: the high-

er the association, the lower the social mobility. Socioeconomic conditions are 

measured in different ways. Generally speaking, sociologists tend to use meas-

ures based on the occupation of parents and adult children operationalized in 

two forms: as a ranked index of the socioeconomic status of all occupations or 

as occupational clusters (combining three or more categories) defining social 

classes with different positions in the production structure. Economists, for 

their part, tend to use income-based measures, generally wage earnings or 

household income. This topic has been studied empirically by sociology since 

the 1950s. It only began to be researched by economists in the 1980s, though. 

The use of these different measures generally leads to distinct results concern-

ing social mobility patterns and trends. In this article I compare the trends 

between 1996 and 2008 using two measures for the socioeconomic conditions 

of fathers and sons: occupational status and family income. The results obtained 

for each measure differ, although both reveal an increase in social mobility in 

the period studied.

Occupational status is a measure that ranks all occupations according 

to their average income and education levels. Detailed information on the oc-

cupation of people and their parents is easy to collect: virtually nobody declines 

to reply to questions about occupation, which is not the case when it comes to 

information about income. Children also have little difficulty recalling their 

parents’ occupation when they were growing up, which likewise is not the case 

in relation to their income (Hauser & Warren, 1997; Hout, 2015). Furthermore, 

an individual’s occupational status remains relatively stable throughout their 

life, making it a fairly reliable indicator of their socioeconomic situation. Even 

some economists recognize advantages to the use of occupation compared to 

income as a measure of socioeconomic condition (Goldberger, 1989). 

There exists a long sociological tradition of studies on social mobility 

based on occupational status measures, beginning with the work of Blau and 

Duncan (1967), and known still today as status attainment studies. Various 
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works pursue this approach to study social mobility in Brazil (Bills, Godfrey & 

Haller, 1985; Bills & Haller, 1985; Haller, 1991). The main theme of these studies 

is the relation between economic development and changes in the mobility of 

occupational status. In absolute terms, there was a significant increase in oc-

cupational status mobility (measured in terms of the average of this indicator): 

in 1973 the occupational status average of adult men (25 to 64 years old) was 

30.6; in 1982, 31.9; in 1996, 33.2; and in 2008, 36.0.1 For the two cohorts analyzed 

in this article, the averages were 34.2 in 1996, and 36.5 in 2008. The relative 

mobility of status is measured by linear regressions of the occupational status 

of the child on that of the parent – the method I use in this article – which 

estimates a regression coefficient that expresses the intergenerational persis-

tence of occupational status. The diverse studies adopting this approach indi-

cate that this persistence is fairly high in Brazil. In this article, the coefficients 

are 0.45 in 1996 and 0.42 in 2008. For adult men (aged 25 to 64 years) this coef-

ficient was 0.556 in 1973, 0.529 in 1982, 0.496 in 1996 and 0.416 in 2008.2 In 

other words, there was an increase in occupational status mobility in Brazil 

between the 1970s and the 2000s. 

From their outset, sociological studies of occupational status mobility 

have used diverse variables mediating the status of parents and children. This 

type of approach began to be adopted only a few years ago in studies by econo-

mists. Although sociologists have used structural equation models to analyze a 

variety of mediators, the education attained by children remains the primary 

mechanism of social mobility. Education is both a factor in the reproduction of 

inequalities, as Bourdieu and Passeron (1977) hypothesize in their theory of re-

production, and a factor in overcoming inequalities, as proposed by Becker (1964) 

in his theory of human capital, and Blau and Duncan (1967) suggested in their 

book on occupational structure in the United States. The sociological research 

showed that for people whose parents have a high occupational status, educa-

tion functions as a means of guaranteeing high status, but for those whose 

parents have low status, education is the principal mechanism of upward mobil-

ity (Hout & Diprete, 2006). In general, education lessens the direct effect of the 

parent’s status on the child’s. In this article, I present the same kind of analysis, 

but I call the direct effect ‘pure occupational inheritance’ (discounting the effect 

of education) and the indirect effect ‘mediated occupational inheritance’ (medi-

ated by the child’s education).

Although sociology has been pioneering in the studies of social mobil-

ity, economists have also made important contributions. Instead of using oc-

cupation as an indicator of socioeconomic conditions, they use income. Fur-

thermore, there are important theoretical works in economics on intergenera-

tional mobility that should be more closely studied by sociologists – for a sim-

plified version of the model proposed by Becker and Tomes (1986), see the ar-

ticle by Solon (2004). It is also true, however, that economists should pay more 
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attention to sociological studies, as the economist Goldberger (1989) points out. 

Using income instead of occupation necessitates taking a number of specific 

methodological precautions.

Studies of income mobility evaluate intergenerational association by 

means of the linear regression of the log of the adult children’s income on the 

log of parental income or the percent distribution of these incomes. The loga-

rithm derives from the fact that income distributions are not linear. Using the 

formulation with the two logs (parental and adult child incomes), the regression 

coefficient is defined as the ‘elasticity’ that captures the mean percentage change 

in the children’s income associated with a 1% change in the parents’ income. For 

example, a coefficient of 0.4 indicates that a 10% difference in income of the 

parents is associated with an average difference of 4% in the children’s income. 

I adopt this approach in the present article, but it is also worth recalling the 

existence of a different formulation that uses percentages and has the advantage 

of being able to include cases with zero income. Although the elasticity (regres-

sion coefficient) is a measure of the relative, rather than absolute, mobility, it 

may be influenced by changes to the levels of inequality between generations, 

which occurred in Brazil, where there was a reduction in income inequalities. 

For this reason, the correlation coefficient may also be used since it adjusts 

elasticity using the ratio between the standard deviations of the incomes of 

parents and children (σρε /σρε). Hence the correlation is not mechanically af-

fected by the change in inequality between generations, and its values vary 

between 0 and 1, with 0 indicating independence between origin and destination, 

and 1 indicating a perfect association. In this article I employ this approach to 

study income mobility. It is important to remember that most studies analyze 

mobility in terms of wage earnings, but there are also important studies that use 

family income or income from all sources (Torche, 2015), which would be a more 

complete measure since it takes into account other incomes coming, for exam-

ple, from spouses and mothers.

In this article I use data on family income and take a number of precau-

tions to avoid methodological problems familiar to studies of income mobility. 

The theories in this area (Becker & Tomes, 1986) suggest that analyses should 

set out from the concept of ‘permanent income,’ i.e. the permanent expectations 

for intergenerational transferences and consumption. The data used in most 

empirical studies, however, are on transitory income at the moment of the per-

son’s life when it is measured (month or year). This limitation entails the need 

to adopt for a series of precautions when undertaking empirical analyses (Torche, 

2015). For example, the moment of the life cycle when the income of the parents 

and children was measured should be taken into account. It is precisely for this 

reason that the analyses presented by myself in this article are limited to men 

and to a narrow age cohorts.
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Although occupation and income can be seen as indicators of something 

more general than socioeconomic conditions, the results of studies on occupa-

tional mobility (socioeconomic status or class) and income mobility (individual 

or family) tend to diverge. For example: (1) when compared to other developed 

countries, the United States shows considerable occupational mobility and little 

income mobility (Corack, 2004); (2) while income mobility is strongly associated 

with economic inequality, occupational mobility is only modestly associated 

(Corack, 2004; Erickson & Goldthorpe, 1993). The patterns observed in Brazil are 

also different. International comparisons indicate that in terms of class mobil-

ity (social fluidity), Brazil is not among the countries with least mobility, but in 

the middle of the distribution, close, for instance, to Hungary (Ribeiro, 2007). In 

terms of income mobility, though, Brazil is among the countries with least mo-

bility, since the income elasticities were observed at around 0.66 and 0.73 in 1996 

(Pero & Szerman, 2008; Ferreira & Veloso, 2006; Dunn, 2004). Some studies on 

class mobility trends indicate a considerable increase in social fluidity between 

the 1970s and the 2000s (Ribeiro, 2012; Torche & Ribeiro, 2010). There are no stud-

ies on historical trends in income mobility due primarily to the absence of data. 

One of the main results of the analyses that I present below is precisely what 

they reveal about the increase in income mobility in Brazil.

As well as presenting income and occupational mobility trends, I analyze 

the mediating role of education and educational mobility. In an earlier study, 

Ribeiro (2012) shows that in terms of class mobility there was little equalization 

of access to education (the association between the parents’ class and the ed-

ucation of their children), but there was a reduction in the returns on education 

(the association between the child’s education and the class of destination). 

Around 40% of the increase in class mobility is attributable to the role performed 

by the education attained by the children (Ribeiro, 2012), while around 50% of 

income mobility is due to factors linked to the children’s education (Bourguig-

non, Ferreira & Menéndez, 2007). In the following analyses I show the trends 

since 1996, the first date for which data on income mobility is available. 

DATA AND MEASUREMENTS

As I mentioned in the introduction, I use data for two age cohorts observed 

during childhood in the PNAD 1976 (National Household Sample Survey) and 

PNAD 1988, and during adulthood in the PNAD 1996 and PDSD 2008 (Social 

Dimensions of Inequalities Survey). All these surveys are probabilistic samples 

of Brazilian households.3 The older cohort was aged between 27 and 36 in 1996 

and between 7 and 16 in 1976, while the younger cohort was aged between 27 

and 36 in 2008 and between 7 and 16 in 1988. The PNADs for 1976 and 1988 were 

used to estimate the ‘log of income from all sources’ of the fathers with male 

children aged between 7 and 16 at the time of the survey. The PNAD 1996 and 

PDSD 2008 were used to obtain the ‘log of income from all sources’ of the sons. 
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The latter two surveys contain retrospective information on the occupation and 

education of the respondents’ parents which is used both to calculate the in-

come of the fathers – the only procedure permitting analysis of the income 

mobility with the data available for Brazil – and to analyze educational and 

occupational mobility. I chose the age range of sons between 27 and 36 because 

this increases the certainty that they were still living with their parents twen-

ty years earlier when they were aged between 7 and 16.

To determine the income of the fathers, a method developed by Bjorklund 

& Jantti (1997) and Agristi & Krueger (1992) was used called the two samples 

instrumental variable (TSIV). This involved estimating the ‘log of income of the 

fathers’ in two stages. In the first I estimated a linear regression model (OLS) 

in which the dependent variable comprises the ‘log of income from all sources’ 

of adult men (generally defined as household heads) who had male children 

aged between 7 and 16 years in 1976 and 1988. The independent variables are 

the ‘years of education’ and ‘occupational status’ (ISEI) of these adult men. 

‘Years of education’ was measured by completed years of education and ‘oc-

cupational status of the household head’ was obtained from the International 

Socioeconomic Index (ISEI) developed by Gazeboom, Treiman & De Graff (1993). 

This index ranks occupations according to corresponding average values for 

income and education, and is normally interpreted in the sociological literature 

as a proxy for ‘permanent income,’ i.e. income discounting fluctuations over 

the person’s life cycle. The index attributes a scale of values ranging from 16 

to 90. The ISEI is also used directly to analyze the occupational mobility of the 

two age cohorts with the objective of comparing the economic and sociological 

approaches to studies of social mobility. The second stage of the TSIV method 

involves estimating the income from the 1996 and 2008 samples using the es-

timated parameters for the effect of ‘years of education’ and ‘occupational sta-

tus’ on the linear regressions (OLS) taking the ‘log of income’ as a dependent 

variable in the samples of fathers (adult men with male children aged between 

7 and 16) using the PNADs for 1976 and 1988. Table 1 presents the models used 

to estimate the ‘log of paternal income’ in the samples of fathers in 1976 and 

1988.
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Sample of Fathers In:

1976 1988

Paternal education 0.131 0.106

s.d 0.002 0.002

Paternal occupation 0.017 0.025

s.d 0.000 0.001

Intercept 4.257 5.158

s.d 0.009 0.014

R2 0.409 0.482

N 40913 25252

Table 1

Regression analysis used to estimate the log of paternal  

income in 1976 and 1988 (PNADs)

After estimating income in the samples of the fathers (1976 and 1988), 

this income was calculated for the sample of sons using the instrumental var-

iables ‘years of education’ and ‘occupational status’ (ISEI) obtained from retro-

spective responses in which adult children (PNAD 1996 and PDSD 2008) indi-

cated the occupation and years of education of their fathers at the time when 

they, the sons, were 15 years old.4 In the PNAD 1996, for example, we have in-

formation on the education and occupation of the respondents’ fathers but not 

on their income. Using the linear regression presented in Table 1, we know that: 

(1) in 1976 the regression coefficient estimating the effect of the ‘completed 

years of education’ on the ‘log of income’ of men who had sons aged between 

7 and 16 was 0.131; (2) the coefficient for the effect of ‘occupational status’ (ISEI) 

was 0.017; and (3) the intercept was 4.257 (all statistically significant). These 

three coefficients estimated in the sample of the fathers in 1976 were used to 

estimate paternal income in the 1996 sample using the retrospective informa-

tion on the ‘years of education’ and ‘occupational status’ of the fathers of re-

spondents aged between 27 and 36. I therefore used the following formula to 

obtain the income of their fathers in 1996:

In (father’s estimated income)

= 4.257 + 0.131 (father’s years of education, retrospective information)

+ 0.017 (father’s occupational status, retrospective information)

To obtain the paternal income for 2008, I used the linear regression pre-

sented in Table 1 for the sample of fathers in 1988. This method is an indirect 

form (though the only one possible with the data available for Brazil) of obtain-

ing paternal income, essential to our analysis of intergenerational income mo-
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bility. Since I obtained variables for the “log of income of the fathers” in the 

samples for the two age cohorts in 1996 and 2008, I have all the variables nec-

essary to analyze the intergenerational mobilities of income, education and 

occupation. To analyze intergenerational income mobility, a deflator also had 

to be used to adjust incomes to a value relative to September 2008. All the 

variables for ‘income from all sources’ used are deflated, therefore, to the cor-

responding value in 2008. Table 2 below shows the descriptive statistics for the 

different variables in each sample of fathers and sons.

The statistics relating to the variables ‘years of education,’ ‘occupation-

al status’ and ‘log of parental income’ (estimated in 1996 and 2008, and observed 

in 1976 and 1988) in the samples of the fathers and sons do not differ greatly. 

For the younger cohort (27 to 36 years old in 2008) observed in the PDSD 2008, 

for example, the means for paternal occupational status, education and log of 

income (estimated) are 4.4 years of education, 33.1 points on the ISEI scale, and 

6.435 on log of income, respectively. In the data on fathers (obtained from PNAD 

1988) the equivalent means are: 3.8 years of study, 30.7 points on the ISEI scale 

and 6.336 on the log of income. For the older cohort aged between 27 and 36 in 

1996, comparing the same information for fathers in 1976 and 1996 also reveals 

no significant difference between the two surveys (PNAD 1976 and 1996). Taking 

into account that the PDSD is an independent survey, not compiled by the Bra-

zilian Institute of Geography and Statistics (IBGE),5  I also compare the income 

in the PDSD 2008 with the income in PNAD 2008 at the end of Table 2. The aver-

age income for men aged between 27 and 36 is R$ 1,031 in the PDSD (s.d.=1310.9) 

and R$ 1,065 in the PNAD (s.d.=1433.4). This comparison indicates that income 

in the PDSD was accurately estimated when we take as a basis for comparison 

the income declared in the PNAD, a survey more widely known and used than 

the former.

Before turning to the analyses in the next section, it is important to 

emphasize that I conducted various tests to estimate the ‘log of paternal income’ 

in the two samples. A central concern was to check whether the association 

between ‘paternal occupation’ and ‘paternal education,’ on one hand, and ‘log 

of income from all sources,’ on the other, was really linear. I employed various 

tests to check the robustness of these associations and concluded that they 

really are linear, irrespective both of the specifications of the variables for oc-

cupation and education and of the inclusion or exclusion of the variable for 

age of fathers and/or sons in the regressions. 
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Comparing PNAD 1988  with PDSD 2008

Sample of Sons PDSD 2008 Sample of Fathers PNAD 1988

N Mean s.d. N Mean s.d.

Fathers paternal age 25252 42.5 8.6

years of education 853 4.4 4.2 25252 3.8 4

paternal occupation 

status
853 33.1 13,4 25252 30.7 15.3

log of paternal income 853 6.435 0.687 25252 6.336 1.077

paternal income 25252 1103.8 2203.2

Sons age 853 31.7 2.8

years of education 853 8.4 4

occupational status - ISEI 853 36.5 14.2

log of income 853 6.471 1.019

filial income 853 1031.6 1310.9

Comparing PNAD 1976  with PNAD 1996

Sample of Sons PNAD 1996 Sample of Fathers PNAD 1976

N Mean s.d. N Mean s.d.

Fathers paternal age 40913 43.5 8.8

years of education 11034 3.2 4.2 40913 2.7 3.2

paternal occupation 

status
11034 27.9 13,4 40913 29.1 15.3

log of paternal income 11034 5.134 0.687 40913 5.098 0.939

paternal income 40913 288.1 635.1

Sons age 11034 31.8 2.8

years of education 11034 7.7 4.4

occupational status - ISEI 11034 34.2 16.1

log of income 11034 6.681 0.988

filial income 11034 1339.7 1954

Comparison of the ‘household head’s income from all sources’ estimated using PDSD 2008 and PNAD 2007

N Mean s.d.

PDSD 2008 income 853 1031.0 1031.9

PNAD 2008 income from all sources 17277 1065.3 1433.4

Table 2 

Descriptive statistics for income, occupation and education of fathers and sons 

PNADs 1976, 1988 and 1996 and PDSD 2008
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ANALYSES

The analyses were conducted in three parts: (1) mobility of the father’s educa-

tion on the son’s education (a linear regression); (2) mobility of the father’s 

income or occupation on the son’s education (two linear regressions); and (3) 

mobility of the father’s income or occupation on the son’s income or occupation 

(two regressions). Next, I combine these analyses using a method proposed by 

Bloom & Western (2011).

Paternal and filial education

For the family i I defined the son’s years of education, efi, as a function of the 

years of education attained by the father, epi. For the sons in one of the two 

analyzed cohorts, therefore, educational mobility is estimated using the fol-

lowing regression: 

efi = ϒo + ϒpi efi 

In this formula, educational mobility is quantified by the regression co-

efficient ϒp. The regressions for educational mobility in 1996 and 2008 are pre-

sented in Table 3 below. The difference in educational mobility between the two 

cohorts is given simply by the difference between the regression coefficients 

for each: Δt =ϒp2008 – ϒp1996. In both age cohorts, the education attained by the 

sons is positively associated with the education attained by the fathers, but 

there was a reduction in the effect of the father’s education on the son’s educa-

tion: in 1996 the coefficient (ϒp) was 0.714, while in 2008 it had fallen to 0.520, 

a difference of -0.194 (Δt). The reduction in this coefficient means that educa-

tional inheritance decreased. Inversely we can affirm that educational mobil-

ity increased given that chances increased for sons with fathers possessing 

lower levels of education to attain higher levels. In addition, the intercept of 

the regressions (ϒo) rose in value from 5.4 to 6.1 – in other words, there was an 

overall increase in the educational level attained by sons given that for fathers 

with zero years of education, the value estimated for education was 5.4 years 

of education in 1996 and 6.1 years in 2008. The value of the intercept is equiv-

alent to the concept of structural mobility used in studies of class mobility. In 

sum, there was a clear decline in the effect of paternal education on the educa-

tion of sons, on one hand, and a general rise in the educational level of these 

children between 1996 and 2008, on the other.
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Filial education

1996 2008 Δt

Filial education 0.714 0.520 -0.194

s.d 0.010 (0.023) -0.033

Intercept 5.406 6.139 0.733

s.d 0.046 (0.204) -0.250

R2 0.338 0.303

N 11034 853

Table 3 

Regression analysis for mobility: paternal education on filial  

education – 1996 and 2008

Paternal income and filial education, and paternal  

occupation and filial education

In this second part of the study, I begin by comparing the economic and socio-

logical approaches through an analysis of the effect of paternal income or oc-

cupation on the years of education completed by sons. To estimate these two 

types of mobility, taking the education of the sons as the end point, I used two 

regressions: one for the effect of the log of paternal income and the other for 

the effect of paternal occupational status (ISEI). Although the indicator for the 

father’s socioeconomic conditions is different – income or occupation – it is 

worth remembering that paternal income was estimated from paternal occupa-

tion, which signifies that the two approaches (economic and sociological) are 

analogous. The equation below was estimated taking either paternal occupation 

or the log of paternal incomes as independent variable (ypi) – in other words, 

the coefficient ap was estimated for both variables in two different regressions:

êfi = ao + ap ypi.

We can observe similar patterns in the mobility between paternal income 

or paternal occupation and the education of the son to those presented above for 

education-education mobility. Table 4 shows a reduction of 20% ((3,995-

2,198)/3,995) in the effect of paternal income on the son’s education and a much 

lower reduction, just 9.5% ((0,141-0,128)/0,141), of the effect of paternal occupa-

tion on the son’s education. This difference in the reduction of the effect, which 

signifies an increase in mobility, is probably an outcome of the fact that occupa-

tions are a more structural indicator that alters less over time, while income is a 

more fluctuating factor, changing over the life cycle in accordance with specific 

situations. At any rate, both results show the same upward trend in mobility.
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(1) Filial education (2) Filial education

1996 2008 Δt 1996 2008 Δt

Paternal income 3.995 3.198 0.796 Paternal occup. 0.141 0.128 0.013

s.d 0.051 0.167 0.117 s.d 0.002 0.010 0.008

Intercept 12.852 12.161 0.692 Intercept 3.752 4.218 0.467

s.d 0.263 1.117 0.854 s.d 0.077 0.371 0.295

R2 0.361 0.310 0.052 R2 0.244 0.187 0.058

N 11034 853 N 11034 853

Table 4 

Regression analysis for mobility: (1) paternal income for filial education, and (2) 

paternal occupation for filial education – 1996 and 2008 

Paternal and filial income, paternal and filial occupation

In order to model income and occupational mobility, I estimated two regres-

sions, one for the income/income relation and the other for the occupation/

occupation relation. For each age cohort, the log of income of the son or the 

son’s occupation (ISEI), yfi, is defined as a linear function of the log of the pa-

ternal income or the paternal occupational status (ISEI), ypi. Hence I estimated 

two versions of the equation below: one for the income/income relation and 

the other for the occupation/occupation relation.

I also estimated these same regressions including the age of the son 

and the father. As the results were virtually identical, however, I decided to 

present the results of the simpler regressions. Some researchers have shown 

that this type of regression, at least in relation to  income, can be influenced 

by the moment of the life cycle (age) when income is measured (Haider & So-

lon, 2006). In the case of my own analyses, though, this did not influence the 

results as expected due to the analysis being limited to a narrow age band (27 

to 36 years). 

In the two regressions, applying the above equation for income and oc-

cupation, the parameter of interest is ßp. In the studies of income mobility in 

the economics tradition, this coefficient is called ‘income elasticity,’ which 

quantifies the mean persistence of income of parents between generations. In 

sociology, the coefficient ßp for the association between the father’s occupation 

and the son’s occupation can be interpreted similarly, i.e. as a quantification 

of the mean persistence of the paternal occupation between generations. In 

the status attainment tradition of studies (sociology) this coefficient is seen as 

an effect of inherited (ascribed) characteristics, in opposition to acquired 

(achieved) characteristics like education and work experience. An elasticity of 

 yfi = ßo + ßp ypi
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0.5 signifies that a 10% difference in income between two families (two fathers) 

is associated with a 5% difference in the income of the sons. An analogous 

interpretation is made for the association between the father’s and son’s oc-

cupations. In other words, ßp describes the mean inheritance of income or 

occupation between generations. As in the previous sections, the difference 

between the two cohorts is given by  Δt =ßp2008 – ßp1996 representing the de-

crease in inheritance of income or occupation.  

The estimates, presented in Table 5, point to a reduction in both income 

inheritance and occupation inheritance between 1996 and 2008. In other words, 

there was a rise in mobility among both age cohorts. Once again we can observe 

that the increase in mobility was higher when measured in terms of the log of 

income – a reduction of 41% in the effect of the father’s income on the son’s – 

than in terms of occupational status – a reduction of 8% in the effect of the 

father’s occupation on the son’s. In fact, the increase in income mobility was 

much higher than the figure for occupational mobility. In 1996 a difference of 

R$ 500 in the income of two fathers implied a mean difference of R$ 370 in the 

income of the sons, while in 2008 the mean difference was R$ 215. In occupa-

tional terms, the differences are slighter: in 1996, for example, a difference of 

44 points in the occupational status ranking of the fathers – equivalent to the 

comparison between a doorman (27 points on the ISEI scale) and an accountant 

(71 points on the ISEI scale) – implied a mean difference of 20 points in the oc-

cupational status of the sons. In 2008 this difference was 18 points, indicating 

a small reduction in the effect of the father’s occupation on the son’s. 

In addition, the intercepts of the regressions (ß0) for income and occupa-

tion increased from 2.886 to 3.688 and from 21.812 to 22.638, respectively. In 

other words, there was a large increase in the mean income of the sons com-

pared to paternal income among both cohorts and a less marked increase in 

the mean occupation of the sons between 1996 and 2008. The value of the in-

tercept is equivalent to the concept of structural mobility used in studies of 

class mobility – i.e. mobility induced by structural changes. In the case of oc-

cupations, this change is expressed in the modification of the occupational 

structure, something that normally occurs with industrialization, which in-

creases the number of urban jobs and reduces the number of rural jobs, for 

example. In the case of income, the structural change may be an increase or 

decrease in the population’s average income. In Brazil both structural changes 

have occurred over the last two decades, though the increase in income has 

been stronger than the change in occupational structure, as shown by Neri 

(2011) and Pochman (2012), respectively. The work of Carvalhaes et al. (2014) 

advances on the two previous studies since it shows how the rise in income 

and changes in the occupational structure are jointly related to the reduction 

in income inequality.
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Table 5

Regression analysis for mobility: 

(1) paternal income for filial income – 1996 and 2008

COMBINING EDUCATIONAL MOBILITY wITH INCOME MOBILITY 

AND OCCUPATIONAL MOBILITY

The above analyses indicate that educational mobility increased significantly, 

income mobility also increased considerably, and occupational mobility rose 

only fractionally between the older cohort (1996) and the younger (2008). How 

can we combine these results? The income elasticity (association of the log of 

paternal income with the log of the son’s income) or the association between 

the father’s and son’s occupations can be broken down into two parts: (1) the 

association between the father’s income and the son’s or between the father’s 

occupation and the son’s (both) irrespective of the son’s education, and (2) 

another component reflecting both educational mobility and the economic 

returns on the education attained by the sons. Hence we can break down income 

elasticity (income/income association) or occupational inheritance (occupation/

occupation association), both represented by ßp , into two parts: 

ßp = ßp|e + ε
The first component, ßp|e, is the ‘inheritance of pure income’ in the case 

of income mobility or ‘pure occupational inheritance’ in the case of occupa-

tional mobility, i.e. the regression coefficient of the log of the son’s income on 

the log of paternal income controlling for the son’s education or the regression 

coefficient of the son’s occupational status on the father’s occupational status 

controlling for the son’s education – the regressions estimated to obtain these 

coefficient are displayed in Table 7, in appendix. The second component, ε, is 

the “inheritance of mediated income” or the “mediated occupational inherit-

ance,” the ‘effect’ of the father’s income or occupation via the son’s education 

(1) Ln Filial education (2) Filial education

1996 2008 Δt 1996 2008 Δt

Paternal income 0.734 0.433 -0.301 Paternal occup. 0.456 0.419 -0.036

s.d 0.012 0.050 0.038 s.d 0.009 0.052 0.043

Intercept 2.886 3.688 0.802 Intercept 21.812 22.693 0.880

s.d 0.064 0.327 0.264 s.d 0.292 1.626 1.335

R2 0.247 0.088 -0.159 R2 0.189 0.156 -0.033

N 11034 853
 N 11034 853
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on the son’s income or occupation. The inheritance of mediated income or 

mediated occupational inheritance is given by the formula: 

ε = ap.ße|p 

where ap represents the effect of the father’s income on the son’s education or 

the father’s education on the son’s education (the regression coefficient – slope 

– of the son’s education on the father’s income or of the son’s education on the 

father’s occupation; see Table 3), and ße|p are the economic returns, in income 

or occupation, on the son’s education – the regression coefficient of the son’s 

income on the son’s education controlling for the father’s income, or the regres-

sion coefficient of the son’s occupational status on the son’s education control-

ling for the father’s occupational status (see appendix). ‘Inheritance mediated 

by education’ is broken down both for income mobility and for occupational 

mobility. Taking income mobility as an example, we can say that income inher-

itance can increase even if educational inheritance decreases. Income inherit-

ance, ßp, will grow when educational inheritance, ap , decreases if the decrease 

is cancelled out by the increase in the returns in income on the education at-

tained, ße|p, or by an increase in the inheritance of pure income,  ßp|e (the in-

crease in income controlling for the effect of the education attained by the son). 

The same logic applies to occupational mobility.

“Pure income inheritance” or “pure occupational inheritance” can be 

obtained with the formula: 

ße|p = ρp|e .σf|e / σp|e

where ρp|e is the partial correlation (square root of R2 of the regressions) between 

the father’s and son’s incomes or between the father’s and son’s occupations, in 

both cases controlling for the son’s education, and where σf|e and σp|e are the 

standard deviations adjusted for education of the income or occupation distribu-

tions of sons and fathers, respectively.6 Generally speaking, a period of reduction 

in income inequality or variance in the occupational structure will be reflected 

in a reduction of the ratio spread of income or occupational status, σf|e / σp|e. In 

income terms, if inequality decreases, pure income inheritance can decrease 

even if the correlation between the father’s income and the son’s, ρp|e, does not 

change. The same applies to occupational status. In sum, income mobility or 

occupational mobility can increase even if educational mobility decreases, par-

ticularly when income or occupational status inequality is decreasing. 

This type of breakdown is common in studies of income mobility (Bloom 

& Western, 2011; Bjorklund & Jantti, 2009), but little used in studies of occupa-

tional status mobility. It is useful since it formalizes the contribution of the re-

duction in inequality to the increase in mobility. Changes in the distribution of 

income or in the distribution of occupational status are thus important to un-

derstanding the inheritance of economic advantages. In this approach, mobility 

is seen as the distance travelled from origin to destination. This breakdown, 
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initially proposed by Bloom & Western (2011), is useful because it presents three 

types of information: elasticity (income/income) or slope of the occupation/oc-

cupation regression, correlation (income/income or occupation/occupation) and 

the ratio between the income distributions of fathers and sons or the ratio be-

tween the occupational status distributions of fathers and sons. In addition, I 

control for education, relating educational mobility to occupational status or 

income mobilities.

Table 6 presents the breakdowns for income and occupational mobility 

between income inheritance and pure occupation inheritance (discounting the 

effect of education) and mediated inheritance (mediated by education). A second 

breakdown of pure inheritance is also undertaken between two factors: one 

dependent on the association between the income or occupation of fathers and 

sons, and the other relating to the change in the degree of inequality (in either 

income or occupation) between the two generations. Mediated inheritance is 

also broken down into two factors: one for the link between the father’s income 

or occupation and the son’s education (representing educational attainment), 

and the other for the relation between the son’s education and the son’s income 

or occupation (representing the returns on education).

The breakdown of income elasticity indicates that 54% of the increase in 

mobility was due to the son’s education and 46% to other factors unconnected 

to education. In other words, 54% of the increase was due to factors related to 

access to the educational system, which, as we know, has increased enormous-

ly in Brazil over recent decades; and 46% to factors related to the labor market, 

such as less discrimination, less difference between regional work markets, and 

a constant increase in the minimum wage. I also undertook a second breakdown 

of both ‘pure income inheritance’ and ‘mediated income inheritance.’ Pure in-

heritance decreased both due to a 32% fall in the direct correlation between the 

father’s income and the son’s income (ρp|e) and due to the 31% decrease in in-

come inequality between the paternal and filial generations (σf|e / σp|e). Medi-

ated inheritance, in turn, decreased because the association between the fa-

ther’s income and the son’s education weakened by 20% between 1996 and 2008, 

and because the association between the son’s education and the son’s income 

decreased by 13% during the same period. 

There was also a reduction in ‘occupational inheritance,’ though more 

modest than the reduction in ‘income inheritance.’ While the latter decreased 

by 41% (from 0.734 to 0.433), the former dropped by just 8% (from 0.456 to 0.419). 

This difference is unsurprising. Income tends to change more over the course of 

the person’s life cycle and as a consequence of more immediate structural 

changes in supply and demand mechanisms within the labor market.7 The oc-

cupational structure, for its part, changes more slowly, since it depends on 

deeper transformations in the economy’s structure of production. In other 

words, changes in the occupational structure are necessarily slower than chang-
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es in the income structure, which implies relatively different trends in income 

and occupational mobilities. In any event, both types of mobility increased in 

the period between 1996 and 2008, a trend also encountered in terms of chang-

es in class mobility (Ribeiro, 2012). 

‘Occupational inheritance’ can also be broken down into ‘pure’ and 

‘mediated.’ In this case, however, the pattern of changes is a little more com-

plex. ‘Pure occupational inheritance,’ discounting the influence of the educa-

tion attained by sons, increased between 1996 and 2008. This increase was 

counterbalanced by a decrease in occupational inheritance mediated by the 

son’s education. In other words, the increase in occupational mobility was due 

to mechanisms involving the son’s education. The analyses in this article ex-

plore two mechanisms: the first related to the access to education by sons 

whose fathers had a different occupational status (equalization mechanisms 

in access to education), and the second related to the link between educa-

tional qualifications and access to higher status jobs (mechanism of returns 

on education in the work market). The results of this breakdown show that 

the mechanism of returns on education is stronger than the equalization of 

access to education and, therefore, explains a larger proportion of the increase 

in mobility. Furthermore the results indicate that there was a fall of around 

20% in the association between the father’s income and the son’s education, 

and a 38% reduction in the association between the son’s education and oc-

cupational status (ßp|e) between 1996 and 2008. The reduction in ‘mediated 

inheritance’ was counterbalanced by an increase in ‘pure inheritance’: this 

signifies that mechanisms unconnected to the educational system became 

more relevant to occupational mobility. For example, fathers may have been 

able to help their sons via their networks of social relations (social capital) or 

perhaps discrimination increased in the labor market, or some other kind of 

mechanism. These results are very similar to those already observed in terms 

of the trends of class mobility in Brazil (Ribeiro, 2012; Torche & Ribeiro, 2010), 

though the increase in occupational status mobility that I present in this ar-

ticle is much more modest since I am comparing just two age cohorts between 

27 and 36 years in 1996 and in 2008.
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1996 2008 Δ Δ%

Income

Breaking down ßp

Income elasticity, ßp|e 0.734 0.433 -0.301 100

Pure income inheritance, ßp|e 0.245 0.106 -0.139 46

Mediated income inheritance, ε 0.489 0.327 -0.162 54

Breaking down ßp|e

ρp 0.663 0.448 --- ---

σs |e / σp |e 1.005 0.691 --- ---

Breaking down ε

ap 3.995 3.198 --- ---

ßp|e 0.122 0.106 --- ---

Occupation

Breaking down ßp

Occupational inheritance, ßp 0.456 0.419 -0.036 100

Pure occupational inheritance, ßp|e 0.163 0.210 0.047 -129

Mediated occupational inheritance, ε 0.293 0.210 -0.083 229

Breaking down ßp|e

ρp 0.655 0.570 --- ---

σs |e / σp|e 1.044 0.941 --- ---

Breaking down ε

ap 0.141 0.128 --- ---

ßp|e 2.077 1.643 --- ---

Table 6 

Breakdown of the changes in income mobility 

between age cohorts by colour or race 
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CONCLUSIONS AND DISCUSSION

Intergenerational mobility is increasing in Brazil in terms of social class, oc-

cupational status, income or education. In the above analyses, however, I have 

shown that the increase was more pronounced for income mobility than for 

occupational status mobility. This difference can be explained by the fact that 

income is a more volatile indicator of socioeconomic conditions than occupa-

tion. As well as presenting trends in income and occupational status mobility, 

I analyzed the mediating effect of educational mobility and the education at-

tained by the son with the aim of studying the mechanisms related to this 

increase in mobility. The analyses of occupational mobility complement previ-

ous studies on class mobility, which indicate not only an increase in mobility 

since the 1970s, but also the same trends related to the mediating role of edu-

cation. The analyses of income mobility reveal, however, a distinct role played 

by the adult children’s education. These results show that the economic and 

sociological approaches should be viewed as complementary rather than as 

distinct alternatives to examining the same theme. In other words, the two 

disciplines need to combine efforts in order to broaden our understanding of 

processes of transmitting and overcoming inequalities. 

The reduction in ‘occupational inheritance’ between 1996 and 2008 shows 

a mixed pattern. On one hand there was an increase in ‘pure occupational in-

heritance’: in other words, the direct association (discounting the effect of 

education) between the father’s occupation and the son’s occupation increased. 

This result indicates that factors related to the labor market and to the advan-

tages transferred directly from fathers to sons have become more important 

over the period studied. Hence the sociological approach shows us that schol-

ars of social inequalities in Brazil need to investigate in more depth mechanisms 

such as discrimination, social networks of advantages and forms of horizontal 

stratification in the education system. Put otherwise, the increase in ‘pure oc-

cupational inheritance’ may be both a consequence of social processes occur-

ring within the labor market (discrimination and social networks providing 

advantages) and a product of the fact that sons of fathers with more occupa-

tional status may be enjoying access to better schools and universities. As the 

data used by myself does not differentiate between the quality of the education 

attained by sons, it may well be that this kind of stratification is being captured 

indirectly by the effects of ‘pure occupational inheritance.’ The sociological 

approach suggests that more research on these kinds of mechanisms is essen-

tial in order for us to obtain a better understanding of the process of stratifica-

tion. On the other hand, the breakdown of ‘mediated occupational inheritance’ 

indicated that there was little equalization of access to education (the asso-

ciation between the father’s occupation and son’s education decreased only 

slightly) and a much larger decrease to educational returns in terms of the 

occupational status attained (the association between the son’s education and 
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occupational status). All these elements, however, combined to produce a fair-

ly modest increase in occupational mobility.

The increase in income mobility between 1996 and 2008 was not only 

higher than the increase in occupational status mobility, it was also attained 

through other mechanisms. Both pure income inheritance and income inherit-

ance mediated by education decreased over the period studied. Pure inheritance 

decreased for two reasons: the reduction in income inequality between gen-

erations and the reduction in the direct association between the incomes of 

fathers and sons. These results indicate that changes to the income structure 

led to a rise in mobility. Mediated income inheritance decreased mainly because 

there was more equality in access to education (the association between the 

father’s income and the son’s education decreased) and, at a lower level, due 

to the reduction in the returns in income from the education attained by sons 

(the association between the son’s education and income). Hence studies adopt-

ing an economic perspective (income mobility) lead us to attribute a greater 

influence to the role played by education in the evolution of mobility. 

The analyses described above show that there was an increase in social 

mobility irrespective of the socioeconomic indicator used (income, occupational 

status or education), though different mechanisms explain this increase for in-

come and occupational status mobilities. Divergences in the patterns and trends 

of occupational and income mobilities are not particular to Brazil: studies in vari-

ous other countries also point to this kind of inconsistency (Torche, 2015). For 

some time scholars of social mobility have been suggesting that these kinds of 

divergence should be resolved through the use of models and analyses combin-

ing occupational and income mobility (Morgan, Grusky & Fields, 2006) and indeed 

studies are now being developed along these lines (Breen, Mood & Jonsson, 2016). 

The limits of our knowledge in this area of studies indicates that sociological ap-

proaches must be open to economics and vice-versa. I hope that my analyses in 

this article can inspire other researchers to work along the same lines.  

Received on 08/11/2016 | Revised on 10/26/2016 | Approved on 12/01/2016
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APPENDIX

(1) Ln Filial education (2) Filial education

1996 2008 Δt 1996 2008 Δt

Filial Edu. 0.122 0.106 -0.016 Filial Edu. 2.077 1.643 -0.434

s.d 0.002 0.062 0.060 s.d 0.030 0.137 0.106

Paternal income 0.245 0.102 -0.143 Paternal occup. 0.163 0.210 0.047

s.d 0.013 0.012 -0.001 s.d 0.009 0.048 0.039

Intercept 4.458 4.930 0.471 Intercept 14.020 15.761 1.741

s.d 0.060 0.341 0.281 s.d 0.270 1.562 1.292

R2 0.440 0.201 R2 0.430 0.325

N 11034 853
 N 11034 853

Table 7 

Regression analysis for mobility: (1) Income of Father and 

Income of Son for Income of Son, and (2) Occupation of 

Father and Education of Son for Occupation of Son – 1996 

and 2008 

 NOTES 

1 Calculated by the author using data from the National 

Household Sample Survey (Pesquisa Nacional por Amostra-

gem de Domicílios: PNAD) for 1973, 1982 and 1996, and the 

Social Dimensions of Inequalities Survey (Pesquisa Dimen-

sões Sociais das Desigualdades: PDSD) 2008.

2 Ibid.

3 Details on the PNAD samples can be found at <www.ibge.

gov.br>, and on the PDSD sample at <www.iesp.uerj.br>.

4 The retrospective measurement for fathers’ education is 

not exactly in years of education, since it aggregates 

higher levels of education in ranges. Therefore, I used the 

middle point for these ranges. In fact, all educational va-

riables are measured following this strategy.

5 In Portuguese: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

6 It is important to remember that the standard deviation 

for paternal income (σp|e) was obtained from estimated 

income and is lower than the standard deviation of pa-
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ternal income observed in the PNADs for 1976 and 1988 

(see Table 2). This difference could generate some degree 

of inconsistency. Consequently I conducted a number of 

sensitivity analyses using the standard deviations ob-

served in the 1976 and 1988 samples. Although the results 

are slightly different, all the trends and differences con-

tinue to follow the same pattern. 

7 Although I use ‘income from all sources’ in this article, 

we know that more than 80% of this income is obtained 

in the work market. Nonetheless, other mechanisms re-

lated to family structure undoubtedly help explain the 

observed trend in mobility.
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MOBILIDADE INTERGERACIONAL OCUPACIONAL 

E DE RENDA NO BRASIL ENTRE 

AS DéCADAS DE 1990 E 2000

Resumo

Este artigo apresenta as tendências históricas da mobilida-

de intergeracional de renda no Brasil entre as décadas de 

1990 e 2000 a partir da análise de duas coortes de idade. Os 

resultados indicam um aumento significativo da mobilida-

de social. Um segundo objetivo é comparar as perspectivas 

da economia e da sociologia sobre mobilidade intergeracio-

nal, utilizando para tanto as tendências das mobilidades de 

renda e de status ocupacional. Enquanto a primeira aumen-

tou bastante, a segunda aumentou de forma bem mais mo-

desta. Finalmente, analisa a relação entre mobilidade inter-

geracional de educação e os dois outros tipos de mobilidade. 

Ao decompor as mobilidades de renda e de ocupação em 

fatores que ligam diretamente pais a filhos (herança pura) 

e fatores mediados pela educação (herança mediada), reve-

lam-se resultados significativamente diferentes para renda 

e para ocupação. 

INTERGENERATIONAL OCCUPATIONAL AND 

INCOME MOBILITY IN BRAZIL BETwEEN THE 

1990s AND 2000s

Abstract

This article presents the historical trends in intergeneration-

al income mobility in Brazil between the 1990s and 2000s, 

based on an analysis of two age cohorts. The findings indicate 

a significant increase in social mobility. A second objective is 

to compare economic and sociological approaches to inter-

generational mobility, utilizing trends in income mobility and 

occupational status mobility for this purpose. While the for-

mer rose substantially, the latter increased much more mod-

estly. Finally, the article analyses the relation between inter-

generational mobility in education and the other two types of 

mobility. Breaking down income and occupational mobilities 

into those factors that directly link parents to children (pure 

inheritance) and other factors mediated by education (medi-

ated inheritance) reveals significantly different results for 

income and occupation. 
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Este texto discute dados de pesquisa qualitativa realizada em 2011 e 2012 com 

mulheres entre 50 e 70 anos de idade a respeito da prática da esterilização 

(laqueadura tubária) para fins contraceptivos.1 Seu objetivo geral foi estudar a 

introdução da esterilização como forma de contracepção no Brasil, o que ocor-

re a partir dos anos 1960 e 1970, expandindo-se fortemente nas duas décadas 

seguintes. Neste artigo apresentarei os dados relativos às entrevistas sobre 

trajetória reprodutiva/contraceptiva concedidas por 15 mulheres moradoras da 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro (capital e Baixada Fluminense) que ti-

veram de um a três filhos, sendo o primeiro por volta dos 20 anos. Elas foram 

esterilizadas em torno dos 30 anos de idade e, ao longo da vida, fizeram uso de 

algum método contraceptivo, mesmo que com percalços. As entrevistadas têm 

níveis de escolaridade/ocupação distintos. No conjunto, temos uma arquiteta, 

professoras, enfermeiras, operárias, donas de casa e empregadas domésticas. 

Nos relatos daquelas com escolaridade mais baixa foram mencionados aborto 

e roteiro contraceptivo mais restrito. Trabalhar com suas trajetórias permitiu 

a compreensão dos significados por elas atribuídos aos percursos de suas vidas, 

articulando valores e ações com contextos sociais mais amplos. Os resultados 

dessa pesquisa apontam para duas questões que serão desenvolvidas: a dimen-

são relacional que marcou a decisão pela esterilização e a produção, por essas 

mulheres, de memórias sobre a reprodução e a contracepção.

Segundo Caetano (2010: A24), em matéria publicada no jornal O Estado 

de S. Paulo, em maio de 2010,
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A regulação da fecundidade se deu, principalmente, pelo aumento do uso da 

pílula e da laqueadura tubária. Os dois métodos eram empregados por 54,7% das 

mulheres unidas em idade reprodutiva em 1986 e por 60,8% delas em 1996. Porém, 

em 1986 havia 1,1 mulher laqueada para cada uma que usava pílula. Em 1996, 

para cada mulher usando a pílula, duas estavam laqueadas. Esse quadro se con-

figurou na ausência de programas públicos de planejamento familiar, o que fez 

da farmácia a principal fonte de obtenção da pílula e do parto cesáreo em hos-

pital público a forma de se obter a laqueadura paga “por fora” ou “de favor”.

A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde de 2006 (PNDS-2006) nos 

possibilita conhecer, por meio da comparação de suas informações com as 

pesquisas de 1986 e 1996, o quadro de algumas alterações significativas no 

campo da sexualidade, das relações de gênero e da reprodução no Brasil con-

temporâneo. Uma das questões mais interessantes levantada pela análise dos 

dados que obtivemos é o lugar fundamental ocupado pela geração dos anos 

1970 nas mudanças em relação ao comportamento sexual e reprodutivo das 

brasileiras (Wong & Perpétuo, 2009). As mulheres que iniciam sua vida sexual 

nos anos 1970 são aquelas que terão menos filhos em relação às coortes ante-

riores. Comparadas também com as coortes mais antigas, são aquelas que re-

duziram significativamente as chances de ter filhos na faixa dos 25-30 anos de 

idade. Depois de 1970, o padrão reprodutivo da mulher brasileira se modifica 

definitivamente: o número final de filhos por mulher cai, e as taxas de fecun-

didade sofrem ajustes. Há diminuição dessa taxa em praticamente todas as 

faixas etárias e estabilidade na faixa etária mais jovem. 

De acordo com Vieira (2002), a esterilização feminina começou a ser rea-

lizada no século XIX como medida eugênica, mas somente a partir dos anos 1960 

a técnica foi aperfeiçoada e difundida. Molina (1999) argumenta que foi a partir 

dos anos 1930, com a introdução da penicilina, que as cirurgias de esterilização 

foram ampliadas. Seu uso, porém, continuava ligado a motivos eugênicos até 

que, após a Segunda Guerra Mundial e em face da crítica à eugenia, a prática da 

esterilização teria sido abandonada para ressurgir nos anos 1960. Esse ressurgi-

mento teria sido acompanhado pela difusão da preocupação com o controle 

populacional, sobretudo nos países pobres e pela aplicação da laparoscopia e da 

minilaparotomia,2 técnicas consideradas menos arriscadas, porque menos in-

vasivas, e mais efetivas para a realização da esterilização feminina. “A esterili-

zação reaparece como solução para o controle da fertilidade agora sob nova 

condição, tomando a forma de uma escolha voluntária, individual, predominan-

temente uma decisão da mulher legitimada pela medicina” (Vieira, 2002: 65).

No Brasil, durante as décadas de 1970 e 1980, período que se inclui no 

da ditadura militar, um número significativo de mulheres em idade reproduti-

va começou a adotar a esterilização como forma de evitar filhos, em contexto 

histórico marcado pela simultânea ilegalidade e acusação moral3 dessa prática. 

Segundo Fonseca Sobrinho (1993), a ditadura militar tratou de forma ambígua 

o tema do controle de natalidade no território nacional. A postura vigente unia 
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preocupações pró-natalistas, sustentadas pela ideia de crescimento populacio-

nal visando à ocupação de territórios, com a tolerância à presença de organi-

zações internacionais, como a Sociedade Civil do Bem Estar Familiar – Bemfam, 

voltadas para a disseminação de métodos contraceptivos, e cujo discurso do-

minante era o da redução da população nos países periféricos como instrumen-

to de combate à pobreza e à violência urbana (Alvarenga & Schor, 1998). Os anos 

1970 e 1980 são também aqueles marcados pela forte mobilização do movimen-

to feminista no Brasil e no mundo. Momento, aliás, atravessado por polêmicas 

internas ao próprio movimento, entre elas questões a respeito dos limites ao 

controle de natalidade em países periféricos como o nosso (Sarti, 2001). Vinte 

anos depois, já na década de 1990, em atmosfera marcada pelo debate da saú-

de reprodutiva como direito humano fundamental, o Brasil adotará a Lei de 

Planejamento Familiar, pela qual a prática da esterilização voluntária (femini-

na e masculina) é nacionalmente regulamentada e o sistema público de saúde 

passa a oferecer esse serviço no quadro de uma política mais ampla de educa-

ção sexual e planejamento familiar.

O tema da esterilização feminina não é novo na pesquisa acadêmica; ao 

contrário, desde os anos 1980 investigações sobre o assunto são realizadas no 

campo das ciências sociais, da história, da demografia e da saúde coletiva. No 

Brasil a literatura pertinente tem-se em geral concentrado em três aspectos: a 

relativização da ideia de autonomia feminina no campo reprodutivo, a relação 

hierárquica e moralizante entre médicos e pacientes, e a identificação, no pa-

ís, de uma “cultura da esterilização feminina” que aponta para excessiva me-

di–calização da vida reprodutiva e, em particular, do corpo feminino. Essa me-

dicalização em excesso, no entanto, nos faz conviver com índices elevados de 

mortalidade materna,4 o que desqualifica a medicalização e aponta para graves 

problemas de saúde das mulheres no Brasil. Quando a análise engloba a ques-

tão populacional, como é o caso das abordagens feitas no campo da demogra-

fia, soma-se a esses aspectos a influência das políticas públicas que moderni-

zaram o país a partir de começo dos anos 1980, como indica a clássica e pio-

neira análise de Vilmar Faria (1989) sobre o assunto. De acordo com esse autor, 

a despeito de o Estado brasileiro não ter adotado uma política explícita de re-

gulação da fecundidade até o começo da década de 1980, outros vetores insti-

tucionais, como as políticas de crédito ao consumidor, de telecomunicações, de 

previdência e de atenção à saúde, geraram impactos não previstos sobre a re-

gulação da fecundidade no Brasil. A partir dos anos 1990, as pesquisas demo-

gráficas no país têm acompanhado com atenção o impacto da introdução da 

política de planejamento familiar sobre a qualidade da saúde das mulheres, a 

adoção e o acesso a diferentes práticas contraceptivas por ambos os sexos e a 

manutenção da baixa taxa de fecundidade nacional, apesar de sua diversifica-

da distribuição nos diferentes segmentos etários em idade reprodutiva (Berquó 

& Cavenaghi, 2003).
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As análises nacionais que se preocuparam em registrar o ponto de vista 

das mulheres sobre a esterilização feminina, utilizando metodologia mais qua-

litativa de pesquisa, como os trabalhos de Joana Maria Pedro (2003), Luzinete 

Minella (2005), Lucila Scavone (2004), Suzanne Serruya (1996), Anne Dalsgaard 

(2006), Simone G. Diniz et al. (2001) e, mais recentemente, Cristiane da Silva 

Cabral (2011), apontam para a complexidade de sentidos que a esterilização 

pode adquirir na vida das mulheres. Essas análises trouxeram à tona os pro-

blemas, dilemas e contradições que o desejo de não ter mais filhos pode trazer 

para as mulheres em diferentes situações de vida. Em geral, os estudos distri-

buem-se pelas diversas regiões do país, com predomínio de pesquisas que abor-

dam a esterilização cirúrgica em mulheres de baixa renda e de pouca escolari-

dade. Uma característica comum a esses trabalhos é problematizar o binômio 

escolha-determinismo quando se trata de compreender as maneiras como as 

mulheres manejam a reprodução. Em especial nos trabalhos de Dalsgaard e de 

Cabral, em que se consideram as relações cotidianas das mulheres nas famílias 

e nas redes de vizinhança, ressaltam-se a complexidade da “decisão pela este-

rilização” e os múltiplos significados que a cirurgia pode ter entre as mulheres. 

Os processos de negociação da esterilização envolvem aspectos diferentes: 

considerações sobre a maternidade, percepções sobre o parceiro, avaliações a 

respeito dos projetos futuros de vida. Os estudos apontam para a importância 

da circulação das mulheres na rede médica, suas responsabilidades no interior 

da família (com o cônjuge e os filhos) e as relações com outras mulheres da 

parentela como aspectos presentes no processo de tomada de decisão e reali-

zação da esterilização.

Embora muitas pesquisas já tenham sido desenvolvidas sobre o tema, 

meu objetivo ao revisitá-lo foi o de incorporar nessa tradição de estudos a 

perspectiva da memória e das gerações. Nesse sentido, a experiência contra-

ceptiva e, mais particularmente, a experiência com a prática da esterilização 

se constitui em memória da reprodução por meio das narrativas femininas. A 

geração entrevistada pode ser classificada como “geração pílula”, segundo Jo-

ana Maria Pedro (2003: 251):

A vida reprodutiva da “geração pílula” começava com as pílulas, em geral acom-

panhada de enjoos e problemas de circulação sanguínea, ou com o uso da tabe-

linha e do preservativo masculino; a seguir, passava pela laqueadura e, por fim, 

pela histerectomia e retirada dos ovários, prosseguindo com a reposição hormo-

nal.5

Em primeiro lugar, é importante observar que as mulheres estão reme-

morando, ao longo da entrevista, o processo decisório e todos os elementos que 

elas tiveram que mobilizar para realizar a interrupção do ciclo reprodutivo. 

Essa memória é aqui transformada em relato oral. No ato de narrar aconteci-

mentos do passado, é inevitável a presença do presente, que contribui para a 

seletividade daquilo que se coloca em relato e daquilo que dele se ausenta 
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(Halbwachs, 2006; Pollak, 1989), além do sentido de coerência a que o formato 

testemunhal obriga (Bourdieu, 2006). Nas sociedades moderno-contemporâne-

as (Velho, 1994), a ênfase colocada sobre o individualismo como valor é a con-

dição cultural e política de emergência e valorização dos modelos narrativos 

em primeira pessoa. A construção de projetos de vida necessita da memória e 

de sua colocação em discurso. Essa articulação entre memória e narrativa atri-

bui sentido às trajetórias individuais. Segundo Beatriz Sarlo (2007: 24-25), au-

tora que problematiza a confiança que nossas sociedades moderno-contempo-

râneas depositam sobre o eu,

Não há testemunho sem experiência, mas tampouco há experiência sem narra-

ção: a linguagem liberta o aspecto mudo da experiência, redime-a de seu ime-

diatismo ou de seu esquecimento e a transforma no comunicável, isto é, no co-

mum. A narração inscreve a experiência numa temporalidade que não é a de seu 

acontecer (ameaçado desde seu próprio começo pela passagem do tempo e pelo 

irrepetível), mas a de sua lembrança. A narração também funda uma tempora-

lidade, que a cada repetição e a cada variante torna a se atualizar.

A memória compartilhada durante o processo de entrevista constituiu-

-se no caminho pelo qual as mulheres produziram um sentido para suas traje-

tórias reprodutivas depois de transcorridos cerca de trinta anos entre o evento 

da esterilização cirúrgica e a narrativa a seu respeito. A memória ativada depois 

de tantos anos traz para o primeiro plano da narrativa as trajetórias dessas 

mulheres em relação à maternidade que exerceram no passado e os efeitos 

trazidos por esse exercício para suas trajetórias de vida até o presente. Nessa 

narrativa também são lembrados os lugares ocupados por outros atores signi-

ficativos no projeto de maternidade. Nesse sentido, as mães, os companheiros 

e as filhas são referências importantes na construção da memória da reprodu-

ção. Outro aspecto relevante acionado nas narrativas das mulheres diz respei-

to à busca e à negociação com agentes de saúde, sobretudo os médicos, para a 

realização da cirurgia de esterilização. As narrativas produzidas pelas mulheres 

a partir da pesquisa abordam os desafios enfrentados por elas na tentativa de 

controlar a quantidade de filhos. Não estava em questão ser ou não ser mãe, 

mas, sim, o número ideal de filhos de acordo com um modelo de família alme-

jado. Essa contabilidade foi feita ao longo do tempo da relação conjugal e ao 

sabor de fatores nem sempre previsíveis. As mulheres elaboram essa memória 

e, por meio dela, constroem um sentido positivo para suas trajetórias como 

mães. Falar sobre esterilização é, para elas, falar sobre uma opção possível na 

conjuntura em que viviam para realizar o projeto de ser uma “mãe responsável”.

O COMPANHEIRO, AS MÃES E AS FILHAS 

Minha mãe dizia: “Vai ligar que o seu marido não tem juízo”. Porque, naquele 

tempo, ele saía, chegava quatro horas da manhã dizendo que estava trabalhan-

do no banco, imagina! Ele dizia que estava trabalhando. Minha cunhada dizia: 
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“Você é boba”. Até cheguei a ir no trabalho dele. Mas, não deu. Eu ia fazer tudo, 

mas meu cunhado impediu: “Não faça isso! Num banco não, que é feio”. Aí, eu 

ficava com raiva dele. Aí, minha mãe dizia assim: “Olha, você era para ter só 

uma filha. Ele não tem juízo, não tem hora para chegar em casa. Onde já se viu?” 

Por isso que eu resolvi ligar (Iara,6 64 anos, três filhos).

Jocélia (68 anos, oito filhos) lembra-se das discussões que travava com 

seu falecido marido, que era absolutamente contra a esterilização: “meu mari-

do é daquela época de antigamente, muito ignorante. Ele falava: ‘mulher que 

faz isso [ligadura] é porque quer dar o rabo na rua’”. Seu desejo de não ter mais 

filhos era para poder ter mais tempo para se cuidar e cuidar dos filhos que já 

tinha. Em sua opinião, a quantidade de filhos que teve acabou com seu bem-

-estar físico e sua aparência, o que fez com que ela se sentisse “humilhada” e 

menosprezada pelo marido. Jocélia conta que alerta suas noras e filhas.

Eu explico para elas a minha situação para elas não passarem por essa situação. 

Que parece nada não, mas os filhos sempre puxam os pais. [Mas, que situação é 

essa que a senhora não quer que elas passem?] O que eu passei, ser humilhada. 

Porque tendo muito filho, elas não têm tempo nem de cuidar delas. Eu não cuidei 

de mim. Tanto que não cuidei que meus dentes doíam, eu arrancava porque não 

tinha dinheiro para ir num dentista, para botar uma dentadura. Eu me acostumei 

a ficar sem dente mesmo. Aí, eu explico para elas isso. “Se cuida porque as lá da 

rua eles acham uma gracinha, viu? E você, em casa toda mulambenta, suja, com 

cabelo duro.” Aí já viu, arruma até desculpa que está arrumando na rua porque 

a mulher em casa não se cuida.

Para conseguir a autorização do marido para a esterilização, Jocélia acio-

nou sua sogra, que intercedeu a seu favor.

Eu queria, era isso mesmo que eu queria [fazer a ligadura de trompas]. 

Eu queria ficar livre porque meu marido até se morresse, eu acho que ia 

me deixar grávida, porque o homem era muito fértil. Mas, aí a mãe dele 

ficou do meu lado. Ela disse: “Newton, deixa ela fazer esse trabalho aí, 

porque vai ser bom para você mesmo. Vai ser menos filho, entendeu? 

Por que você é o quê? Você é um... simplesmente um motorista, moto-

rista não ganha tanto assim. A mulher tem que trabalhar para poder te 

ajudar. Aí, quer dizer, com muito filho, como é que ela vai poder traba-

lhar?” Aí ele se conformou, a mãe dele falando, porque comigo não.

A qualidade da relação com o parceiro foi um elemento que se destacou 

nas lembranças de diferentes mulheres a respeito do contexto que envolvia a 

decisão pela esterilização. As considerações sobre o valor do homem como 

marido permeiam a justificativa da escolha pelo fim da capacidade reproduti-

va. A suspeita de que o companheiro pudesse ter outras mulheres ou a ideia 

de que ele passasse tempo demais fora de casa em horários vistos como im-

próprios foram elementos considerados na hora de avaliar se era ou não ade-

quado continuar a ter filhos com ele. A interferência de outras mulheres da 
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parentela é bem-vinda. Mães e sogras podem ser aliadas importantes para a 

tomada dessa decisão. Da mesma forma, ao aconselhar filhas e noras, Jocélia 

reflete sobre sua própria experiência. Não vale a pena sacrificar-se tanto para 

ter filhos. Jocélia foi a entrevistada com menor escolaridade e maior número 

de filhos. 

De outra perspectiva, mas ainda em relação à qualidade do parceiro e 

da relação, nos conta Lídia (66 anos, hoje divorciada do pai de suas duas filhas): 

As meninas nasceram com o maior amor, o maior carinho de ambas as partes. 

Eu quis muito tê-las e tê-las com ele. Até porque quando a caçula nasceu, eu 

tinha 34 anos. Eu vou ligar minhas trompas porque não quis mais f ilho com 

ninguém, só queria ter com ele, entendeu? [Por quê?] Não sei. Primeiro porque 

dois estava bom, duas estava bom. Segundo, eu botei na cabeça que, se eu me 

separasse dele, eu não ia querer ter mais filho com ninguém. Eu não sei, foi uma 

doideira minha, entendeu? E foi a melhor coisa que me aconteceu. Quando eu 

juntei com essa outra pessoa, no início, tudo bem. Mas, depois eu vi quem era 

essa pessoa. Era maluco, cara! Me maltratava, Deus me livre que eu tivesse tido 

filho com ele! Ia ser uma coisa horrível! E, graças a Deus, eu tinha ligado minhas 

trompas, parece que eu estava adivinhando.

Após a experiência de um relacionamento conturbado, Lídia pode rea-

valiar a escolha anterior. Em sua visão, ela pôde escolher o pai ideal para suas 

filhas, mesmo que a relação amorosa não tenha permanecido. Escolher com 

quem ter filhos parece ser tão relevante quanto escolher quantos filhos ter. 

Avaliações sobre o caráter do parceiro pesam na decisão de manter ou não a 

capacidade reprodutiva. Em análises sobre a prática do aborto (Fachel Leal, 2000), 

identificou-se no discurso das mulheres algo similar: um dos fatores que con-

tribuem para a decisão de não levar uma gestação a termo é a expectativa em 

relação ao parceiro, se ele assume ou não a gravidez. 

Nos relatos das mulheres entrevistadas também surge o contraste entre 

a geração delas e a geração mais jovem, a de suas filhas e noras. Algumas en-

tendem que as mulheres que buscam hoje em dia a esterilização estão em si-

tuação pior, posto que desde a regulamentação do planejamento familiar no 

Brasil, feita em 1997, há uma série de regras a cumprir nos Serviços de Saúde 

em relação à esterilização voluntária. Essa constatação contrasta com a época, 

vivenciada por elas, em que havia maior liberalidade em relação à negociação 

da cirurgia com o médico. Um dos efeitos dessa liberalidade nas negociações 

entre médicos e pacientes foi o aumento da escolha pela cesariana como forma 

de parto. O último filho chegava por cesárea para que a esterilização pudesse 

ser realizada no mesmo procedimento cirúrgico. 

Ao se referir à esterilização, as entrevistadas tendem hoje a vê-la como 

uma solução para mães consideradas “incapazes”.

Eu acho uma boa opção a ligadura porque tanta criança nesse mundo aí sofren-

do. Há mulheres aqui que têm três, quatro filhos e não têm chance de ligar, não 

têm chance. A P. aqui, ela não teve como ligar. Já teve o quê? Cinco f ilhos e 
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nunca quiseram ligar ela, dizem que ela é nova ( Jussara, 59 anos).

Tem uma menina lá, ela tem 22 anos e quatro filhos. Essas crianças não têm pai. 

Ela bate nos bebês porque não tem paciência, usa droga. Então eu acho assim, o 

governo devia fazer uma lei dentro do hospital. Ou então botasse assim uma 

assistente social para saber quantos filhos tem. “Ah, tem dois. Onde mora?” Pro-

curar saber a vida daquela pessoa e ligar aquela pessoa, fazer uma ligadura 

(Carolina, 51 anos).

Na entrevista as mulheres, em sua maioria, afirmaram ter tido conversas 

com as filhas sobre contracepção no momento da iniciação sexual. Poucas re-

gistram diálogos sobre o assunto quando a filha já é considerada mulher adul-

ta, ou seja, quando já está casada e tem seu próprio núcleo familiar. 

Eu sou uma mãe muito alienada quanto a isso, muito mesmo (Ana, 55 anos). 

Isso é um assunto que eu não procuro saber não ( Jussara, 59 anos).

A gente não é muito assim de conversar não porque os f ilhos não gostam de 

conversar muito com os pais não ( Jocélia, 68 anos).

Uma pista para entender tal atitude pode estar no diferencial educacio-

nal entre mães e filhas. Todas as entrevistadas que afirmaram não manter mais 

conversas com as filhas sobre contracepção são mulheres de escolaridade mais 

baixa do que a das filhas. Quando a escolaridade da filha ultrapassa a da mãe 

e ela se torna adulta, ou seja, casada, as conversas sobre contracepção deixam 

de fazer sentido. Essa indicação merece outro tipo de tratamento de pesquisa 

para que possa ser verificada, posto que uma das hipóteses que sustenta a ideia 

de que existe uma “cultura de esterilização feminina” afirma que a dissemina-

ção da prática se dá entre gerações de mulheres de uma mesma família ou de 

parentes afins (Berquó, 1999). 

Não é raro, entretanto, mães e filhas trocarem informações a respeito 

da esterilização; no caso de Margarida (72 anos), o resultado foi o incentivo da 

mãe à adoção dessa forma de encerramento da reprodução pela filha. Em seu 

relato, Margarida reconhece que “esterilização é pecado”, mas, mesmo assim, 

apoiou sua filha quando ela decidiu se operar. Em sua opinião, Deus dá a ca-

pacidade de procriar, mas

Deus não manda; Deus quer que todo mundo tenha um salário digno de se viver. 

Nós não temos. Vou botar criança no mundo para sofrer? Porque não está fácil, 

não. A pessoa tem o filho, tem os alimentos, mas o estudo está matando, está 

sufocante! Nos colégios, agora só se fala em briga. Bota no particular que é mais... 

Mas tem que ter grana. Criança no particular é diferente o convívio. No público, 

pega fogo!

OS SENTIDOS DA ESTERILIZAÇÃO

Analisada do ponto de vista das mulheres que realizaram a cirurgia, a esterili-

zação feminina mostra ampla diversidade de significados e seus possíveis im-

pactos na vida das mulheres. Ao explorar a memória sobre a reprodução e a 
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contracepção de mulheres mais velhas, produzimos um tipo de narrativa que 

reflete os dilemas enfrentados por uma geração. Trata-se da geração que deu 

início à prática da esterilização no Brasil e que precisou lidar com aspectos das 

relações de gênero e com a ausência de políticas de saúde reprodutiva nos anos 

1970 e 1980.

Naquele momento, também se disseminava um novo modelo de família 

conjugal, caracterizado pelo avanço do trabalho feminino fora do lar e pela 

diminuição do número de filhos. A família mínima passou a ser sinônimo do 

compromisso com um projeto de individualização (Velho, 1994). As mulheres 

foram agentes desse processo.

Há um interessante contraste estabelecido entre a pouca clareza na fa-

la das mulheres entrevistadas sobre quando iniciar o ciclo reprodutivo e a ab-

soluta certeza sobre quando parar de ter filhos. O primeiro filho raramente é 

mencionado como um “filho planejado”, essa ideia está ausente do discurso 

das mulheres. Já o último filho vem marcado pelo desejo e pelo projeto claro 

de encerramento da reprodução. Como se o que pudesse ser, de fato, planejado 

fosse o fim da carreira reprodutiva e não o seu início (Cabral, 2011). Há uma 

valorização da escolha pelo encerramento do tempo reprodutivo (visto como 

um tempo de controle ou de tentativas de controle) que acompanha a ideia de 

que esse tempo se esgota. A cirurgia para laqueadura simboliza esse esgota-

mento, quase como um rito de passagem para outro tempo sem preocupações 

com gravidez. Nessa geração de mulheres, não há referência à participação dos 

homens na decisão a respeito do encerramento da reprodução.

A quantidade de filhos que compõem a família é avaliada ao longo da 

vida conjugal. O ponto final no período de procriação estabelece os limites da 

família mínima. Uma frase constantemente repetida nas entrevistas era “quem 

tem um não tem nenhum; quem tem dois, tem um”. Esse ditado revela a noção 

de que o filho único deve ser evitado, e as ideias de que um só filho representa 

um risco e de que ter irmão é benéfico para as crianças foram lembradas nas 

entrevistas. A morte dos filhos é tema difícil, doloroso. Algumas entrevistadas 

já haviam passado por essa experiência e, embora tenham dito que um filho 

não substitui outro, acabar sem filho nenhum era visto como uma experiência 

que ninguém desejava. Todas me perguntaram se eu era mãe. Quando eu afir-

mava que era mãe de um menino, indagavam em seguida: “Por que um filho 

só? Filho único não é bom”.

Não aconteceu nada desse negócio de engordar, de sentir falta de alguma coisa, 

não senti nada. Para dizer a verdade, é uma coisa que nem me lembro, nunca 

pensei, nem lamuriei, nada, nem pensei. Foi tranquilo. Graças a Deus os três 

(filhos) estão vivos, não tenho nem do que me arrepender. Mas, mesmo assim: 

um filho não substitui o outro (Ana, 54 anos).

As mulheres não elencaram o custo material de criar filhos como um 

motivo considerado por elas quando avaliaram a esterilização como forma de 
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interrupção do ciclo reprodutivo. Embora o tema dos custos trazidos pela cria-

ção dos filhos seja considerado quando falavam sobre suas famílias de origem 

ou sobre a situação de quem tem filhos nos dias atuais, ao relatar a sua própria 

história a questão financeira aparece diluída na narrativa. O tempo dedicado 

ao cuidado dos filhos pequenos tem mais relevância em suas falas e é o que 

parece ter ficado marcado na memória. O controle do tamanho da prole passa 

pela avaliação do tempo investido no cuidado das crianças e também pela 

avaliação subjetiva do corpo como um corpo para a reprodução. As gestações 

e os partos são experiências vividas de maneira singular por essas mulheres. 

Há relatos mais e menos felizes das gestações e dos partos; mais e menos do-

lorosos. A gestação e o parto são singularizados, assim como são únicos os filhos 

gerados, cada um com seu jeito, suas histórias particulares. A compreensão 

dessa geração de mulheres é de que existe um período propício na vida para 

ter filhos, e esse período se encerra. A esterilização por seu caráter irreversível 

simboliza esse encerramento.

A gente tinha resolvido esperar um pouco para ter os meninos. Mas, depois de 

três ou quatro meses [de casados], naquela época eu não tomava pílula, tinha 

que fazer conta, hoje pode, amanhã não pode, e um dia... Ah! Vamos liberar essa 

história! Aí o Marcelo veio, e foi ótimo. Olha, quer ver, eu fiz um ano de casada 

no dia 20 de março e ele nasceu no dia 28 de julho. Aí, três meses depois, eu des-

cobri que estava grávida de novo. Então a diferença do Marcelo para o Luis não é 

nem de 11 meses. O Luis aconteceu, e foi ótimo. Depois que o Luis nasceu, eu fi-

quei um tempo tomando pílula até que um dia eu resolvi, fui eu mesma, eu disse: 

“Ah! Queria tanto ter uma menina! Quem sabe agora vem?” A gente estava com a 

vida organizada, meu marido estava com um trabalho razoável, e eu estava tra-

balhando, vamos partir para o terceiro. E aí veio a Simone, linda! Aí eu resolvi 

terminar porque três já estava de bom tamanho (Suzana, 72 anos).

Quando se recorda da esterilização, a fala reflete um momento de satu-

ração. A constatação de que se chegou ao fim de uma etapa da vida. Podemos 

comparar essa ideia de saturação com a análise de Marilyn Strathern (1995: 

305) a respeito da polêmica da “síndrome do nascimento virgem” na Grã-Bre-

tanha.7  Trata-se de “mulheres solteiras sem nenhuma experiência sexual e sem 

nenhuma intenção de ter relação sexual e que desejam ter filho por meio da 

concepção assistida”. Essas mulheres foram criticadas não por desvincular a 

relação sexual da reprodução, mas sim por desvincular a reprodução da relação 

sexual. Ao anular o sexo e abraçar a reprodução, elas provocaram um imenso 

debate. Nesse caso as mulheres foram questionadas sobre sua capacidade re-

lacional, e a ideia do feminino foi medida pela expectativa de criação de vín-

culos. No caso das entrevistadas desta pesquisa, os vínculos foram trazidos 

como prova da responsabilidade materna e como um aval para a separação 

estabelecida entre sexo e reprodução. Justamente pelo fato de que já eram mães 

na ocasião relembrada, a opção pela esterilização cirúrgica lhes parecia legíti-

ma. Era uma demonstração de responsabilidade e compromisso com o futuro 
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da prole que já existia. A desvinculação definitiva entre sexo e reprodução 

emergia assim justificada para mulheres que já haviam cumprido a tarefa re-

produtiva. Uma mãe responsável deve saber a hora de parar de ter filhos e 

continuar sexualmente disponível para seu parceiro. No contexto em que es-

tavam inseridas, a cirurgia era a maneira definitiva de afirmação da materni-

dade responsável, já que a pílula e outros métodos contraceptivos não eram 

plenamente confiáveis, nem de fácil acesso.

Em algumas situações, o diagnóstico médico foi recordado como um 

estimulador da decisão pela esterilização endossando a ideia de maternidade 

responsável:

Devido a eu já ter três barrigas abertas [cesáreas], que era tudo no mesmo lugar, 

aí o médico falou que eles tinham que ligar, que eu já tava de idade e já tinha 

três. Eu já tinha passado dos 40, aí era risco, aí ele disse que ia ligar e nem cobrou 

nada, não (Margarida, 72 anos).

Por causa de um diagnóstico de câncer, Cida (58 anos) se viu diante de 

uma situação dramática: 

Eu não podia tomar anticoncepcional por causa dos hormônios, então, quer dizer, 

você fica naquela. Quando foi em dezembro, eis que eu apareço grávida. Jesus! 

Mas, cara, eu me prevenia, eu tinha sexo com camisinha. Gente, onde foi que eu 

errei? Será que o troço arrebentou e eu não percebi? Nós não percebemos? Agora 

você analisa comigo, esse é um segredo que eu nunca abri para ninguém, eu 

nunca contei porque eu acho que foi uma coisa muito chata e eu peço muito per-

dão a Deus. É aquilo, o médico chega para você e fala assim: “olha, está nas suas 

mãos, você pode levar essa gravidez adiante, mas você pode ter um outro proble-

ma no câncer, pode te surgir um nódulo em outro lugar”. Aquilo, minha cabeça 

rodou. Eu falei: gente, e agora? Eu tenho uma filha pequena para criar. 

Cida e seu marido ficaram muito abalados diante do problema. Mas, com 

o aval do médico, optaram por um aborto seguido de laqueadura para evitar 

novas gestações arriscadas.

Outro fator que aparece informando o contexto da decisão pela laquea-

dura é o da idade; a constatação de que já se é “velha demais” para ainda que-

rer ter filhos. 

Conversei com meu marido, conversei com meu médico também. Ele achou que 

eu já estava [velha] também... Quando eu fui ter o F., eu já estava com 31 anos. Aí, 

na época, eu já tinha medo também, aquelas coisas, que depois de... é muito pe-

rigoso ter filho. Eu casei com 24. Mas, eu demorei porque eu achava, sempre achei, 

que primeiro a gente tem que ter um suporte para depois ter filho, para depois 

não ficar naquele desespero. O único que foi contra foi o pediatra deles. “Como 

você pode fazer isso? Seu útero está perfeito, está tudo perfeito”. Foi uma decisão 

pensada. Talvez, se eu tivesse tido eles mais cedo, eu talvez tivesse tido uma 

terceira gravidez. Mas, para mim, o que pesou mesmo foi a idade, pesou mesmo. 

Se eu tivesse tido um filho logo que eu casei, talvez eu tivesse três. Mas, eu achei 

que já estava velha, aquela coisa toda... naquela época... (Fátima, 59 anos).
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A bibliografia que discute a regulação da fecundidade no Brasil tende a 

apontar as instituições de saúde e seus profissionais, sobretudo os médicos, 

como os principais agentes que influenciaram o processo de queda da natali-

dade (Correa, 2001; Loyola & Quinteiro, 1982; Vieira, 1990). A importância ad-

quirida pelo discurso médico sobre o assunto é atribuída à ausência de políticas 

públicas que regulem o planejamento da concepção como direito reprodutivo. 

Segundo Correa (2001: 56), “A carência de políticas demográficas promove a 

absorção pelo modelo médico de questões que, em tese, deveriam ser objeto 

daquelas políticas”.

O modelo médico do qual se fala é retratado como sendo responsável 

pelo tratamento tecnicista/moralista dado às questões de saúde da mulher. 

Esse tratamento promoveria distorções no acesso e na forma de utilização dos 

recursos contraceptivos. A promoção de uma “cultura da esterilização femini-

na” (Berquó, 1993) guardaria relações com a difusão desse controle médico-

-técnico sobre os corpos das mulheres.

A disseminação de ideias e práticas referentes ao desenvolvimento e à necessi-

dade de tecnologia realizada pelas entidades de planejamento familiar e pelas 

escolas médicas foi fundamental para consolidar e ampliar a medicalização no 

que se refere ao controle da reprodução. São ideias e práticas que, tomando o 

corpo feminino apenas do ponto de vista de sua capacidade reprodutiva, na dua-

lidade “ser mãe/não ser mãe”, e responsabilizando as mulheres exclusivamente 

pela prática contraceptiva, transformaram as expectativas femininas em relação 

à vida reprodutiva. Ou seja, a dor do parto deu lugar a um evento cirúrgico, e a 

possibilidade de procriar ao desejo da esterilização (Vieira, 1999: 75).

Em minha interpretação, essa explicação sobre o poder do discurso mé-

dico para moldar os corpos femininos não pode ser compreendida sem consi-

derarmos que a possibilidade de contar com algum recurso médico-tecnológi-

co para interrupção do ciclo reprodutivo – e, sobretudo, de poder pagar por ele 

– contrasta, na narrativa das mulheres, com as sucessivas experiências de (des)

controle da concepção, vividas por elas ao longo da vida. Mesmo no discurso 

de mulheres com grau elevado de escolaridade e informação, a questão do 

descontrole da concepção aparece: 

Naquela época [anos 1970], a pílula não tinha assim os anos de experiência que 

tem hoje. Você ficava sempre com medo de te trazer algum problema. O médico 

mandava sempre interromper, aí vinha o medo de engravidar de novo. [...] Esse 

negócio de ficar usando tabela era absolutamente ridículo (Suzana, 72 anos). 

Sempre evitei, evitei com pílula. Até o dia em que eu fui para [treinamento mi-

litar] e lá foram quatro meses internada, com uma alimentação especial, com 

uma educação física arrojada, aulas de manhã e de noite, provas e uma imposi-

ção psicológica gigantesca em cima da gente, e acredito que aquilo ali mudou o 

meu organismo porque a pílula eu continuei tomando, entendeu? Depois de um 

mês internada, sem atender telefone, sem ninguém, eles liberaram a gente um 

fim de semana para vir para casa, mas já o organismo era outro. [...] Eu acredito 
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que, a única coisa que eu vejo de diferente foi essa alimentação, essa educação 

física, esse estresse emocional todo que deve ter mudado alguma coisa, mudou 

alguma coisa aí eu engravidei (Carla, 59 anos). 

Das 15 entrevistadas somente uma narrou sua trajetória contraceptiva 

enfatizando um controle explícito e bem-sucedido sobre a quantidade de filhos 

que queria ter e quando ter. Lídia (66 anos) não usou pílula porque se sentia 

mal, então adotou o diafragma que, segundo seu relato, tinha seus inconve-

nientes: “Naquela época [anos 1970], era diafragma, que era outra coisa chata. 

Tinha que botar, depois tinha que esperar, depois tinha que tirar, tinha que 

lavar, aí botava de novo em cada relação. Aquilo eu achava horrível, mas evitei 

com o diafragma. [...] Quando tirei o diafragma, falei: “agora eu vou querer ter 

filhos”. Teve duas filhas em seguida e fez a laqueadura. 

Contrasta também com as experiências de suas mães. Várias entrevis-

tadas espontaneamente relembravam suas famílias de origem e a quantidade 

de filhos que suas mães haviam tido. 

A minha mãe, ela teve sete filhos porque na sua época não tinha esse negócio 

de..., como na minha época já teve, e hoje eu acho que mais ainda, esclarecimen-

to médico, como tomar pílula, evitar esse negócio todo. Ela nem sabia direito a 

tabelinha, ela não sabia, ela engravidou porque não sabia. Ela mesma dizia: quan-

do eu achava que não era para ter filho, aí eu tinha... (Fátima, 59 anos).

A galinha bota um monte de miolo, tem aquelas nata assim. A mulher quando 

nasce já tem, já vem com aquilo, entendeu? A quantidade de coisinha ali, de 

frutozinho que a pessoa vai ter f ilhos. Então a minha mãe, e outras e outras, 

tinha filho até o último grão. Aí quando não vinha é porque a coisa não debandou 

(Margarida, 72 anos).

É como se à geração das mulheres pesquisadas tivesse sido dada a chan-

ce de não passar pela mesma aflição sofrida por suas mães, de não precisar ter 

“filhos até o último grão”. Elas se veem diante da possibilidade de viver a ma-

ternidade em outro patamar, podendo controlar a própria reprodução. Esse 

contraste estabelecido entre elas e a geração anterior de suas mães é impor-

tante, pois coloca em tela a percepção de que estavam diante de uma oportu-

nidade até então inexistente. As dificuldades enfrentadas com o uso da pílula 

podiam ser evitadas, adotando a esterilização.

O fato de narrarem a negociação direta com o médico também confere à 

esterelização uma aura de “decisão individual” e de “afirmação de si”. As lem-

branças dos diálogos com os médicos até a realização do procedimento duran-

te as entrevistas vinham cercadas de expressões que enfatizavam a vontade 

determinada da narradora nesse momento de sua vida. O próximo depoimento 

selecionado traz a sensação de vitória sobre os desígnios do próprio corpo.

Não aceitou, não permitiu [referindo-se a seu médico]. Então, a C. nasceu e eu 

disse: “Mas eu quero aproveitar para fazer a ligadura”. Ele disse que de jeito ne-

nhum, que eu era muito nova. Eu disse: “Mas, eu não quero mais, doutor.” Aí, o 

que é que ele falou pra mim? “Eu acho um absurdo, e se morrer uma?” Eu falei: 
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“Isso para mim não é argumento. Eu tenho duas filhas, se elas morrerem, nenhum 

filho vai substituir nenhuma delas, de maneira que esse argumento, para mim, 

não é válido. Não é válido mesmo”. Mas, ele não quis fazer a ligadura. Então, o 

que aconteceu? Depois que a C. nasceu, eu esperei um ano, arrumei outro médi-

co que aceitou fazer (Lídia, 66 anos).

A gente fica naquela ansiedade para ligar, pra não ter mais. Aí, quando a gente 

consegue um médico para fazer o tratamento, aí a gente vai fundo [...]. Eu fui lá 

ver, fiz pesquisa, para poder me entrosar direitinho. Para saber se era confiável, 

e era bom o médico lá. Era uma maneira de ele ajudar as mulheres, ele fazia assim 

num valor mais baixo. Ele fez a parte dele de ajudar as mulheres, até tinha bas-

tante mulher lá, fazendo a ligadura (Maria, 55 anos).

Certamente, as circunstâncias que cercaram a decisão pela esterilização 

foram percebidas como não controladas pelas mulheres, quais sejam: idade, 

condições de saúde, qualidade da relação conjugal, incertezas geradas quanto 

à eficácia dos métodos contraceptivos. Porém, as ações de procurar um médico, 

de negociar com ele o pagamento e as condições da cirurgia foram compreendi-

das pelas mulheres como a forma encontrada para fazer frente às adversidades 

enfrentadas. Em uma situação cercada de limitações, a esterilização aparece em 

suas falas como uma solução inovadora, segura e definitiva. Algo que podia 

afastar o fantasma da incerteza. Nesse sentido, como outras autoras já fizeram 

(Cabral, 2011; Dalsgaard, 2006), é preciso matizar a ideia de controle médico 

sobre os corpos das mulheres. As entrevistadas revelaram em seus relatos o 

desejo de se tornar agentes na condução de seus projetos de maternidade, e a 

esterilização foi uma ação efetuada com vistas à construção desse projeto.

O projeto de encerramento da capacidade reprodutiva passa pela ava-

liação da mulher a respeito das dificuldades enfrentadas cotidianamente para 

manter a família e para preservar seu lugar de “mãe responsável”. Não se trata 

de uma visão em que o valor preponderante seja a autonomia do corpo femi-

nino percebido como independente dos vínculos de parentesco e de afinidade 

que o marcam e lhe conferem lugar social. Para essa geração de mulheres, a 

reprodução emerge como um encargo assumido por elas dentro de um projeto 

conjugal-familiar. 

Quando eu fui chegando lá [no hospital], aí o médico foi chegando de carro, pa-

rece que foi Jesus que botou ele no meu caminho. Aí eu cheguei e falei, perguntei 

se ele era médico de grávida e ele falou que era. Aí, eu expliquei a situação, con-

versei com ele, perguntei por quanto ele ligava, porque eu já tinha cinco filhos, 

já tinha tido dois abortos. Então, queria fazer a ligadura porque eu não queria 

mais filho, não dava. Aí, ele deu o preço, que eu nem lembro mais. Aí ele deu o 

preço, fui pagando, pagando e quando fiz nove meses... Aí eu liguei para ele e ele 

falou que eu fosse andando para o hospital que ele vinha. Eu fui para o hospital, 

aí ele chegou; mais ou menos 11:30 eu fui para a mesa de cirurgia e ele fez a liga-

dura, fez a cesárea e ligou. Eu até perguntei para ele assim: “Doutor, o senhor tem 

que cortar, pelo amor de Deus, que eu não quero mais f ilho não”. “Não, pode 

deixar que eu já cortei” (Cecília, 69 anos).

A menopausa veio muito cedo, eu tinha 38 anos. Então para você trocar o DIU, 
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eles querem que você esteja menstruada. Aí eu percebi que o negócio não estava 

bom porque eu não ficava menstruada para botar o DIU outra vez, e o maridão 

esperando. Aí o negócio demorou tanto, que eu disse: “Isso está errado”. Aí eu fui 

para a ginecologista, expliquei, e ela veio com aquela conversa: que meu marido 

pode morrer, que eu posso me arrepender, ele [o marido] que agora está calmo 

pode querer outro filho, que a vida dá voltas, que o meu filho pode morrer e eu 

querer outro herdeiro... E eu disse: “Não, não; eu quero fazer laqueadura tubária 

porque eu não quero me arriscar de engravidar por causa do nada. Não, eu não 

quero isso para mim de jeito nenhum”, aí fiz a laqueadura (Carla, 59 anos).

O caso de Jocélia (68 anos) é emblemático nesse sentido. Ela sofreu duas 

intervenções cirúrgicas para esterilização. A primeira não funcionou e ela en-

gravidou novamente. Foi somente na segunda tentativa, com outro médico, que 

seu projeto de encerramento do ciclo reprodutivo vingou.

Aí eu procurei o médico que fez a minha ligadura, e ele falou que eu estava com 

mioma, não estava grávida não. Eu falei: “Bom, ainda bem”. Mas, também não é 

uma boa porque quem está com mioma tem que operar. Aí ele pegou e disse assim: 

“Bom, eu vou fazer o seguinte, vou passar a senhora para outro médico e a senho-

ra vai ver o que está acontecendo”. Aí, quando eu fiz a ultra, confirmou que era 

uma gravidez. Aí foi quando o médico de lá falou para mim: “Olha, estou vendo 

que não adianta ligadura para a senhora, que a senhora vai arrebentar novamen-

te. O negócio é tirar essas trompas fora”. Eu disse: “Ih, doutor, já era para ter ti-

rado. Pelo amor de Deus, já estou cansada, é muita luta, muito filho, muito tra-

balho”. Aí ele falou: “A senhora pode deixar que não vai ter mais filho não. Se a 

senhora tiver filho, eu rasgo meu diploma”. 

O tema do arrependimento pós-laqueadura tem sido tratado pela lite-

ratura médica especializada; em geral, são poucos os registros de arrependi-

mento. Na literatura médica, a investigação sobre esse assunto preocupa-se em 

identificar os fatores que contribuem para o arrependimento. O mais comum, 

segundo os estudos realizados, seria a idade da mulher por ocasião da realiza-

ção da cirurgia: quanto mais jovem, maior a probabilidade de arrependimento 

(Campos de Carvalho et al., 2006). Nesse conjunto de entrevistas, as circuns-

tâncias da laqueadura foram evocadas e trazidas novamente à tona. Ao refazer 

o caminho reprodutivo mediante narrativas de memória, as mulheres tenderam 

a se apresentar como satisfeitas com a decisão que tomaram ou, pelo menos, 

resignadas com ela depois de decorridos tantos anos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A motivação desta pesquisa foi rever o momento de introdução da prática da 

esterilização feminina no Brasil pela perspectiva das mulheres que o vivencia-

ram. A abordagem geracional permite realizar contrastes entre diferentes ex-

periências, e, com ela, a reprodução e a contracepção ganham sentidos dife-

rentes. A geração entrevistada, que inaugurou e encerrou sua vida reprodutiva 

nos anos 1970 e 1980, esteve no centro de uma mudança radical dos padrões 

de fecundidade no Brasil. As taxas de fecundidade caíram, e baixou também a 
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faixa etária em que as mulheres passaram a ter seus filhos. Nessa mesma 

época, começaram a surgir iniciativas concretas em torno da defesa dos direi-

tos reprodutivos das mulheres. A década de 1990 viria a ser crucial e assistiria 

ao aprofundamento de uma agenda comprometida com os direitos das mulhe-

res. A cada ano, novas tecnologias contraceptivas passaram a surgir no merca-

do de medicamentos. No entanto, o acesso a elas ainda não foi generalizado, e 

o assunto permanece envolto em valores morais. Recordemo-nos, por exemplo, 

da polêmica instaurada em torno da liberação da “pílula do dia seguinte”.

A geração que vive atualmente os dilemas da reprodução enfrenta outros 

desafios: as novas tecnologias reprodutivas surgem como opção para adiar a 

maternidade, por exemplo, ou configuram um drama para os casais inférteis. 

Alguns desafios, contudo, se mantêm, sobretudo aqueles referentes às relações 

entre os gêneros; à responsabilização masculina para com ações contraceptivas, 

que ainda deixa a desejar. Na percepção das mulheres entrevistadas, a atual 

geração de mulheres conta com avanços no campo da oferta de alternativas 

contraceptivas seguras. No entanto, para elas, ao refletir sobre sua experiência 

passada, a esterilização continua a ocupar o lugar de “melhor solução”. 
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 NOTAS

1 A pesquisa recebeu financiamento da Fundação de Am-

paro à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) e do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-

nológico (CNPq).

2 Segundo o Dicionário Aurélio, laparoscopia é a visualização 

da cavidade abdominal mediante o uso de um aparelho de 

fibra óptica chamado laparoscópio ou endoscópio, que é 

introduzido no corpo do paciente através da parede abdo-

minal anterior;  laparotomia é qualquer incisão destinada 

a abrir a cavidade abdominal.

3 A Igreja católica era (e ainda é) abertamente contrária à 

contracepção, sobretudo a artificial. Na Constituição Fed-

eral de 1988, o planejamento familiar foi incluído como 

direito social. Sua regulamentação foi feita em 1997, e nela 

consta a esterilização voluntária para homens e mulheres. 

Antes da CF/88, o único instrumento legal que arbitrava 

sobre a esterilização era o código penal. Pelo código, a es-

terilização poderia ser classificada como crime de lesão 

corporal, exceto se fosse comprovada sua realização para 

fins terapêuticos.

4 Os índices de mortalidade materna caíram em 2011 no Bra-

sil. Mas, o país ainda se encontra distante das metas apro-

vadas pela ONU. Disponível em: <www.observatoriodege-

nero.gov.br>. Acesso em 3 abr. 2014.

5 O trabalho de Joana M. Pedro se destaca por ser um dos 

poucos que aborda mulheres com níveis mais altos de es-

colaridade e que a autora classifica como pertencentes às 

camadas médias urbanas. Em minha pesquisa, foram in-

corporadas mulheres com perfis educacionais e ocupações 

distintos. Houve variações em dois aspectos: repertório 

contraceptivo (mais variado entre aquelas com mais alta 

escolaridade) e referência à prática do aborto (mais comum 

entre as mulheres com baixa escolaridade).

6 Os nomes das entrevistadas foram alterados.

7 Agradeço a Marcelo Tavares Natividade a lembrança desse 

texto de Strathern para enriquecer a análise do material 

de pesquisa.
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MEMóRIA DA ESTERILIZAÇÃO FEMININA: 

UM ESTUDO GERACIONAL

Resumo

A geração de mulheres que conheceu a introdução da es-

terilização feminina como prática corrente no Brasil é o 

assunto deste artigo. Em entrevistas sobre trajetórias con-

traceptivas, 15 mulheres de distintos perfis sociais relatam 

seus percursos reprodutivos até a realização da cirurgia. 

As entrevistadas submeteram-se voluntariamente à este-

rilização entre os anos 1970 e 1980. Os relatos foram colhi-

dos entre em 2011 e 2012 na cidade do Rio de Janeiro e 

compõem o material aqui chamado de “memória da este-

rilização”. A partir das narrativas, dois temas se destacam: 

a dimensão relacional que marca a decisão pela esteriliza-

ção e a produção das memórias das mulheres sobre a re-

produção e a contracepção.

MEMORY OF FEMALE STERILIZATION: 

A GENERATIONAL STUDY

Abstract

The topic of this article is the generation of women who 

experienced the introduction of female sterilization as a 

current practice in Brazil. In interviews on their use of con-

traceptives, fifteen women from different social back-

grounds spoke about their reproductive histories prior to 

performing the surgery. The interviewees all voluntarily 

submitted to sterilization between the 1970s and 1980s. 

The accounts were collected in 2011 and 2012 in the city 

of Rio de Janeiro and form the material referred to here as 

‘memories of sterilization.’ Two themes emerge from the 

narratives: the relational dimension influencing the wom-

en’s decision to undergo sterilization, and the production 

of the memories of the women concerning reproduction 

and contraception.

Palavras-chave

Gênero; 

reprodução; 

esterilização feminina; 

maternidade; 

trajetórias de vida e 

memória.

Keywords

Gender; 

reproduction; 

female sterilization; 

motherhood; 

life trajectories and memory.





PLASTICIDADES RECRIADAS: CONHECIMENTO 
SENSíVEL, VALOR E INDETERMINAÇÃO NA 
ATIVIDADE DOS CATADORES DE RECICLáVEIS *
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Este artigo discute a economia da reciclagem no município de Duque de Caxias, 

na região metropolitana do Rio de Janeiro. O foco da análise repousa sobre o 

trabalho dos catadores de materiais recicláveis e tem o objetivo de empreender 

uma reflexão etnográfica sobre um dos circuitos comerciais do bairro de Jardim 

Gramacho, que durante a pesquisa era parte da pulsante economia em torno 

dos objetos descartados com potencial para reciclagem existente na região. 

Desse circuito comercial, analiso um trecho ou segmento, correspondente àque-

le entre o aterro de resíduos da localidade, na época ainda em operação, e a 

associação de catadores fundada em seus arredores, que abrigava em seu ter-

reno uma cooperativa. Apesar de relativamente pequeno, a exploração etno-

gráfica desse segmento se mostrou relevante por tornar visível a mediação 

central que a atividade dos catadores operava entre o sistema de gestão de 

resíduos e a indústria da reciclagem no contexto estudado. 

O material etnográfico em que se baseia esta análise corresponde ao 

trabalho de campo realizado durante 14 meses como parte da pesquisa de dou-

torado. Entre abril de 2011 e junho de 2012, acompanhei os catadores em suas 

atividades cotidianas na associação, onde permaneci a maior parte do tempo, 

mas também frequentei outros espaços relativos ao universo da catação, como 

o aterro de resíduos e outras instituições locais. O campo foi marcado por um 

momento histórico ímpar, correspondente a um processo de transição impul-

sionado por um novo marco regulatório, que tinha como uma de suas maiores 
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consequências práticas para os catadores o fechamento do aterro de resíduos 

da localidade. Esse evento, ocorrido junto com o encerramento do campo, cor-

responderia à transformação dos arranjos comerciais e laborais vigentes há 

mais de três décadas nesse contexto. 

Locais como aterros de resíduos partilham do mesmo estigma e do ima-

ginário negativo construído historicamente em torno dos restos.1 A impressão 

frequentemente causada pela ideia do contato com esses objetos ou com os 

territórios caraterizados por sua presença, como os lixões ou aterros, é de “cho-

que, nojo e horror” (Millar, 2012: 165).2 No entanto, as noções de um lugar à 

margem das leis e da sociedade, expressão de um “caos”, e marcado pela priva-

ção e pela carência, se mostram distantes daquilo que o aterro significava em 

termos simbólicos e práticos para os catadores de Jardim Gramacho. A aproxi-

mação desse universo começará assim pela história desse empreendimento e 

pela narrativa biográfica de Leila,3 personagem principal deste artigo. A história 

da inserção de Leila na “rampa” corresponde à sua transformação em catadora 

e servirá como fio condutor para a compreensão da etapa inicial do circuito 

comercial, com a apresentação das práticas e dinâmicas de trabalho nesse es-

paço, e dos sentidos que essas práticas e dinâmicas assumem para os catadores.  

Em seu pano de fundo, o artigo tem como base uma “arena de debate” 

(Ingold, 2012: 436) heterogênea, composta de enquadramentos teóricos e abor-

dagens metodológicas que propõem, de formas diversas, concentrar a atenção 

nos objetos, na sua materialidade e “coisitude”, e nas práticas em que eles são 

agenciados (Bennet, 2010; Hawkins, 2010; Henare, Holbraad & Wastell, 2007; Gell, 

1991). Sem perder de vista, ao mesmo tempo, as formas de os designar no plano 

simbólico, a análise aqui empreendida reflete sobre a “vida social” (Appadurai, 

2008) das coisas descartadas e descreve as trajetórias dos “resíduos” até sua 

transformação em “materiais recicláveis”. Dessa forma, é possível compreender 

a atividade dos catadores como processos de recriação de valor dessas matérias, 

descortinando ao mesmo tempo as técnicas e os saberes específicos requeridos 

para essa transformação.

Ao enfocar uma das etapas de trabalho ao longo do circuito comercial, 

a de “bater o material”, um sistema classificatório apurado das matérias plás-

ticas é revelado, indicando a existência de um conhecimento sensível (Lévi-

-Strauss, 1970) dos catadores sobre “plasticidades”, advindo de um saber práti-

co. Esse saber, que apreende e explora as qualidades dessas materialidades de 

modo específico, nos apresenta uma perspectiva nativa a respeito das matérias 

plásticas. 

Desdobrando essa discussão, o artigo se dedica à descrição de trajetórias 

que não se completaram no circuito comercial em questão, constituindo casos 

de “desvios”. A análise de trajetórias desviadas dos objetos descartados ilumina 

a indeterminação dos resíduos, característica das matérias em fluxo, em que o 

valor ainda não foi estabilizado em bases objetivas em termos de definições e 
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significados estáveis. Valor é aqui entendido como produto de processos com-

plexos, simultaneamente monetários, simbólicos, sociais e materiais. Como 

enfatizam Hawkins e Muecke (2003) ao propor a noção de “economias culturais 

dos resíduos” (cultural economies of waste), valor não é nem uma província da 

economia, nem da cultura, mas algo constantemente transacionado entre os 

dois, em múltiplos espaços e regimes.

O artigo, ao empreender uma reflexão etnográfica sobre o universo dos 

catadores e a economia dos recicláveis de Jardim Gramacho, alia uma antropo-

logia das práticas econômicas a uma antropologia do trabalho para a compre-

ensão da complexidade dos contextos caracterizados pelos resíduos e pelos 

materiais descartados. Os catadores, por meio de suas atividades laborais, ope-

ram a mediação econômica e a recriação do valor desses objetos. Essas práticas 

apontam, ao mesmo tempo, para a existência e a articulação de novas formas 

de fazer política com base nas plasticidades e outros tipos de materialidades.

ADENTRANDO jARDIM GRAMACHO: UMA HISTóRIA DE 

VIDA NA “RAMPA”

Duque de Caxias é uma das cidades que compõem a região metropolitana e faz 

divisa com o município do Rio de Janeiro. A industrialização dessa região se 

originou a partir da Segunda Guerra Mundial, com a instalação da Fábrica Na-

cional de Motores, da Refinaria de Petróleo (Reduc) e a construção de rodovias 

(Ramalho & Fortes, 2012). Esse processo se aprofunda ao longo da segunda 

metade do século, com a “complexificação” dos processos produtivos ligados à 

refinaria, sobretudo o começo do processamento de gás natural nos anos 1980. 

E, a partir dos anos 2000, a área passa a abrigar um complexo industrial carac-

terizado pela formação do Polo de Desenvolvimento Gás-Químico, que tem na 

Reduc seu núcleo aglutinador. O polo atraiu uma cadeia industrial que utiliza 

o gás natural como insumo da produção de polietileno, matéria-prima para a 

produção de diversos tipos de plásticos, o que incentiva a instalação de empre-

sas de grande porte do segmento de polímeros na região (Barbosa, 2012). 

Jardim Gramacho é um bairro do município de Duque de Caxias, situado 

entre a rodovia Washington Luiz, ou BR-040, e a baía de Guanabara. O bairro 

ganhou notoriedade pelo fato de abrigar, durante mais de três décadas, um dos 

maiores aterros de resíduos da América Latina, concebido e implementado 

como solução definitiva para a questão da limpeza urbana e da gestão de resí-

duos durante o período da ditadura militar no país, quando a localidade foi 

definida pelos militares como “área de segurança nacional”. O projeto grandio-

so para criação de um aterro sanitário metropolitano no bairro começa a ser 

executado em 1977, mas logo se descaracteriza com a crise que se seguiu ao 

“milagre econômico” (Nascimento, 2002). Como resultado, o empreendimento 

entra em operação já fora das normas e dos parâmetros previstos pelo projeto 

inicial, tornando-se, como se popularizou posteriormente, um “lixão”.
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O local funcionou nessa condição de “lixão” ao longo de mais de duas 

décadas, o que atraiu um grande contingente de pessoas interessadas em co-

letar os materiais ali descartados e que começaram a ocupar a área do entorno 

do aterro com a construção de casebres para moradia, formando assim a po-

pulação de catadores do bairro. Leila foi uma dessas pessoas atraídas para a 

localidade. Sua história é ilustrativa de diversos aspectos do universo da cata-

ção em Jardim Gramacho, que envolvem as formas como alguém se transforma 

em “catador”, as relações e procedimentos implicados no trabalho no aterro, 

assim como os sentidos e usos nativos acerca desse espaço, que não corres-

pondem às representações negativas (re)produzidas de modo geral pelos atores 

externos a esse mundo, incluindo a mídia, os técnicos, gestores e especialistas, 

os discursos do senso comum. Se esse segmento “de fora” define os “lixões” e 

“aterros” como espaços de “exclusão social e miséria por excelência”, sendo o 

trabalho ali desempenhado “nada além de uma estratégia de sobrevivência” 

(Millar, 2012: 165), a perspectiva dos catadores mostra que a inserção no uni-

verso da catação estava relacionada menos com uma suposta necessidade ir-

redutível do que com a abertura e exploração de “oportunidades”.4 

A história de Leila com a “rampa”5 tem início ainda na sua infância. Ela 

morava em São João de Meriti com a mãe mais cinco irmãos menores, e desde 

os nove anos trabalhava na feira. Certo dia, conheceu uma colega que disse “eu 

sei um lugar onde tem muita coisa boa”. Leila então pediu para que a colega a 

levasse até lá. Do primeiro dia no local, ela contou “entrei na ‘rampa’ e achei 

dez latas de pêssego. Aí foi o que eu levei pra casa, foi pêssego! Eu nunca tinha 

comido pêssego, era muito caro nessa época”. Leila começou a visitar a “rampa” 

a fim de levar para casa o que considerava “coisas boas para comer”. Na vez 

seguinte, em que achou óleo, arroz, carne, pensou “ih, esse lugar é bom!”. Foi 

então que conheceu um homem que fez a ela e suas cinco amigas a seguinte 

proposta: “por que vocês não trabalham aqui? Se vocês trabalharem aqui vão 

ganhar muito dinheiro”. Foi assim que elas passaram a frequentar o local não 

apenas para obter bons víveres para casa, mas também para catar materiais 

comercializáveis a trabalho. 

Nas narrativas dos catadores sobre o passado na “rampa”, os relatos de 

incêndios, perdas de material, acidentes e péssimas condições de trabalho são 

frequentes. Essa época correspondia às décadas em que o empreendimento 

operou irregularmente, como um “lixão”. A situação muda em meados da dé-

cada de 1990, quando, impulsionado pelo evento internacional de caráter am-

biental sediado na capital conhecido como Eco-92, o local passa por um pro-

cesso de remediação, com a recuperação da área e regularização das atividades. 

Em 1996, o Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho (AMJG) entra em operação 

com critérios compatíveis com os de um aterro controlado,6 e a empresa priva-

da Queiroz Galvão S.A. assume a gestão do empreendimento por meio de lici-

tação pública.7
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Embora ainda existissem acidentes, a partir de então as condições de 

trabalho dos catadores no aterro melhoraram, o que se refletia no comentário 

de Leila: “hoje o gás é entubado, tudo direitinho. Hoje o aterro tá nota dez, por-

que hoje o aterro é um aterro”. Ao longo desses 20 anos, ela se mudou para Jar-

dim Gramacho, teve três filhos, deixou de pagar aluguel e conseguiu comprar 

um terreno para construir seu barraco. Naquele mundo, Leila havia passado sua 

vida como catadora, conseguindo seu sustento da atividade de coletar materiais. 

O caso de Leila ilumina algumas características mais gerais, que apare-

cem com recorrência nos relatos de outros catadores e catadoras com quem 

conversei. A transformação em catador(a) não se dava por uma decisão a prio-

ri e definitiva, mas passava pela prática de frequentar a “rampa”. Essa frequên-

cia tinha sua origem em um convite para uma visita inicial ou na informação 

fornecida em interação pessoal por alguém próximo que já conhecia o local. De 

modo geral, um parente que já atuava como catador ficava responsável pela 

iniciação do novato até sua adaptação e familiarização com a atividade (Millar, 

2008: 28-29). Esse aprendizado se traduzia em ganhar a habilidade de saber o 

que catar, por meio de quais técnicas, como se proteger no terreno, onde posi-

cionar o material, como resguardá-lo, ao que ficar atento, entre outros aspectos, 

condições essas às quais nem todos conseguiam se adaptar.8

Esses vínculos pessoais, como as relações de parentesco e amizade, eram 

elementos centrais não apenas para dar acesso, mas para dotar de sentidos 

específicos as práticas do trabalho e o espaço do aterro.9 A “rampa” era perce-

bida e vivenciada como um local em que se produziam e atualizavam vínculos 

significativos por meio de uma ampla rede de relações interpessoais viabiliza-

das pela catação. Como apontou Millar (2008: 29) a respeito do universo dos 

catadores no aterro, seu trabalho “vai muito além da geração de renda, para 

incluir o trabalho social de cultivar relacionamentos”. O aterro era assim um 

espaço que não se restringia à catação, compreendendo atividades lúdicas e 

de lazer, como conversas, fofocas, piadas, refeições, jogos, repousos (Millar, 2007: 

29). E, apesar do trabalho cansativo e em condições adversas e insalubres, era 

um universo que abria um leque de oportunidades, como levar “coisa boa” pa-

ra a casa ou “fazer muito dinheiro”. 

A renda que se podia obter era variável e dependia, além das condições 

físicas e das habilidades do indivíduo, da qualidade da composição dos mate-

riais que chegavam, do regime de trabalho adotado pelo catador, em termos de 

preferência de quais materiais coletar, quantas horas diárias dedicar à coleta, 

e ainda dos circuitos comerciais nos quais se inseria e da configuração especí-

fica assumida em cada um deles.

A figura do catador não se constitui em categoria homogênea, e, de modo 

geral, é possível identificar duas orientações distintas que ela ocupa em relação 

ao espaço urbano. A “centrífuga”, em que os catadores se deslocam para a ori-

gem dos resíduos, como residências e estabelecimentos comerciais que descar-
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tam os materiais, e a “centrípeta”, em que a direção seguida é o destino final, 

como os vazadouros, para onde os materiais recolhidos são levados, sejam eles 

classificados como “lixões”, aterros controlados ou aterros sanitários. 

Essa classificação corresponde à configuração e aos arranjos da catação 

no âmbito da informalidade e, portanto, não abrange a atividade exercida em 

organizações geridas coletivamente, como cooperativas e associações, cujas 

primeiras iniciativas no Brasil remetem à década de 1980 (Gabard, 2011: 22), 

ganhando relevo com a virada do milênio. Em 2010, a partir do marco regula-

tório da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o deslocamento da atividade dos 

catadores das ruas e vazadouros para o espaço das cooperativas e associações 

ganha um sentido institucional, relativo ao início de um processo de formali-

zação do trabalho da categoria. Por meio dessa forma organizacional, o catador 

adquire o direito de participar do sistema de gestão de resíduos municipal 

como ator coletivo e sujeito jurídico, podendo realizar a prestação dos serviços 

de coleta e destinação final. 

O universo dos catadores de Jardim Gramacho representava um desafio 

a essas definições e suas fronteiras estanques. A investigação do funcionamen-

to da economia dos recicláveis, na prática, evidenciava uma pluralidade de 

arranjos comerciais e formas de organização do trabalho com as quais esses 

modelos poderiam coexistir. Se o quadro legal apontava os modelos centrípeto 

e centrífugo de trabalho informal do catador em oposição ao trabalho formali-

zado nas cooperativas e associações, no contexto observado na época da pes-

quisa, esses arranjos poderiam compor um mesmo circuito comercial. Para fins 

analíticos, denominei o segmento da economia dos recicláveis investigado 

neste trabalho circuito comercial de aterro-associação, e a narrativa a seguir 

se dedicará a sua descrição e compreensão etnográfica. 

  

A ECONOMIA DOS RECICLáVEIS E O CIRCUITO COMERCIAL 

ATERRO-ASSOCIAÇÃO 

Em abril de 2011, quando cheguei ao bairro para iniciar minha pesquisa etno-

gráfica, o aterro de Jardim Gramacho era responsável por movimentar uma 

vigorosa economia em torno da comercialização dos objetos descartados, con-

formando um “centro econômico ativo” (Bastos, 2005: 2) na localidade. O ater-

ro era uma peça estratégica tanto da gestão de resíduos quanto da indústria 

da reciclagem na região metropolitana do Rio de Janeiro. Nessa época, o local 

recebia aproximadamente 9.000 toneladas de resíduos por dia, sendo 80% pro-

veniente da cidade do Rio de Janeiro, e nele trabalhavam cerca de 1.300 cata-

dores diariamente. 

O empreendimento funcionava em tempo integral, com os resíduos lá 

chegando e sendo despejados em fluxo ininterrupto. Para acompanhar esse 

ritmo intenso, a atividade dos catadores se dividia em diferentes turnos, cujas 

jornadas de trabalho poderiam compreender os períodos da manhã, da tarde 
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ou da noite, incluindo a madrugada. Na prática, a existência desses turnos 

significava para os catadores a possibilidade de adoção de uma jornada de 

trabalho flexível, e diversos deles expressaram em nossas conversas suas pre-

ferências pelo trabalho noturno.

Coletando os materiais recicláveis, os catadores eram mediadores cen-

trais, constituindo o ponto de articulação entre o sistema de gestão de resíduos 

e a economia da reciclagem na região. De forma bem geral e esquemática, po-

demos dizer que a chegada dos resíduos no aterro, quando eram despejados, 

ficando disponíveis aos catadores, representava o início da trajetória ao final 

da qual esses objetos teriam consolidado seu “status de mercadoria” (Kopytoff, 

2008). Essas materialidades atravessavam várias etapas, podendo percorrer 

diversos circuitos e uma múltipla gama de transações econômicas, dependendo 

do tipo de fluxo que seguiam e do tipo de relação estabelecida entre pessoas, 

coisas e técnicas.

Tendo o aterro como ponto de origem, os objetos poderiam seguir traje-

tórias diversas. Com seu funcionamento, o aterro alimentava inúmeros esta-

belecimentos atrelados a essa dinâmica comercial, como bares, barracas, de-

pósitos de reciclagem de diversos tamanhos e níveis de organização, localiza-

dos ao longo das avenidas e ruas que formavam o caminho até a destinação 

final dos resíduos. As organizações de catadores do bairro também faziam 

parte desse conjunto de instituições impulsionadas pela operação do aterro. 

Veículos variados, como caminhões de grande, médio e pequeno porte, carretas 

e compactadores, com carregamentos de objetos diversos, atravessavam o ater-

ro, entrando e deixando o local. Esses fluxos de saída compunham diversas 

ramificações que correspondiam à existência de múltiplos circuitos comerciais 

centrados nos objetos descartados.

Para a compreensão desses circuitos, é fundamental levar em conta as 

formas de organização do trabalho e as condições particulares de cada estabe-

lecimento em seu arranjo específico. Ao analisar três cenários relativos à eco-

nomia dos recicláveis no Rio de Janeiro metropolitano – aterro, depósito e co-

operativa – Millar (2007) apontou a diferença no ambiente de trabalho e no 

processo laboral em cada um desses estabelecimentos e sua correspondência 

com três categorias distintas de catadores. Essas correspondiam a três formas 

de organização do trabalho, o que trazia implicações não apenas em termos de 

renda, mas no grau de autonomia que possuíam em sua situação laboral. A 

autora aponta a centralidade do enfoque etnográfico do trabalho e de seus 

arranjos institucionais para a compreensão da diversidade de circuitos que 

caracterizam as economias da reciclagem. Outras pesquisas adotaram o enfo-

que dos circuitos comerciais para pensar os universos em torno da circulação 

de objetos descartados e da reciclagem, como Neiburg e Nicaise (2010), Suárez 

et al. (2011) e outros, sinalizando a importância do fluxo dos objetos e sua in-

serção em cadeias ou regimes de valor.
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Neste artigo, o foco está nas trajetórias que compreendiam então os proces-

sos sociais, simbólicos e materiais dos objetos descartáveis em sua passagem de 

“resíduo” a “mercadoria”. Essa transformação, que equivale à produção do “material 

reciclável” pelo trabalho dos catadores, se torna inteligível com o acompanhamen-

to das coisas ao longo dos circuitos que elas atravessam em suas trajetórias, o que 

ultrapassa as fronteiras institucionais de estabelecimentos específicos. 

Pela perspectiva dos objetos, havia uma gama de possibilidades de circuitos 

comerciais a percorrer a partir de seu descarte no aterro, que dependiam, reitera-

mos, do arranjo no qual o catador, mediador central desse ponto da rede, estivesse 

inserido. Havia, por parte do catador, relativa liberdade de escolha a respeito do 

tipo de circuito do qual participar, e um segmento expressivo dos catadores do 

aterro não se filiava a nenhuma cooperativa, nem à associação, nem a um depósito 

específico, mantendo a autonomia de escolha a respeito do depósito com o qual 

transacionar seus materiais. No caso dos catadores filiados à associação, era a or-

ganização, enquanto ator coletivo e sujeito jurídico, que passava a realizar as 

operações comerciais com os intermediários.

Embora não houvesse a obrigação de comercializar os materiais coleta-

dos no aterro via associação e existisse a possibilidade de migração e circulação 

dos catadores entre os estabelecimentos em vista de insatisfações nas relações 

pessoais ou em procedimentos ligados ao trabalho, os catadores com quem 

convivi e conversei tinham optado por se associar, tornando-se membros ativos 

dessa organização. 

A associação, fundada em 2004, era uma entidade representativa da ca-

tegoria, e contava em seu quadro com cerca de 1.400 associados entre catado-

res individuais e reunidos em coletivos,10 porém apenas 150 indivíduos desse 

total poderiam ser considerados membros “ativos”, o que implicava a partici-

pação nas atividades relacionadas à economia dos recicláveis, mas também 

naquelas relacionadas à gestão do empreendimento, incluindo reuniões com 

fins políticos e eventos comunitários ou externos de caráter social e cultural. 

Os associados ativos escolhiam os cargos dos conselhos diretor e administra-

tivo por eleição direta. No terreno da associação também funcionava uma co-

operativa. Desse modo, ao mencionar a associação faço também referência às 

atividades econômicas compreendidas pela cooperativa ali existente.

Na época da pesquisa, a estrutura material da associação de catadores 

contava com terreno onde havia um prédio administrativo no qual funcionavam 

um escritório, um centro de referência e um galpão de triagem coberto com 

telha galvanizada e aberto nas laterais; ali se faziam a triagem e o armazena-

mento dos materiais, havendo, para tanto, duas prensas, uma balança, algumas 

bancadas de metal e de madeira para auxiliar a manipulação dos objetos; havia 

ainda três caminhões, sendo dois deles comprados de “segunda mão” e o ter-

ceiro, específico para a realização de coleta seletiva, adquirido mediante a par-

ticipação da instituição em projetos, convênios e parcerias diversas. 
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Essa estrutura material e o regime de trabalho a ela articulado tornavam 

vantajosa a opção por esse circuito comercial, o que poderia se dar em relação 

à forma de organização do trabalho ou à possibilidade de obtenção de preço 

melhor com maior valorização dos materiais. O catador Jean, filiado à associa-

ção havia dois anos, considerava valer mais a pena comercializar os materiais 

via associação do que via depósitos. Conforme me relatou, isso se devia ao 

fato de que, nos depósitos, os materiais eram vendidos misturados, enquanto, 

na associação, ele usufruía das condições estruturais e logísticas para a triagem 

do material, o que lhe agregava valor no momento da comercialização.

No segmento analisado do circuito comercial em questão, os catadores 

iniciavam, a cada semana, um ciclo de trabalho que começava com a coleta na 

“rampa” e terminava com a transação econômica dos materiais coletados pelos 

associados e a conversão dos valores obtidos pelos objetos em dinheiro. Desse 

modo, a dinâmica de operação do aterro compassava o ritmo das atividades na 

associação. De modo geral, as segundas, terças e quartas se caracterizavam 

pela etapa de coleta no aterro, por isso eram os dias em que o galpão da asso-

ciação se encontrava mais vazio. 

Os catadores “subiam a ‘rampa’” com o objetivo de selecionar, em meio 

às toneladas de resíduos despejados ali diariamente, os materiais com potencial 

comercial, que eram coletados. Catados, os objetos permaneciam no aterro 

aguardando o caminhão que os levaria até a associação, onde seriam descarre-

gados. Outra mediação importante dessa rede, os caminhões, eram os respon-

sáveis pelo transporte das “lonas” 11 e  dos catadores a quem as lonas pertenciam, 

circulação fundamental para o funcionamento da economia dos recicláveis. 

A quinta-feira era dia movimentado na associação, que abrigava uma etapa 

de trabalho específica, a de “bater o material”, quando o caminhão fazia o maior 

número de viagens entre o aterro e a associação, cerca de quatro ao longo do dia. 

Na sexta-feira, os catadores recebiam o montante de dinheiro correspondente à 

sua produção ao longo dos outros dias, fechando o ciclo semanal.12

PLASTICIDADES: O “BATER O MATERIAL” E A DISTINÇÃO 

APURADA DAS qUALIDADES 

Uma das etapas centrais do processo de transformação dos resíduos em mate-

riais recicláveis, a atividade de “bater o material” era realizada no espaço aber-

to do terreno da associação e consistia em uma triagem mais apurada do que 

a seleção inicial, feita ainda no aterro. Se esta última era regida pela lógica 

binária que distinguia apenas materiais “não recicláveis” e “potencialmente 

recicláveis”, a lógica que orientava a triagem da etapa de bater o material na 

associação comportava mais elementos, tornando-se mais diversificada e com-

plexa. Foi acompanhando Leila que pude compreender melhor as práticas que 

compunham essa atividade, e os respectivos critérios, lógicas e conhecimentos 

que sua execução requeria.
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Numa quinta-feira acompanhei Leila no desempenho da atividade de 

bater o material no terreno da associação: em primeiro lugar, ela deixava a sua 

frente uma lona, que, para fins analíticos, chamarei de lona principal. Esta 

continha os materiais recicláveis ainda misturados, tal como descarregados 

pelo caminhão. Ao redor de Leila encontravam-se oito lonas, que chamarei de 

periféricas. Da lona principal, que estava sendo batida, com enorme variedade 

de objetos – latas de refrigerante e cerveja, sandálias femininas, potes de sor-

vete, recipientes de produtos de limpeza, copinhos de guaraná natural, garrafas 

de dois litros de refrigerante, tampas de recipientes de conservar alimentos, 

sacolas de supermercado, garrafas de água mineral –, ela selecionava alguns e 

em seguida lançava-os nas lonas a seu redor. 

As lonas periféricas continham apenas um tipo de material, e os objetos 

nelas lançados deveriam corresponder ao material específico de cada uma – 

naquela ocasião ela trabalhava com as seguintes categorizações: a primeira 

lona continha “mistão”; a segunda, “pet verde”; a terceira, “pet transparente”; 

a quarta, “PP branco” ou “alta branca”; a quinta, “garrafinha colorida”; a sexta, 

“garrafinha branca”; a sétima, “cristal”; e a oitava, “karina”. Embora não tivesse 

me dado conta na ocasião, todos esses materiais correspondiam ao que pode-

ríamos designar de forma rudimentar como “plástico”. Acompanhando a cata-

dora em sua atividade, observando e conversando com ela, pude compreender 

a existência de “plasticidades” múltiplas, e conhecer melhor a diversidade 

existente em meio àqueles objetos, que até então, pareciam familiares.

Diante daquela massa aparentemente caótica de objetos, ficavam evi-

dentes as limitações dos instrumentos conceituais de que eu dispunha para 

avistar ali alguma ordenação. Porque me faltavam as categorias específicas que 

os catadores dominavam tão bem, minha visão igualmente tornava-se opaca e 

pouco apurada, como se eu apenas percebesse em preto e branco aquilo que os 

catadores conseguiam observar a partir de um enorme matiz de cores. Era pre-

ciso então deixar de lado a categoria genérica com a qual eu tentava enxergar, 

“plástico”, para compreender os critérios que orientavam as classificações nati-

vas daquela gama de plasticidades em questão. Embora existisse uma classifi-

cação formal da indústria petroquímica, as categorias utilizadas pelos catadores, 

e as lógicas a elas correspondentes, faziam uma bricolagem entre categorias 

“científicas”, como “PP” ou “Alta” (de alta densidade)  e categorias “sensíveis”, 

como, por exemplo, “garrafinha” e “cristal”.

Foquei o olhar em uma lona específica, repleta de objetos coloridos e 

diferentes uns dos outros. Quis saber “o que era aquele material”, e ela respondeu 

que aquilo era “mistão”, explicando que o “mistão” poderia ser de qualquer cor, 

assim como a “garrafinha”. Então pedi que ela me apontasse a lona de “garrafi-

nha”. Quando olhei para a lona de “garrafinha colorida”, comentei que parecia 

“mistão”, e ela argumentou que a diferença do “mistão” era o fato de ser “só 

garrafas”; portanto, se os objetos da lona de “garrafinha colorida” não tivessem 
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o formato “garrafa”, seriam “mistão”. Na lona de “mistão” poderíamos encontrar 

objetos como um vasinho preto de plantas, uma lixeira plástica marrom, uma 

tampa de pote de sorvete, um globo terrestre furado, um pote rosa de produto 

para tirar manchas de roupas, um pote amarelo de sabão pastoso para lavar 

louças, copos de chá-mate, potes de margarina. Sua definição de “mistão” foi 

bastante esclarecedora: “é o que sobra, é o resto de tudo; o que sobra é o ‘mistão’”.

Já na lona da categoria “garrafinha colorida” havia recipientes de todas 

as cores, em formato de garrafas, e de tamanhos diversos, provenientes de 

produtos de limpeza variados, alguns com alça, outros em formato de garrafas 

tradicionais, mais cilíndricas, como a de um recipiente de achocolatado em pó. 

A “garrafinha branca”, correspondia aos mesmos critérios da “garrafinha colo-

rida”, restringindo-se, no entanto, à cor branca. Leila achava que o tipo de 

material “mistão” era o que tinha o menor preço entre aqueles que ela estava 

manipulando. E estava correta, como verifiquei depois: em relação ao quilo da 

“pet”, que custava R$ 0,90, o quilo do “mistão” valia menos da metade, R$ 0,40. 

De modo semelhante ao caso do “mistão” e da “garrafinha colorida”, eu 

encontrava grande dificuldade para distinguir os objetos que se apresentavam 

na lona de “cristal” e aqueles categorizados como “pp branco”, pois me pareciam 

similares. Diferentemente do caso do “mistão” e da “garrafinha colorida”, en-

tendi que a diferença entre os dois materiais era mesmo a cor, pois enquanto 

o “pp” era branco, o “cristal” era translúcido. Na lona de “cristal”, poderíamos 

encontrar objetos como uma pasta escolar, garrafas de iogurte e um balde, des-

de que fossem transparentes, não havendo diferença entre a consistência dura 

ou mole. Por exemplo, a pasta era bastante flexível, ao contrário da capa de 

DVD e do balde, mais rígidos. Na lona de “pp branco”, poderíamos encontrar, 

entre outros itens, uma grade de proteção das hastes de um ventilador de chão, 

um balde, um pote de manteiga, um assento quebrado, tipo banquinho retan-

gular, desde que correspondessem à cor branca. 

Quanto à diferenciação monetária, Leila afirmou que “cristal” era mais 

caro do que “pet”. Posteriormente, conferi os preços e constatei que o quilo dos 

dois materiais apresentava igual valor, R$ 0,90. Treze dias depois, no entanto, 

o preço do quilo da “pet”, R$ 1,00, era superior ao do “cristal”, que permanecia 

R$ 0,90. A respeito da mudança dos valores, segundo Leila, o preço baixar era 

ocorrência rara e acontecia normalmente em tempo de chuva, porque os ma-

teriais ficavam com muita lama. Ela se lembrou então de que estava com um 

material cheio de lama, o que “dava prejuízo”, porque ficava mais barato. Foi 

então que percebi que além de “tipo”, “cor” e “formato”, o estado do material 

também era um critério relevante quanto à qualidade de sua composição. Du-

as garrafas pet iguais, uma limpa e outra suja de lama, não alcançavam valores 

equivalentes, pois eram qualitativamente distintas em vista de seu estado.

Sobre essa questão, ela afirmava que “não tem como o material ficar 

limpinho, porque lá em cima [no aterro] chove e é barro vermelho”. As condições 
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climáticas não impediam o trabalho dos catadores, que subiam para catar na 

“rampa” sob sol ou chuva. Em seguida Leila encontrou uma garrafa pet amassada, 

com o formato totalmente achatado em vez de cilíndrico, e completamente 

coberta de lama. E comentou: “olha aqui, essa pet aqui é verde. Eu vou botar na 

lona, que já é um pesinho”, arremessando na respectiva lona após exibi-la para 

mim. Concluí que a compensação pelo peso da lama era relativa, porque o que 

dava peso afetava ao mesmo tempo o estado da matéria e a desvalorizava.

De uma lista de 13 ou 14 itens comercializados pela associação, nove ou 

dez materiais correspondiam ao domínio das plasticidades. “O lixo foi-se resu-

mindo a plástico”, como, em entrevista informal, afirmou Alemão, deposista 

da região e principal comprador desses tipos de material da associação, ao se 

referir à composição dos resíduos na atualidade. 

1 A atividade de bater o material 

Fonte: Esta e todas as demais fotos  

foram feitas pela autora

1
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2 Exemplo de lona de mistão

3 Garrafinha colorida

2

3
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4 Exemplo de garrafinha branca

5 Lona com PP ou Alta branca

4

5



223

artigo | maria raquel passos lima

6

6 Garrafas pet

7 Disposição das lonas no terreno da associação
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Atualmente existem mais de 10.000 tipos de polímeros em uso, e o con-

sumo mundial de plásticos passou de quantidades dificilmente mensuráveis, 

na década de 1940, para 260 milhões de toneladas por ano hoje (Thompson et 

al., 2009 apud Gabrys; Hawkins; Michael, 2013: 4). Se, por um lado, a composição 

dos resíduos passou a ser caracterizada majoritariamente pelo plástico, por 

outro, não se trata de uma “redução”, como fica evidente ao observarmos a 

plasticidade própria da matéria plástica, que produziu e deu lugar a uma enor-

me diversidade de materiais e, no caso dos catadores, a um conjunto de cate-

gorias correspondentes que visava à classificação apurada dessa diversidade. 

Essas categorias específicas conseguiam abarcar de maneira mais próxima as 

inúmeras distinções existentes dentro do genérico conceito de “plástico”, que 

nos habituamos a utilizar indistintamente para um imenso conjunto hetero-

gêneo de objetos.

A consideração das categorias nativas como meio de acesso à alteridade, 

às cosmovisões dos nativos e seus respectivos universos sempre esteve no 

cerne da tradição antropológica moderna. Nela, as formas de classificação se 

mostram mediações centrais que estruturam a cognição, as possibilidades de 

conhecer o mundo e as formas de nele se engajar, agir e viver, merecendo 

atenção analítica e metodológica. Franz Boas, em seu texto “sobre sons alter-

nantes”, versava sobre o exemplo da cor verde. Nas inúmeras línguas nas quais 

não havia um termo para designar essa cor, os indivíduos que com ela se de-

paravam identificariam o amarelo e o azul, sendo que o limite entre os dois era 

duvidoso. O verde era percebido por meio do amarelo e do azul em vista da 

semelhança que essas cores mantinham com o verde. A classificação seria 

então realizada de acordo com as sensações conhecidas. “A dificuldade ou a 

incapacidade de distinguir duas sensações [...] corresponde a uma situação de 

máxima semelhança, o que depende da semelhança dos estímulos físicos e do 

grau de atenção” (Boas, 2004: 101). Imersos em um ambiente de gelo e neve, 

expostos permanentemente a esses estímulos, os esquimós possuíam uma 

enorme gama de categorias para designar o “branco”.  

Do mesmo modo, a proximidade com uma imensa massa de objetos 

plásticos levava os catadores a perceber as diferenças entre essas matérias. Os 

imperativos do trabalho cotidiano de coleta os expunham ao contato com as 

materialidades heterogêneas descartadas no aterro, estimulavam física e cog-

nitivamente suas faculdades táteis, de visão e de classificação, levando-os a 

desenvolver uma habilidade especial para identificar as qualidades dessas ma-

térias, reconhecendo semelhanças a partir do conhecimento sensível e apura-

do de suas diferenças. Essa incorporação sensível da prática com os recicláveis 

como um saber técnico que constitui uma “taxonomia nativa dos materiais” foi 

analisada por outros antropólogos, como Carenzo, Acevedo y Bárbaro (2013) e 

Carenzo (2014), que apontaram para a diversidade dos tipos de plástico e de 

suas classificações por parte dos catadores.
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O conhecimento concreto dos catadores converge com estudos recentes 

nas ciências sociais que exploram analiticamente os objetos. Tais abordagens, 

acadêmicas e nativas, propiciam um engajamento com os objetos e materiais 

plásticos “não apenas deixando-os ‘visíveis’ e tirando-os de sua névoa de fa-

miliaridade ou de sua passividade de segundo plano, mas tornando-os então 

interessante e produtivamente não familiares” (Gabrys; Hawkins; Michael, 2013: 

3). Os plásticos tornam ainda mais complexa essa questão ao proporcionar a 

desfamiliarização simultânea de um mundo de objetos e das propriedades ma-

teriais que constituem esses objetos.

Desde sua invenção até o presente, os plásticos “são frequentemente 

usados para imitar ou substituir um ou mais materiais ‘nobres’” (Fisher, 2012:95). 

Suas propriedades enquanto matéria-prima, tais como rigidez e maleabilidade, 

resistência e flexibilidade, fazem-nos exercerem o papel de “coringa” dos ma-

teriais. Se no início tal mutabilidade era vista negativamente, sob o signo da 

inautenticidade, sinônimo de inferioridade e de materiais baratos, no pós-

-guerra essas propriedades se tornaram marcadores com valor positivo, inau-

gurando a “era do plástico” (Bensaude-Vincent, 2013). Por sua natureza sintéti-

ca e seu caráter substitutivo, associado à praticidade, à conveniência e à fun-

cionalidade da vida moderna, apesar de sua resistência e durabilidade, o plás-

tico, tendo inaugurado o gênero dos materiais “artificiais”, tornou-se um ícone 

do descartável, com enorme influência na cultura norte-americana (Meikle, 

1995; Clarke, 1999). Dentro desse quadro, o pet exerce um papel singular em 

modos de descartabilidade, assumindo a forma de garrafas não reutilizáveis. 

Esse atributo do uso único é calculável e continuamente requalificado em di-

ferentes arranjos econômicos, fazendo emergir “múltiplas economias da des-

cartabilidade” (Hawkins, 2013: 51). 

Embora os plásticos no geral tenham adquirido uma reputação negativa, 

tornando-se signo da destruição ambiental, em especial as sacolas (Hawkins, 

2010) e as garrafas pet (Hawkins, 2013), do ponto de vista teórico e etnográfico 

não é interessante pensar esses objetos como coisas ruins a eliminar ou evitar. 

Pelo contrário, os plásticos devem ter sua dimensão econômica reconhecida 

como lócus de valor, tanto como um dispositivo de mercado específico quanto 

como uma indústria global.13

TRAjETóRIAS BEM-SUCEDIDAS E DESVIADAS: 

MONETARIZAÇÃO E INDETERMINAÇÃO

Após bater o material, as etapas seguintes atravessadas pelas plasticidades 

eram então a pesagem e o pagamento. Para a pesagem, os catadores formavam 

duplas para a manipulação das lonas, o que compreendia a inserção e a retira-

da das lonas da plataforma da balança e a sua realocação em um local distinto 

daquele em que estavam inicialmente. Essa disposição espacial correspondia 

a uma estratégia logística que pudesse delimitar e diferenciar as lonas batidas 
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ainda não pesadas, tanto das lonas já pesadas quanto das lonas ainda não 

batidas. Quando se tratava de lonas do mesmo material coletadas pela mesma 

pessoa, elas poderiam ser colocadas na balança de uma só vez, empilhadas. 

Durante a execução da pesagem, a diretora financeira anotava a informação 

indicada pela balança na folha de pagamento. Era esse o instrumento que lhe 

permitia controlar a produção total da associação sem perder de vista a quan-

tidade em quilos correspondente à produção dos catadores individualmente e 

a cada tipo de material específico. 

Seguia-se então o pagamento, que encerrava o ciclo semanal no arranjo 

de trabalho dos catadores na associação, constituindo a etapa final desse cir-

cuito comercial dos recicláveis. Na sexta-feira, os catadores esperavam que 

seus nomes fossem chamados pela diretora financeira, que conferia as folhas 

de pagamento e, após operar os cálculos, realizava a remuneração dos associa-

dos. Esse cálculo era operacionalizado pela tabela de preços dos materiais, fo-

lha de papel estampada na parede externa do escritório, que indicava os valo-

res relativos à cotação de cada tipo de material. Assim, o valor total arrecada-

do individualmente ao longo da semana era calculado e entregue em dinheiro 

ou mediante depósito bancário para quem possuísse conta. O catador assinava 

um recibo comprovando o recebimento do pagamento, e, desse total, 15% era 

destinado à associação como taxa administrativa.

A geração de renda representada pelo pagamento aos catadores corres-

pondia, com o fim da trajetória do objeto descartado e sua transformação em 

bem econômico, à conclusão desse processo produtivo,14 que se concretizava 

com a conversão dos materiais em recursos monetários por meio da realização 

bem-sucedida da transação entre a associação e o comprador, estabelecimen-

to de maior porte que se constituía em mais um intermediário até a grande 

indústria recicladora. 

A cadeia da reciclagem do plástico no Rio de Janeiro era, portanto, uma 

indústria bem estruturada, que movimentava uma enorme economia, propor-

cionando ganhos financeiros consideráveis mesmo aos menores elos da cadeia, 

como os catadores.15 Em contextos nos quais o mercado do plástico é incipien-

te e onde há escassa circulação monetária, como em Porto Príncipe, no Haiti, a 

comercialização dos plásticos constitui “pequenos lucros” (Neiburg, Nicaise, 

2010: 97; Guyer, 2004). 

A observação da trajetória dos resíduos pelo segmento do circuito co-

mercial formado entre o aterro e a associação permitiu compreender que a 

produção dos objetos descartados em bens econômicos dependia da realização 

bem-sucedida de uma série de procedimentos. Mediada pelos catadores, a pas-

sagem das coisas por essas etapas era a condição para que completassem suas  

“candidaturas” ao “estado de mercadoria” dentro desse “contexto mercantil” 

específico (Appadurai, 2008: 27-30), o que correspondia ao processo de recriação 

do valor dos objetos. 
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O pagamento concluía esse ciclo produtivo com a efetivação das trocas 

econômicas e a conversão dos materiais coletados em “dinheiro”. A recriação do 

valor dos descartados operada pelos catadores tinha como efeito, portanto, a mo-

netarização. No entanto, nem sempre os percursos dos objetos eram bem-sucedi-

dos e, consequentemente, nem todas as trajetórias eram concluídas tendo o dinhei-

ro como resultado de uma conversão final. Algumas delas, em que os objetos sofrem 

algum desvio em seus caminhos ao longo do circuito comercial, realçam a indeter-

minação relativa ao valor das materialidades caracterizadas como resíduos.

Na ocasião em que acompanhei Leila na tarefa de separar o material, ela 

bateu seis lonas, todas elas conseguidas durante aquela semana. Leila era rápida 

no desempenho dessa etapa, pegando vários objetos de uma só vez e lançando-os 

com destreza cada um em sua lona correspondente, o que muitas vezes era feito de 

costas. Dessa forma, ocorria com certa frequência a situação de alguns objetos 

caírem fora da lona. Se ela não percebesse a ocorrência desses pequenos desvios e 

não tivesse o trabalho de resgatá-los do chão, esses materiais, embora guardando 

seu tipo, cor, formato e estado, manteriam seu status de resíduos e, sem completar 

a trajetória como mercadoria, se transformariam em “sujeira” no terreno.

Ao executar a atividade, Leila afirmava que “tem que saber bater, se não 

souber bater, não tem como aproveitar nada...”. Bater o material, portanto, assim 

como, aliás, outras etapas do trabalho dos catadores, também requeria o aprendi-

zado de uma série de técnicas corporais (Mauss, 2003). A sentença indicava que, se 

o catador não tivesse destreza na distinção das qualidades das matérias, sem um 

senso apurado das características e potencialidades de cada objeto, nada se apro-

veitava, “deixando passar” muito material, que voltaria a ser “lixo”. 

A produção do “lixo” dependia assim da perícia na execução da atividade, do 

conhecimento e da técnica adquirida pelo catador ao bater o material, de modo que 

conseguisse extrair ao máximo o potencial de cada carregamento. Por isso, Leila, 

expressando certa vaidade de quem possuía tais habilidades, dizia “tem que saber 

bater”. Para alguém com o olhar destreinado e as categorias pouco refinadas como 

as de um visitante, a identificação entre o que era lona com “lixo”, lona não batida, 

lona batida não pesada, ou lona pesada esperando a caçamba não era uma tarefa 

simples.

Appadurai (2008: 45) chamou a atenção, a partir de exemplos diversifi-

cados, para as operações de desvio dos objetos. Nesses processos, que denomi-

nou “mercantilização por desvio”, “o valor é catalisado e intensificado, colo-

cando-se objetos e coisas em contextos improváveis”. Carenzo (2011), analisan-

do os objetos descartados no contexto da capital argentina, aponta a impor-

tância da distinção “lixo/materiais”, que advinha de sua capacidade de nos 

forçar a estender os horizontes possíveis da biografia social da matéria descar-

tada, incorporando fases pós-descarte como a reutilização e o reciclado.

Ao apresentar o desvio de objetos que haviam adentrado o fluxo que 

constituía o circuito comercial dos recicláveis, voltando a se transformar em 
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“lixo” ou em “sujeira”, quando descuidadamente ficavam pelo caminho, busquei 

complexificar a compreensão dessas trajetórias, para ressaltar o caráter rever-

sível dos processos de produção da “sujeira”, do “lixo” e do “material”. 

Com o tempo esses objetos deixavam de ser “materiais” deslocados ca-

sualmente dos trajetos das lonas, se misturavam à terra do chão, viravam par-

te da lama, e passavam a ser definidos como sujeira, se consolidando como 

elemento poluidor do terreno. A relevância analítica de focalizar todo o con-

junto de atividades do circuito comercial correspondente ao segmento entre o 

aterro e a associação em suas diversas etapas reside justamente em mostrar, 

em primeiro lugar, que era a mediação dos catadores e de seu trabalho que 

possibilitava a inserção desses objetos nos circuitos comerciais da economia 

dos recicláveis e a consequente recriação do valor desses materiais. Em segun-

do lugar, o enfoque dos desvios indica que a revalorização dos descartados e 

os processos de produção dos recicláveis em mercadorias são indeterminados, 

instáveis e sem garantia, passíveis de reversão até a conclusão da fase final.

A questão do valor como tema relevante nas ciências sociais remonta às 

teorias e análises dos clássicos fundadores da disciplina (Marx, 1998). Na con-

temporaneidade, essa questão continua sendo trabalhada, por perspectivas 

variadas e por diversos estudiosos envolvidos em pesquisas sobre a gestão de 

resíduos, a economia da reciclagem, o trabalho dos catadores, a estética do lixo 

no campo da arte, da literatura, da história, como Millar (2008), Reno (2009), Su-

rak (2011), Carenzo (2011), Hawkins; Muecke (2003), Cooper (2010), Labruto (2012), 

Whiteley (2011), Pye (2010), entre outros. Esta análise etnográfica aprofunda as 

discussões em torno do valor e qualifica o ponto indicado por Hawkins e Muecke 

(2003: X), de que os resíduos têm um papel complexo em formações de valor, 

porque se caracterizariam por processos de indeterminação “introduzidos pela 

lacuna ou momento em que o valor está ainda para ser decidido” (XII). 

Esse “estado transicional” (Pye, 2010: 6) deriva da sujeição desses objetos 

a inúmeras contingências das quais não se desvencilham o acidental e o arris-

cado. Essa transitividade é o que parece estar no cerne da questão dos resíduos 

e permite iluminar positivamente, em termos de “deslocamento”, “circulação” e 

“fluxo”, aquilo que supostamente não teria um espaço próprio, o “fora de lugar”. 

Do mesmo modo, a “ausência de valor”, alegada pelas definições de “lixo” do 

senso comum, poderia ser entendida justamente como essa qualidade transiti-

va, esse estado de vir a ser, em que os valores ainda não foram definidos e “ob-

jetificados” em quantias e significados estáveis. Afinal, resíduo (trash) “é um 

conceito social e culturalmente construído – a palavra, como sua manifestação 

física, está em um contínuo estado de deslocamento de fluxos conceitual, sim-

bólico e material” (Whiteley, 2011: 24).
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7  Disposição das lonas no terreno da associação

8  Objetos plásticos com trajetórias desviadas
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CONCLUSÃO

Este artigo apresentou o universo de trabalho dos catadores de materiais reci-

cláveis em Jardim Gramacho com a descrição das etapas e práticas compreen-

didas em um segmento de um dos circuitos comerciais da economia dos reci-

cláveis da região metropolitana do Rio de Janeiro. Ao enfocar as trajetórias dos 

objetos ao longo de sua transformação de “resíduos” em “materiais recicláveis”, 

procurei caracterizar a atividade dos catadores como processos de recriação 

de valor das matérias descartadas, que envolvem conhecimento prático e sen-

sível a respeito das qualidades dos objetos, técnicas corporais apuradas e a 

execução de um conjunto de etapas ao final do qual os objetos descartados 

adquirem o status de mercadoria, constituindo-se em bens econômicos. 

A relação próxima e intensiva dos catadores com as coisas descartadas, e 

a atenção que dedicam à materialidade dos objetos revelam um sistema de clas-

sificação nativo das matérias plásticas, evidenciando a existência da multiplici-

dade das plasticidades. A exploração dessas qualidades e potencialidades pelos 

catadores reinsere essas materialidades em contextos mercantis, em transações 

econômicas e em regimes de valor alternativos. A indeterminação do valor das 

plasticidades reforça a complexidade que atravessa as formas de lidar com esses 

objetos, passíveis de desvios, de reversões em seu status, em que o valor, em ter-

mos simultaneamente econômicos e culturais, está sempre sob risco.

Ao longo da história, os catadores foram desqualificados em função de 

representações etnocêntricas a respeito da matéria-prima de seu trabalho. Ain-

da hoje, as características que costumam utilizar para defini-los ressaltam a 

baixa escolaridade ou sua ausência, concepção que estabelece implicitamente 

a ideia de que a realização da atividade da catação não requer técnicas, habi-

lidades ou conhecimentos. A perspectiva etnográfica fornece um prisma dife-

rente, descortinando a expertise necessária para lidar com o extenso conjunto 

de materialidades, plásticas e de outras naturezas, que compõem esse univer-

so de trabalho.

Em sua heterogeneidade complexa dispersada, deve-se reconhecer nes-

sas matérias sua “capacidade, em algumas configurações e eventos, de provo-

car ações políticas” (Gabrys; Hawkins; Michael, 2013: 8). Ao evidenciar as qua-

lidades dessas materialidades, ao colocar em operação um sistema classifica-

tório nativo baseado em um conhecimento sensível dos objetos, ao produzir, 

pela mediação de seu trabalho, o valor econômico e simbólico dessas coisas, os 

catadores convidam a novas formas de “pensamento material” (4) e articulam 

novas formas de fazer política. 

Essa política não se limita a uma concepção estreita dos resíduos, dos 

materiais descartados e, em especial, dos plásticos como “problema ambiental” 

ou meramente coisas “sem valor”. Pelo contrário, a mediação fundamental dos 

catadores na economia dos recicláveis e nos sistemas de gestão de resíduos, 

que se funda em seu conhecimento acerca das matérias plásticas, deriva de 
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um engajamento com a particularidade dos plásticos e outros materiais, para 

extrair implicações dessas plasticidades e materialidades diversas. 

A categoria dos catadores e catadoras do país vem-se organizando poli-

ticamente em um movimento de âmbito nacional, com ramificações em todos 

os estados.16 A política dos catadores envolve a mobilização pelo reconheci-

mento de sua atividade como profissão por parte do Estado, das leis e da so-

ciedade civil, bem como o reconhecimento do valor do objeto de seu trabalho, 

evidente pelo deslocamento semântico que constitui uma de suas principais 

reivindicações, a de que não trabalham com “lixo” mas “materiais recicláveis”. 

A admissão do valor desses materiais e, sobretudo, do saber fazer impli-

cado em sua produção, se apresenta como um pré-requisito para legitimar a 

participação desses atores na arena pública por meio de sua atuação nas polí-

ticas de gestão de resíduos municipais com a possibilidade de pagamento pela 

execução dos serviços ambientais prestados à sociedade. Essas são algumas 

das bases que constituem a “matéria política” dessa categoria, possibilidades 

e oportunidades abertas pelas materialidades, que, longe de ser coisas inertes, 

possuem “poder” (Bennet, 2010) e participam ativamente dos agenciamentos e 

da constituição dos mundos em que estamos materialmente implicados. 
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 NOTAS

* Versões preliminares deste artigo foram discutidas levando 

ao seu aprimoramento. Gostaria de agradecer a Benoît de 

L’Estoile e aos pesquisadores do seminário “Modes de gou-

vernement et pratiques économiques ordinaires” da ENS 

de Paris, a José Ricardo Ramalho, Rodrigo Santos e aos pes-

quisadores do seminário do núcleo de pesquisa Desenvol-

vimento, Trabalho e Ambiente (DTA) da UFRJ, a Bruno Car-

doso pela leitura e comentários, e aos pareceristas anôni-

mos da revista Sociologia & Antropologia pela contribuição 

para o alcance deste texto final.

1 O processo histórico de desqualificação dos restos, que in-

clui as categorias para os definir, os saberes científicos 

desenvolvidos para os conhecer e as tecnologias para os 

tratar, assim como seus efeitos, foi analisado em detalhe 

por mim em outro texto (Lima, 2015, cap.1). 

2 Todas as citações em língua estrangeira presentes neste 

artigo foram livremente traduzidas pela autora. 

3 Os nomes citados na narrativa etnográfica deste artigo são 

pseudônimos.

4 A vasta bibliografia antropológica sobre economia informal, 

desde o trabalho seminal de Keith Hart (1973), vem apro-

fundando esse ponto. No caso do trabalho com os resíduos, 

destaco a análise de Reno (2009: 32).

5 Designação nativa do local em que os resíduos eram des-

pejados e no qual a catação era exercida no aterro. Com o 

volume de materiais acumulados assumindo a forma de 

um morro, a “rampa” também fazia referência, de modo 

genérico, ao empreendimento do aterro como um todo

6 A diferença entre aterro sanitário e aterro controlado é que, 

neste último, a presença de catadores é permitida (Bastos, 

2007: 2). 

7 Desde a inauguração, foi atribuída à Companhia Municipal 

de Limpeza Urbana (Comlurb) do Rio de Janeiro a tarefa de 

gerenciar o empreendimento, embora ela devesse atuar em 

acordo com os demais municípios da região metropolitana 

implicados sob a forma de consórcio.

8 Essas não eram questões menores, já que delas dependiam 

tanto uma boa produtividade no trabalho em termos de ren-
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da como a preservação da própria vida em termos de mini-

mizar o risco de acidentes, que podiam ser graves ou mesmo 

fatais. 

9 No aterro existiam até três gerações de uma mesma famí-

lia atuando na atividade. Conforme identificou Bastos (2008: 

103), a influência dos laços de parentesco ou “cultura fami-

liar” figurava como uma das principais motivações para a 

escolha desse tipo de trabalho. 

10 Na época da pesquisa, existiam quatro cooperativas de ca-

tadores no bairro. 

11 Grandes sacolas de polipropileno utilizadas pelos catadores 

para armazenar os materiais e um dos seus principais ins-

trumentos de trabalho.

12 Embora, em teoria, o esquema de trabalho nas cooperativas 

implique a divisão equânime dos ganhos coletivos obtidos 

pela soma da produção correspondente ao trabalho de to-

dos os cooperados, a escolha do esquema de pagamento 

por produção individual foi decisão antiga, que nesse con-

texto, segundo relatos de interlocutores, se estabeleceu 

como uma forma de solucionar recorrentes conflitos gera-

dos pelo sentimento de injustiça diante da igual repartição 

do dinheiro conseguido entre membros que alegadamente 

não compareciam para trabalhar de modo sistemático e 

proposital. 

13 Sobre a dimensão dos recicláveis e da reciclagem como uma 

indústria global, ver Reno & Alexander (2012). Sobre as tra-

jetórias globais dos plásticos ao longo das trilhas “secun-

dárias” que envolvem as redes de produção de chinelos, ver 

Knowles (2014).

14 Utilizo aqui “produção” de acordo com a definição de Zeli-

zer (2011: 218), que a entende como “qualquer esforço que 

cria valor”.

15 A renda obtida pelos catadores era bastante variável e de-

pendia de diversos fatores mencionados ao longo do texto. 

Em 2011, os catadores ganhavam em média de 400 a 800 

reais por semana, sendo que alguns deles poderiam con-

seguir até cinco ou seis mil reais em um mês. O alcance 

destes últimos valores não era o padrão habitual, já que 

para isso os catadores necessitavam de um regime de tra-

balho intenso e prolongado, ao qual a maioria dificilmente 

se submetia. Exceções se davam em vista de obter um di-
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nheiro para algo urgente como o pagamento de contas ou 

dívidas. Nessa época, o salário mínimo do país estava es-

timado em 545 reais, sendo menos do que alguns catadores 

ganhavam em apenas uma semana.

16 Faço referência ao Movimento Nacional dos Catadores de 

Materiais Recicláveis (MNCR), fundado em 2001. Sobre o 

movimento, sua declaração de princípios, objetivos e de-

mandas, ver <www.mncr.org.br>. Sobre a emergência do 

MNCR, ver Andrade (2004).
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PLASTICIDADES RECRIADAS: CONHECIMENTO 

SENSíVEL, VALOR E INDETERMINAÇÃO NA ATIVIDADE 

DOS CATADORES DE RECICLáVEIS

Resumo 

O artigo discute a economia da reciclagem na região me-

tropolitana do Rio de Janeiro, enfocando o trabalho dos 

catadores, com o objetivo de refletir etnograficamente so-

bre um circuito comercial ao longo do qual os “resíduos” 

são transformados em “material reciclável”. Do circuito, a 

análise aborda o segmento compreendido entre o aterro 

de resíduos e a associação de catadores local, e descreve 

as formas de organização do trabalho nesses espaços. Com 

foco nos objetos e nas práticas nas quais eles são agencia-

dos, o artigo evidencia a catação como processos de recria-

ção de valor das materialidades descartadas. A atividade 

de “bater o material” revela a existência de um conheci-

mento sensível, um sistema classificatório acurado e um 

conjunto de técnicas dos catadores a respeito das matérias 

plásticas. Desdobrando a análise, o artigo apresenta casos 

de objetos cujas trajetórias desviadas iluminam a indeter-

minação dos resíduos em termos de valor.

RECREATING PLASTICITIES: SENSORY kNOwLEDGE, 

VALUE AND INDETERMINACY IN THE ACTIVITY  

OF RECYCLABLE wASTE COLLECTORS

Abstract 

The article discusses the economy of recycling in the Rio 

de Janeiro metropolitan region, specifically the work of 

waste collectors, and develops an ethnographic reflection 

on a commercial circuit in which ‘waste’ is transformed 

into ‘recyclable material.’ It focuses specifically on the sec-

tion of the circuit located between the waste dump and 

the local collectors associations, describing the types of 

labour organization found in these spaces. Focusing on the 

objects and the practices in which they are mobilized, the 

article shows how waste collection involves processes of 

recreating value from discarded physical objects. The activ-

ity of ‘beating the material’ reveals the existence of a sen-

sory knowledge, a detailed classificatory system and a set 

of techniques utilized by the collectors in relation to plas-

tic materials. Developing the analysis further, the article 

presents cases of objects whose diverted trajectories shed 

light on the indeterminacy of waste in terms of value.
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Catadores de material 

reciclável; 

reciclagem; 

valor; 

plástico; 

gestão de resíduos.

Keywords

Collectors of recyclable 

materials; 
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value; 

plastic; 

waste management.
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INTRODUÇÃO: A RELAÇÃO DA TEORIA CRíTICA COM LUkáCS

As relações que os autores da assim chamada primeira geração da teoria crítica 

estabeleceram com uma das obras mais célebres de Georg Lukács (2003), História 

e consciência de classe, são atravessadas por continuidades e tensões. Por um lado, 

como a literatura a respeito da teoria crítica reconhece em grande parte, seria 

impossível pensar a constituição dos trabalhos de Theodor Herbert Marcuse e 

Max Horkheimer sem a referência imediata aos problemas colocados nos ensaios 

publicados em 1923. Sem descurar da complexidade dos temas tratados nessa 

obra, que vão desde um exame aprofundado das contradições da filosofia clássica 

alemã até questões de organização de um partido proletário à época da revolução 

russa, é possível afirmar que dois temas possuem centralidade para os represen-

tantes da Escola de Frankfurt: totalidade e reificação.1 Por outro lado, a despeito 

da importância das discussões engendradas pela obra de Lukács, seus conceitos 

e reflexões não foram avaliados de maneira uniforme pela teoria crítica.

Quem manifestou as maiores simpatias pelo livro talvez tenha sido Mar-

cuse. Para ele, seriam admiráveis os aspectos da teoria marxista resgatados por 

Lukács em sua obra, especialmente a influência que a dialética hegeliana exerceu 

sobre Marx, assim como a ênfase na consciência e nos fatores subjetivos da revo-

lução. Dessa forma, o marxismo hegeliano de Lukács constituiria uma de suas 

correntes mais avançadas e exerceria influência decisiva sobre a apropriação da 

obra marxiana que Marcuse viria a compor.2
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Em contrapartida, tanto Adorno quanto Horkheimer possuem relação 

bem mais ambivalente com o trabalho do autor húngaro. Com efeito, se consi-

derarmos as obras de Adorno, há pelo menos duas passagens com referências 

explícitas aos escritos lukácsianos. A primeira encontra-se em um ensaio sobre 

o realismo literário em Lukács, “Reconciliação extorquida”. Adorno destaca a 

importância dos trabalhos de juventude de Lukács e a ressonância que o con-

ceito de reificação exerceria sobre muitos intelectuais a partir da década de 

1920. Porém, afirma também que Lukács foi aos poucos cedendo às pressões da 

doutrina comunista oficial, o que representaria não apenas a negação de seus 

escritos iniciais, mas também um ajuste progressivo de sua imensa capacidade 

intelectual (Adorno, 2003: 243).

A segunda passagem de Adorno a respeito de Lukács está presente em 

Dialética negativa. Ao comentar o primado do objeto para uma dialética mate-

rialista, Adorno critica a noção de reificação empregada em História e consciên-

cia de classe. Posto que Lukács centra a teoria marxista nesse conceito, ele a 

aproximaria do idealismo alemão, reduzindo-a a um simples problema subje-

tivo e tornando-a aceitável para a consciência comum, ou seja, relacionar o 

termo simplesmente a um problema da consciência afastaria a crítica das de-

terminações objetivas da sociedade sobre os indivíduos. “Não se pode reduzir 

a dialética nem à reificação, nem a qualquer outra categoria isolada, por mais 

polêmica que ela seja. Por outro lado, o lamento da reificação evita mais do que 

denuncia aquilo que produz o sofrimento dos homens. O mal está nas relações 

que condenam os homens à impotência e à apatia, e que, no entanto, teriam 

de ser alteradas por eles; e não primariamente nos homens e no modo como 

as relações aparecem para eles” (Adorno, 2009: 163).

Quanto a Horkheimer, sua ligação com Lukács aparece de forma ainda 

mais tensionada.3 Sem dúvida, as teses de Horkheimer nos anos 30, quando 

assume a direção do Instituto de Pesquisa Social e se transforma na figura cen-

tral da teoria crítica no período, constituem-se enquanto prolongamento e re-

formulação dos problemas lançados originalmente por Lukács e seu conceito de 

reificação. A caracterização de Lukács a respeito do fenômeno tinha como pano 

de fundo a constituição da Revolução Russa e seu fracasso na Alemanha e na 

Hungria. Esse cenário histórico conformou tanto sua teoria a respeito da reifi-

cação, que procurava explicar por que os trabalhadores não conseguiam ter 

clareza das contradições e da crise da sociedade capitalista, quanto à problema-

tização da consciência de classe e à necessidade de um partido proletário que 

liderasse as massas.4 Por sua vez, a cisão entre os trabalhadores alemães após a 

Primeira Guerra Mundial, divididos entre socialdemocratas e comunistas, e a 

paulatina ascensão dos movimentos nazifascistas na Europa, marcou para 

Horkheimer a necessidade de aprofundamento do exame da reificação.5 Origi-

nalmente formulado por Lukács, o tema serviu para que Horkheimer construís-

se um programa de investigação teórica e empírica que se traduziu nas publica-
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ções do Instituto de Pesquisa Social e que girava em torno da questão de com-

preender por que uma parcela considerável dos trabalhadores alemães passou 

a apoiar o movimento nazista.

De fato, essa influência central é apenas inferida, pois não há qualquer 

menção explícita de Horkheimer ao livro de Lukács.6 Há, contudo, uma exceção, 

representada por um aforismo que foi excluído da edição final de Dämmerung. 

Trata-se de “Transfiguração metafísica da revolução”. Embora não cite nominal-

mente Lukács, é possível perceber com nitidez a quem se endereça o pequeno 

texto. Segundo Horkheimer, haveria naquele período histórico alguns intelectu-

ais que simpatizavam com a revolução por motivos filosóficos, e não por conta 

da incapacidade de satisfazerem-se as necessidades materiais dos trabalhadores 

no capitalismo. Tais pensadores acreditavam que este seria o “reino da perfeita 

pecaminosidade”, referência a Teoria do romance, de Lukács. Contra o modo de 

pensar “racional-calculista” que caracteriza o capitalismo – alusão ao ensaio 

sobre a reificação e sua apropriação da teoria weberiana da racionalidade capi-

talista –, eles estariam convencidos de que seria necessária uma transformação 

na consciência dos seres humanos para que a “verdade eterna” surgisse. “Mas a 

excentricidade utópica de suas palavras e a inferência de suas exigências idea-

listas a partir da esfera da superestrutura revelam o caráter idealisticamente 

religioso dessa radicalidade” (Horkheimer, 1985: 264).7 Dessa forma, já na fase 

inicial de sua obra, Horkheimer expressava reticências acerca da teoria da reifi-

cação e que seriam expostas nos trabalhos de Adorno no pós-guerra. 

O que propomos neste artigo é reconstituir a crítica de Horkheimer à 

teoria lukácsiana em História e consciência de classe por meio de textos que, em-

bora não façam referência explícita ao autor húngaro, permitem entender não 

apenas por que a teoria crítica do período aprofundou o exame da reificação. 

Além disso, a crítica aos pressupostos da teoria lukácsiana conferiu especifici-

dade ao marxismo empreendido a partir dos trabalhos de Horkheimer nos anos 

1930, ao mesmo tempo em que detalhava aquilo que no livro de Lukács só 

aparecia como sugestão: a explicação da derrota das revoluções socialistas 

deveria passar por uma compreensão sofisticada dos mecanismos que natura-

lizam as relações sociais capitalistas entre os indivíduos.8 Ou, ainda, o trabalho 

de Lukács representou passo decisivo, mas incompleto, na renovação do mar-

xismo. O passo seguinte seria dado pela teoria crítica. 

Certamente, não se pode esquecer que o próprio Lukács (2003: 20-32) 

empreendeu autocrítica que reconhecia as dificuldades de seu texto. Ainda que 

o impacto da obra fosse monumental, seu autor apontou para os riscos que a 

aproximação com algumas das categorias do idealismo alemão implicava para 

a acuidade de seu diagnóstico acerca do capitalismo. No entanto, temos moti-

vos para acreditar que os comentários de Lukács sobre si mesmo não dão con-

ta inteiramente dos problemas e desdobramentos de História e consciência de 

classe. Embora a crítica à noção de sujeito-objeto constitua tanto os comentários 
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de Lukács quanto os da teoria crítica, esta última trilhou caminhos e análises 

completamente diferentes. Se o autor húngaro daria importância cada vez maior 

à formulação de uma ontologia do ser social, Horkheimer e seus colegas de 

Instituto, orientados por questões históricas distintas, prestaram crescente 

atenção ao problema do conformismo. Nesse sentido, o entendimento do autor 

acerca de sua própria obra não esgota os problemas que ela coloca, já que suas 

formulações possuem autonomia em relação a suas intenções explícitas.

O aforismo de Horkheimer pode ser visto como uma síntese de sua visão 

acerca das questões colocadas em História e consciência de classe. Ao mesmo 

tempo em que condensa o reexame da reificação, especialmente por conta de 

sua teoria da consciência de classe, o pequeno texto também aponta para a 

crítica do vínculo estreito entre a obra lukácsiana e o idealismo alemão. A ex-

posição sumária feita por Horkheimer seria retomada em alguns de seus textos 

do início da década de 1930, momento em que o projeto da teoria crítica é lan-

çado e fundamentado. Assim, a análise de certos pressupostos da teoria lukác-

siana da reificação e da consciência de classe foi central tanto para a configu-

ração da teoria crítica quanto para que a renovação do marxismo fosse levada 

a cabo. Ou seja, a revisão de aspectos de História e consciência de classe também 

permitiria resgatar uma perspectiva diferente e fecunda da obra de Marx, tal 

como era a pretensão de Lukács. Essa alternativa, que já estava presente naque-

le livro, diz respeito à superação do esquema base-superestrutura típico do 

marxismo ortodoxo da primeira metade do século XX. A versão lukácsiana de 

marxismo ortodoxo e seu conceito de totalidade procuravam contrapor-se a 

essa visão.9 No entanto, somente a partir da crítica de Horkheimer foi possível 

aprofundar todas as implicações contidas no trabalho do autor húngaro, mas 

que ficavam limitadas por sua ligação problemática com o idealismo alemão.

Para compreender isso, este artigo toma como eixo duas questões que 

ajudaram a definir o projeto da teoria crítica em alguns dos textos de Horkhei-

mer do início da década de 1930: 1) a crítica aos pressupostos hegelianos pre-

sentes em História e consciência de classe; 2) a retomada de algumas noções 

expostas por Marx, sobretudo em A ideologia alemã, que se contrapõem à ma-

neira como Lukács se apropriou da obra marxiana, mas também porque tal 

recuperação pode ajudar a iluminar alguns aspectos da teoria crítica. Dessa 

forma, embora tenha ressaltado traços essenciais da sociabilidade capitalista, 

a crítica de Lukács encontra seus limites em uma aplicação às vezes idealista 

do marxismo e nas dificuldades em lidar com as transformações históricas do 

período, que resultaram na aproximação de trabalhadores com o nazifascismo. 

Não por acaso, a investigação de Horkheimer a respeito desse acontecimento 

faria diversas alusões aos problemas encontrados na teoria lukácsiana do iní-

cio dos anos 1920. Em especial uma nova forma de compreender a maneira 

como os indivíduos reproduzem sua vida cotidiana, embasada nas teses de A 

ideologia alemã, configuraria o arcabouço explicativo em relação aos problemas 
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do conformismo social, indo além do esquema tradicional base-superestrutu-

ra. Tal concepção marcaria não somente a teoria crítica em sua fase inicial, 

mas seria constitutiva de toda a trajetória da Escola de Frankfurt.

A CRíTICA DE HORkHEIMER: TRANSFIGURAÇÃO E INDIVíDUO

Um dos pontos centrais da teoria crítica de Horkheimer em relação à teoria da 

reificação de Lukács consiste na problematização que o primeiro faz do legado 

hegeliano para a teoria social em geral e para o marxismo, em particular. Na 

primeira metade do século XX, o uso de Hegel esteve no cerne de uma disputa 

não só teórica, enquanto entendimento do estatuto metodológico do pensa-

mento de Marx, como também política, posto que o lugar ocupado pela dialé-

tica hegeliana em relação ao materialismo definiria o marxismo “mais correto” 

e suas tarefas decorrentes. Por um lado, as teorias da Segunda e Terceira Inter-

nacionais se assemelhavam a uma técnica social aplicada.10 Nesse sentido, elas 

estariam muito mais próximo de uma ciência da revolução: bastaria conhecer 

as leis de funcionamento do capitalismo e esperar seus desdobramentos natu-

rais. A aproximação com a filosofia de Hegel seria muito malvista, pois qualquer 

vínculo com o idealismo, mesmo que de modo negativo, afastaria o marxismo 

de seu verdadeiro objetivo, o socialismo. Por outro lado, o resgate da herança 

hegeliana implicava que pensadores como Lukács e Karl Korsch retornassem 

a um aspecto essencial e então esquecido do marxismo. Tratava-se de ressaltar, 

no confronto entre Marx e Hegel, o lugar central da história no pensamento 

desenvolvido pelo primeiro. Dessa forma, o marxismo poderia livrar-se da in-

transigência que vivia naquele momento.

No entanto, o uso das categorias hegelianas não foi somente o salto qua-

litativo de Lukács em relação a muitos teóricos marxistas de sua época; apre-

sentou-se também como um de seus problemas centrais. De fato, a partir da 

incorporação de autores como Hegel e Weber, Lukács pôde resgatar um lado da 

obra de Marx até então ignorado pela maioria dos marxistas, a teoria do fetichis-

mo. O confronto com a teoria hegeliana também se mostraria fundamental 

para Horkheimer e não só pela importância do reexame de alguns aspectos da 

obra do filósofo alemão para renovação da teoria marxista. Além desse traço já 

ressaltado pelas críticas de Korsch e Lukács às correntes marxistas do início do 

século XX, estava em questão para Horkheimer dar um passo além dos conceitos 

de História e consciência de classe, tendo em vista que seus limites decorriam em 

grande medida da influência de Hegel sobre o revolucionário húngaro. A despei-

to da importância inequívoca de História e consciência de classe, seus textos trans-

parecem a dificuldade de Lukács em lidar com uma situação histórica na qual 

as classes trabalhadoras não apenas encontravam dificuldades em constituir 

uma sociedade emancipada, mas também se incorporavam às hostes fascistas.11 

O peso das categorias hegelianas não constituiria um simples acaso. Ao contrá-

rio, há estreita afinidade entre esses dois traços da obra lukácsiana. Para enten-
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der como isso ocorre, dois textos de Horkheimer são bastante elucidativos: o 

discurso de posse no Instituto de Pesquisas Sociais, intitulado “A presente situa-

ção da filosofia social e as tarefas de um instituto de pesquisas sociais”, e o ar-

tigo “Hegel e o problema da metafísica”. Embora o diretor do Instituto de Pesqui-

sas Sociais não mencione o nome de Lukács em nenhum dos textos, é possível 

reconstruir uma crítica aos fundamentos de História e consciência de classe a 

partir dos comentários de Horkheimer ao filósofo alemão.12

Ao descrever as bases do conhecimento para Hegel, Horkheimer comen-

ta a questão da identidade entre sujeito e objeto. Ao mesmo tempo em que 

Hegel fundamenta o conhecimento metafísico a partir da incondicionalidade 

do pensamento, isto é, um saber que produza por si mesmo seu sentido e jus-

tificação – descartando a atividade concreta dos homens –, ele afirma a neces-

sidade que o conhecimento em sua teoria tem de ser objetivo, ou seja, que a 

“Ideia” deve se apresentar objetivamente na realidade. Somente um sujeito in-

condicionado, absoluto, que não esteja limitado por outro ser, pode fundamen-

tar tal saber. Do contrário, esse seria um conhecimento fragmentário. Horkhei-

mer (2012b: 295) mostra que, na visão hegeliana, “o saber seguro não deve 

permanece restrito [...] ao conhecimento dos fenômenos psíquicos e físicos; ele 

recebe fundamentação e objetivo não a partir da vida ativa dos homens, mas 

é ele que há de trazer à tona, a partir de si mesmo, a justificação e o sentido 

da vida”.

Há aqui uma semelhança entre as teses hegelianas e os argumentos 

desenvolvidos em História e consciência de classe. A intenção de Lukács ao des-

crever a relação do proletariado com a sociedade era baseada no conhecimen-

to da totalidade, por meio da categoria “sujeito-objeto”, o que o aproxima de 

Hegel, pois este apontaria na direção de um “saber do todo no sentido de um 

autoconhecimento do sujeito, que tudo abarca e tudo é” (Horkheimer, 2012b: 

297). A diferença principal é que, enquanto Hegel interpretava a realização do 

autoconhecimento como o desenvolvimento da história humana, por meio das 

mais altas realizações da cultura e do Estado, Lukács atribuía o autoconheci-

mento a uma classe, e não a uma instância guiada pela “astúcia da razão”.

Com o proletariado, o sujeito e o objeto da história não apareceriam mais 

de forma duplicada, como para a burguesia. Como a reificação atinge até mes-

mo sua individualidade, não haveria a ilusão própria aos burgueses da possi-

bilidade de se imaginar sujeito dos acontecimentos. “Desse modo, para o tra-

balhador, o caráter reificado da manifestação imediata da sociedade capitalis-

ta é levado ao extremo” (Lukács, 2003: 336). As dificuldades de História e cons-

ciência de classe começam quando Lukács tenta estabelecer o salto para passar 

de uma posição a outra, identificando o sujeito do processo de produção com 

seu objeto. Certamente, o proletariado só pode tornar-se consciente de seu ser 

social se tiver a consciência de que ele também é uma mercadoria, a autocons-

ciência do objeto. O lado “sujeito” da equação aparece porque ele próprio é o 
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produtor das mercadorias, o sujeito da produção capitalista. Mas a percepção 

de que ele mesmo é condicionado pela coisificação não é dada de antemão. Por 

isso, há uma tendência no livro a destacar as premissas para a unificação de 

sujeito e objeto, a passagem da mera contemplação à ação, “da classe ‘contra 

o capital’ à classe para si mesma” (Lukács, 2003: 101).

À primeira vista, o idealismo hegeliano é posto de cabeça para baixo em 

História e consciência de classe, pois o “desenvolvimento da Ideia” é substituído 

por um agente social. Nessa simples inversão, entretanto, já residem alguns 

problemas. Ao descrever a classe operária como a mediação que faltava à 

filosofia clássica para chegar ao método correto de compreensão, Lukács en-

controu dificuldades em lidar com a consciência de classe tal como se apre-

sentava na realidade. Daí é possível compreender por que Lukács reconhece 

em poucos momentos de seu livro o fato de que os trabalhadores pudessem 

estar enredados em formas burguesas de consciência em um momento de cri-

se do capitalismo. A abolição da divisão entre ser e pensar, programa de Lukács 

para superar as antinomias do pensamento burguês, só poderia efetivar-se no 

interior de sua teoria por meio de uma identidade entre pensamento e reali-

dade no curso de sua progressiva determinação, assim como no progresso da 

consciência proletária.

Essa identidade fundamenta a questão da consciência de classe em 

Lukács, com base na distinção entre a experiência individual e a da classe 

como um todo. Por um lado, não seria possível que o indivíduo chegasse a 

apreender as medições necessárias para a visão do todo, uma vez que ele está 

preso de forma imediata nas malhas da reificação. Por outro lado, somente a 

classe poderia alcançar essa visão da totalidade, já que ela mesma constitui 

uma totalidade em si. Ao indivíduo restaria no máximo vislumbrar leis abstra-

tas e parciais a respeito do funcionamento do capitalismo. De maneira corre-

lata, seria impossível encontrar o concreto, atribuição fundamental da totali-

dade, no indivíduo empírico e histórico. “Estudo concreto significa, portanto: 

relação com a sociedade como totalidade” (Lukács, 2003: 140), afastando-se do 

que Lukács chama de consciência psicológica da classe, mera soma ou média 

do que seus componentes individuais pensam ou sentem. Se o acesso à totali-

dade depende do uso correto das mediações, então só uma consciência atribuí-

da, adjudicada, poderia mediar classe e conhecimento do todo social, uma vez 

que o indivíduo concreto é incapaz de tal uso. Não espanta, pois, que o autor 

tenha atribuído ao partido o papel de portador da consciência de classe.

Na leitura de História e consciência de classe, podemos ver como Lukács 

oscila entre as possibilidades de formação da consciência de classe.13 Em prin-

cípio, ele não quis redundar em uma mitologia ao atribuir a consciência de 

classe a uma forma imediata de consciência, “uma enigmática consciência 

genérica (tão enigmática como o ‘espírito do povo’, de Hegel), cuja relação com 

o efeito sobre a consciência do indivíduo é completamente incompreensível 
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por meio de uma psicologia mecânico-naturalista, aparece então como demiur-

go do movimento” (Lukács, 2003: 349). Lukács, porém, não conseguiu evitar em 

seu livro o aporte do partido bolchevique, na tentativa de explicar precisamente 

o surgimento da luta política para além da mera existência da classe. Apenas 

o desenvolvimento histórico e político do proletariado poderia garantir que a 

“intenção voltada para a totalidade” não permanecesse na apreensão imediata 

das relações sociais estruturantes.

Se tivermos em conta os comentários de Horkheimer sobre Hegel, a ar-

gumentação de Lukács pode ser vista como uma remissão à doutrina da identi-

dade, criticada pelo diretor do Instituto de Frankfurt, em cuja concepção de 

materialismo ignorar a concretude da existência dos indivíduos significava 

grave equívoco. Ora, a doutrina da identidade hegeliana entre sujeito e objeto 

seria pensada enquanto uma unidade de contradições, antecipada desde o início 

pelo sujeito que tudo abarca, distinguindo realidade efetiva e mera existência 

casual e aparente, o que pode ser estendido ao problema da identidade na obra 

lukácsiana. Sem ter de recusar a pretensão de abarcar o real, o pensamento da 

identidade descarta o que considera uma “existência baixa” – e do mesmo modo 

Lukács rejeita a “consciência empírica e psicológica” dos proletários por ser 

imediata. Assim como a classe em Lukács tem a primazia em relação a seus 

membros individuais por se constituir em uma totalidade, em Hegel a “determi-

nação (Bestimmung) do particular cumpre-se no destino do universal; a essência, 

o conteúdo substancial do indivíduo não se manifesta nas suas ações indivi-

duais, mas na vida do todo ao qual pertence” (Horkheimer, 1999: 122). Com base 

nisso, é possível dizer que a classe recebe estatuto semelhante ao do Espírito 

hegeliano em História e consciência de classe, pois Lukács procurou mostrar como 

o indivíduo é incapaz de perceber as reais determinações da sociedade capita-

lista, ao contrário da classe enquanto totalidade. Por sua vez, Horkheimer res-

salta como o desenvolvimento do Espírito na filosofia hegeliana “se completa 

independentemente do fato de que os indivíduos, no seu modo de agir histórico, 

o conheçam e o desejem; este tem sua própria lei” (Horkheimer, 1999: 123). Ou 

seja, considerando a teoria lukácsiana, seria preciso que os indivíduos reconhe-

cessem no partido, de maneira semelhante ao Estado e à cultura, uma instância 

superior e definidora de sua realidade, tal como o espírito de um povo, que 

“muda de um aglomerado de particularidades para um poder metafísico” 

(Horkheimer, 1990: 16).

Não se trata, porém, de imputar à obra de Horkheimer uma espécie de 

“anti-hegelianismo”. Marx é visto por ele simultaneamente como herdeiro e 

destruidor do legado de Hegel, o que permitiu que as ideias e conteúdos mais 

frutíferos do método hegeliano ganhassem vida, assim como Lukács pensava. 

O próprio Horkheimer afirmou em seu discurso de posse que a filosofia social 

encontrara seus resultados mais brilhantes e consequentes no sistema hege-

liano (Horkheimer, 1999: 121). Mas, ao contrário da influência decisiva que He-
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gel impôs sob o autor húngaro, seria preciso considerar o “método dialético 

como tal, [...] [em] que permanece como seu fruto apenas o detalhe [...] que se 

apresenta apenas como o saber de determinados homens efêmeros” (Horkhei-

mer, 2012b: 301).

Já vimos que o próprio Lukács reconheceria mais tarde as dificuldades 

que a influência hegeliana trouxe a sua perspectiva no início dos anos 1920, 

especialmente à concepção do proletariado enquanto sujeito-objeto da história. 

No prefácio de 1967 para História e consciência de classe, ele afirma que a indis-

tinção entre “objetivação” e “alienação” levou a obra a uma série de equívocos 

que mais tarde fariam a fortuna do livro. A superação dessa indistinção viria 

somente após detalhada leitura de Manuscritos econômico-filosóficos, texto ainda 

não publicado na época da primeira edição de seu livro. Contudo, a despeito da 

importância da avaliação de Lukács, sugerimos que o texto de Marx mais apro-

priado para se contrapor à leitura lukácsiana de 1923 não seria exatamente o 

dos manuscritos de 1844, mas outra obra incompleta de Marx publicada pos-

tumamente, A ideologia alemã. É o que se pode depreender da leitura dos ensaios 

de Horkheimer no início dos anos 1930. Dessa forma, o então diretor do Insti-

tuto de Frankfurt retoma de maneira particular a crítica ao idealismo dos jovens 

hegelianos feita por Marx, procurando contestar e superar alguns dos dilemas 

encontrados nos ensaios lukácsianos.14 

A ressonância que o texto encontrou nos trabalhos da teoria crítica nos 

anos 1930 é percebida a partir de uma comparação entre aquele trabalho e o 

discurso proferido por Horkheimer em sua posse como diretor do Instituto de 

Frankfurt. Vejamos o seguinte trecho da obra de Marx e Engels: 

O fato, portanto, é o seguinte: indivíduos determinados [em determinadas relações 

de produção], que como produtores atuam de um modo também determinado, esta-

belecem entre si relações sociais e políticas determinadas. É preciso que, em cada 

caso particular, a observação empírica [que se atém simplesmente aos fatos reais] 

coloque necessariamente em relevo – empiricamente e sem qualquer especulação ou 

mistificação – a conexão entre estrutura social e política e a produção (Marx & Engels, 

1984: 35, colchetes da edição brasileira).

Por sua vez, Horkheimer enfatizava que tomar a economia como a única 

e verdadeira realidade, sendo a psique dos homens e sua personalidade meras 

imagens que espelham a economia, “seria um Marx abstrato e por isso mal 

interpretado” (Horkheimer, 1999: 130). As dúvidas de Horkheimer quanto à 

validade das categorias de Lukács em torno da relação entre trabalhadores e 

reificação encontrariam expressão no projeto de investigação acerca do estado 

concreto da classe, por meio de pesquisas empíricas. O “trabalho de pesquisa 

concreto sobre o objeto” teria por objetivo justamente superar os problemas 

relativos ao tipo de visão que joga todo o destino dos indivíduos em estruturas 

suprapessoais (Horkheimer, 1999: 127). Em particular, a pesquisa feita com ope-

rários e trabalhadores de escritório alemães entre 1929 e 1932 procurou esta-
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belecer correspondências entre os diferentes estratos da classe trabalhadora 

alemã, suas atitudes políticas e estruturas de personalidade. Seu resultado mais 

importante foi mostrar que existiam atitudes autoritárias em um número sig-

nificativo de trabalhadores.15

Desse modo, o saber, incluindo o método dialético aventado por Lukács, 

deveria ceder terreno ao conhecimento do particular e abandonar suas preten-

sões de se tornar absoluto. Um conceito como o de “consciência adjudicada” 

não seria condizente com ele, posto que, se existe algo como uma consciência 

proletária, ela deveria ser buscada nos trabalhadores reais e nas suas reais 

relações de classe e produção, e não por meio de uma suposta racionalização 

e hipóstase. Quando Lukács coloca as considerações sobre a história concreta 

em segundo plano, acaba por agir metafisicamente, retornando a uma posição 

já criticada por Marx. A certa altura de seu ensaio sobre a reificação, Lukács 

tenta explicar o conceito de mediação: “Pois ‘o mediador’, segundo as palavras 

de Hegel, ‘teria de ser aquele em que os dois lados fossem apenas um, em que, 

portanto, a consciência reconhecesse um dos seus momentos no outro, seu fim 

e sua ação no destino, e seu destino em seu fim e em sua ação, sua própria es-

sência nessa necessidade’” (Lukács, 2003: 320, grifos originais). Não surpreende 

o fato de que Lukács retome esse trecho da obra de Hegel, pois já vimos como 

a identidade entre sujeito e objeto é fundamental em suas considerações a 

respeito da tarefa histórica do proletariado. Em seu texto acerca do problema 

da metafísica em Hegel, Horkheimer faz uma afirmação sobre a filosofia da 

identidade hegeliana que é apropriada também à construção lukácsiana do 

proletariado como sujeito-objeto: 

A identidade tem de ser pensada como unidade conceitual das contradições, de cuja 

superação ela resulta, isto é, como o sistema filosófico universal unitário com toda a 

riqueza de seu conteúdo. Mas a doutrina da identidade absoluta do sujeito e do objeto 

encontra-se segura desde o início e constitui por toda parte o ponto de mira. Somente 

por isso as diferenças e tensões podem ser reinterpretadas nesta filosofia como “con-

tradições”, porque já de antemão são concebidas como pensamentos do sujeito que 

tudo abarca e a todas elas são idênticas (Horkheimer, 2012b: 297).

Além disso, é possível atentar para outro aspecto paralelo às leituras 

hegeliana e lukácsiana da história a partir dos textos de Horkheimer. Em sua 

forma mais avançada, representada por Hegel, o idealismo alemão entendeu 

que o todo coletivo no qual vivemos é essencial na compreensão do ser huma-

no, já que o destino dos homens, que não são meros indivíduos, é dado pelo 

fato de eles serem membros de uma comunidade. De fato, ele só poderia ser 

entendido se se levassem em conta “estruturas ontológicas mais amplas que 

pertencem somente a um todo suprapessoal, [e] que possam ser descobertas 

apenas na totalidade social” (Horkheimer, 1999: 122). Uma visão materialista 

da realidade social, porém, não se poderia deter nesse ponto, erro que pode ser 

atribuído a Lukács. Seria necessário um passo seguinte, superando as aporias 
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do pensamento hegeliano. O aprofundamento do reexame da obra marxiana, à 

luz de sua relação com a filosofia hegeliana, se fazia mais do que necessário.

Uma das principais teses de Marx contra os jovens hegelianos de sua 

época consistia em mostrar que “os pressupostos de que partimos não são 

arbitrários, nem dogmas. São pressupostos reais de que não se pode fazer abs-

tração, a não ser na imaginação. São os indivíduos reais, sua ação e suas con-

dições materiais de vida, tanto aquelas por eles já encontradas como as pro-

duzidas por sua própria ação. Esses pressupostos são, pois, verificáveis por via 

puramente empírica” (Marx & Engels, 1984: 26-27). Por sua vez, Horkheimer 

procurou mostrar que um dos principais problemas da obra hegeliana estaria 

na constante transfiguração que realiza, a partir da qual se explicava a vida do 

indivíduo por meio da vida dos povos e do Estado, e não em referência a sua 

vida cotidiana e efetiva. Para esse tipo de filosofia “a verdadeira essência do 

homem não existe na mera interioridade e no destino factual dos indivíduos 

finitos [...]. [É] na história universal [que reside] essa essência substancial” 

(Horkheimer, 1999: 124). Assim, o sofrimento do indivíduo foi considerado ir-

relevante, já que o curso de sua história não é fruto de suas livres decisões. 

Precisamos levar em conta, porém, que se a história e o Estado no seu devir ex-

terior sempre emergem do “formigar do arbítrio”, se o historiador empírico tem 

que se ocupar de uma sequência de sofrimento e morte, de estupidez e infâmia, 

se a existência finita perece sob tormentos indescritíveis e se a história pode ser 

comparada a um “matadouro, ao qual foram conduzidos ao sacrifício a felicidade 

dos povos, a sabedoria dos Estados e a virtude dos indivíduos”, a filosofia nos 

eleva acima desse ponto de vista do observador empírico. [...] Segundo Hegel, 

o indivíduo finito só pode adquirir consciência conceitual de sua liberdade no 

Estado, através da especulação idealista. Nessa função mediadora Hegel viu 

essencialmente o engenho (Leistung) da sua filosofia e, portanto, da filosofia em 

geral, identificando-a com aquela transfiguração do real “que parece injusto” 

(Horkheimer, 1999: 123-124). 

Se entendermos aqui que os termos da crítica a Hegel caberiam aos ensaios 

e conceitos de Lukács, as ideias de proletariado como sujeito-objeto e como a 

classe quase destinada a conhecer a totalidade são colocadas em xeque pelo 

projeto inicial da teoria crítica. Daí que a realização de uma pesquisa a respeito 

da situação dos trabalhadores na Alemanha no início dos anos 1930 se tivesse 

mostrado essencial no percurso da teoria crítica, devendo levar em conta a ma-

neira como a vida daqueles indivíduos realmente se efetivava, o que significava 

“evitar decididamente todo tipo de transfiguração” (Horkheimer, 1999: 132). 

De fato, nessa fase de seu percurso intelectual, Horkheimer aceitava a 

tese lukácsiana de que o proletariado constituiria o lugar privilegiado na socie-

dade capitalista para seu conhecimento e transformação. O problema para 

Horkheimer não estava na própria posição do proletariado diante da teoria, já 

que ela constitui a seu ver a fonte do marxismo. Como ele afirma em Dämmerung, 

“as forças dirigidas à criação de um mundo mais humano estão encarnadas na 
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teoria e na práxis de pequenos grupos do proletariado” (Horkheimer, 2012c: 442). 

A questão reside em tomar um dever-ser, como uma identidade absoluta, por 

algo que é ou possa ser real. Tratava-se de não erigir uma entidade ideal, a cons-

ciência de classe, enquanto ponto futuro das aspirações revolucionárias, de 

negar, portanto, uma teleologia a respeito dessa consciência. Embora Horkhei-

mer reconhecesse a classe como âmbito determinante da vida dos indivíduos, 

isso não implicaria que o conhecimento das instâncias psicológicas e, portanto, 

individuais, não fizessem sentido, pelo contrário. Por meio desse exame seria 

possível apontar qual seria o estado atual da consciência de classe, ou seja, 

mostrando como de fato os trabalhadores estavam longe de superar a reificação. 

Um trecho de “História e psicologia” merece atenção especial, por mostrar que, 

embora a luta de classes seja o motor da história, não se deveria elevar a classe 

a uma espécie de entidade metafísica: “Quando o antagonismo entre as forças 

sociais humanas crescentes e a estrutura social, que neste contexto mostra ser 

o motor da história, substitui as análises concretas como esquema de constru-

ção universal, ou quando ele é alçado a um poder necessário à formação do fu-

turo, então o conceito [marxista] de história ora esboçado pode converter-se 

numa metafísica dogmática definitiva” (Horkheimer, 1990: 19).

As reflexões de Horkheimer a partir da recepção das teses de A ideologia 

alemã podem ser encontradas também em uma resenha sobre o livro de Karl 

Mannheim, Ideologia e utopia. “Um novo conceito de ideologia?” recupera algumas 

noções da obra de Marx e Engels, contrapondo sua conceitualização a respeito 

da ideologia com as teses mannheimianas, além de oferecer elementos que 

permitem complementar a crítica do frankfurtiano a Lukács.16 Publicado pela 

primeira vez em 1929, o texto de Mannheim recupera noções centrais do mar-

xismo, como “ideologia” e “consciência de classe”, para lançar as bases de uma 

sociologia do conhecimento. De forma resumida, a obra observa que, uma vez 

que não existe uma verdade objetiva, mas verdades que resultam de um ponto 

de vista particular, a tarefa da sociologia do conhecimento consistiria em mos-

trar a parcialidade de todas essas formas de pensamento, o que, para o autor, 

caracterizaria o conceito “total” de ideologia. Esse teria sido formulado original-

mente na obra de Marx por meio do conceito de consciência de classe, uma vez 

que pela primeira vez a estrutura da sociedade e suas correspondentes formas 

intelectuais começaram a ser compreendidas como variantes, de acordo com as 

relações entre as classes sociais. Para Mannheim, contudo, seria necessário dar 

um passo além, pois a crítica ideológica deveria ser estendida a todas as classes 

e todos os grupos sociais, incluindo a classe trabalhadora e os marxistas. Assim, 

o marxismo não constituiria posição privilegiada para o conhecimento da rea-

lidade social. A próxima etapa consistiria em obter uma síntese dos vários pon-

tos de vista, o que permitiria maior aproximação da verdade objetiva. Posto que 

todos eles são essencialmente limitados, seria preciso reconstruí-los e reuni-los 

em uma totalidade, superando as barreiras de cada um desses pontos de vista.



251

artigo | vladimir puzone

O exame da ideologia em Mannheim, porém, acaba por se afastar com-

pletamente da noção de falsa consciência para se aproximar de considerações 

de cunho metafísico. Para o autor, haveria uma base comum às diferentes visões 

de mundo e seu exame aprofundado diante da história e das posições sociais, 

isto é, existiriam juízos metafísicos e metaempíricos que sustentariam a com-

preensão dos pressupostos do pensamento humano em suas mais diversas 

manifestações. Nesse sentido, o desenrolar da história seria uma espécie de 

matriz dentro da qual a natureza humana encontraria expressão. O desenvol-

vimento de uma sociologia do conhecimento nesses moldes permitiria, portan-

to, não apenas a reconstrução de uma totalidade de pontos de vista, mas tam-

bém algo mais elevado, o conceito das características mais essenciais do devir 

humano. Essa ideia mais geral, que atravessa toda a argumentação de Man-

nheim, seria o alvo privilegiado da crítica de Horkheimer.

Ao formular um conceito “total” de ideologia, Mannheim não recorre aos 

homens concretos, dotados de interesses, mas, conforme Horkheimer, a “um 

‘sujeito de atribuição’ (Zurechnungssubjekt), isto é, uma atitude cognitiva ideal 

que corresponde, quanto ao sentido, à posição de um grupo dentro da respec-

tiva sociedade. [...] A cada grupo corresponderia um conjunto de pensamento” 

(Horkheimer, 2012a: 272 e 274). Aqui, o termo atribuição, ou adjudicação, é o 

mesmo utilizado por Lukács para se contrapor à “consciência psicológica”. Em 

certa passagem de Ideologia e utopia, Mannheim chega a formular o problema 

da consciência individual quase nos mesmos termos presentes em História e 

consciência de classe: “Os membros individuais da classe operária, por exemplo, 

não experimentam todos os elementos de um horizonte que se poderia chamar 

de Weltanschauung proletária. Cada indivíduo participa apenas em determinados 

fragmentos deste sistema de pensamento, cuja totalidade não é de forma al-

guma a simples soma destas experiências individuais fragmentárias” (Man-

nheim, 1972: 84).17 Há um paralelismo entre a noção mannheimiana de que as 

formas parciais de consciência social deveriam ser reconstruídas em um todo 

artificial e a noção lukácsiana de consciência adjudicada, que também deveria 

superar os limites da consciência proletária imediata. A grande crítica de 

Horkheimer a Mannheim, e por extensão a Lukács, consiste em mostrar como 

a consciência de classe, sobretudo a consciência adjudicada, se constrói tendo 

por referência uma verdade absoluta, ao contrário de suas intenções. Seus es-

forços remetem à metafísica do idealismo alemão, distorcendo a tarefa que o 

próprio Marx havia posto. “A intenção de sua ciência não era o conhecimento 

de uma ‘totalidade’ ou de uma verdade total e absoluta, mas a modificação de 

determinadas condições sociais” (Horkheimer, 2012a: 271).

Trazendo de volta as palavras de Marx em A ideologia alemã, Horkheimer 

critica a falta de vínculo com a realidade material que os conceitos de Man-

nheim apresentam: “Marx queria com razão eliminar a convicção de que haveria 

um ser que domina as épocas e as sociedades e que lhes conferiria sentido. 
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Precisamente esse traço da filosofia hegeliana lhe parecia uma ilusão idealista. 

Apenas os próprios homens – e não a ‘essência’ homem, mas os homens reais 

de um momento histórico determinado, dependentes uns dos outros e da natu-

reza interna e externa – são os sujeitos ativos e passivos da história” (Horkhei-

mer, 2012a: 282). Já vimos como Marx contrapunha a noção de uma investigação 

empírica às formulações do idealismo alemão. Em Horkheimer, essa noção tem 

um sentido bem específico, ligeiramente distinto da concepção marxiana. En-

quanto Marx lutava contra as concepções neo-hegelianas – seus representantes 

imaginavam que o combate aos “erros” do mundo se daria no plano das ideias, 

que os limites da sociedade seriam os limites da consciência –, Horkheimer ti-

nha a sua frente uma concepção materialista de classe, mas que recaía no idea-

lismo já criticado por Marx, isto é, a concepção lukácsiana. Assim, pode-se dizer 

que foi preciso atualizar a crítica marxista, tomando à letra a expressão marxia-

na em relação aos neo-hegelianos: “As frases ocas sobre a consciência cessam, 

e um saber real toma seu lugar. [...] abstrações, separadas da história real, não 

possuem valor algum” (Marx & Engels, 1984: 38). É possível apreender desses 

comentários uma crítica subentendida aos pressupostos de Lukács acerca de 

sua concepção de classe, pois ele não conseguia deixar de referir a consciência 

a um reino das ideias, por mais que a ancorasse em uma instância política, como 

o partido político. Assim como o idealismo alemão, sobretudo a partir de Hegel, 

amparava-se sobre uma filosofia da história que redundaria na constituição de 

um espírito absoluto, a posição ocupada pela consciência de classe em Lukács 

também revela uma construção similar, se atentarmos para os comentários 

críticos de Horkheimer em seus textos do início da década de 1930.

As dificuldades encontradas diante das reais condições da consciência 

de classe, transparecidas pela questão da “consciência psicológica”, significaram, 

no limite, o enfraquecimento do método marxista, desconsiderando a situação 

concreta das classes trabalhadoras. Em comentário a respeito da sociologia de 

Mannheim, mas que também caberia à construção lukácsiana da consciência 

de classe, o diretor do Instituto de Frankfurt afirmou que ela “busca ‘correspon-

dências de forma’ entre a posição social e a totalidade das visões de mundo 

concebidas aproximadamente no sentido de um ‘tipo ideal’”, sem recorrer à 

situação social de seus portadores (Horkheimer, 2012a: 287). Não levar em conta 

o modo como os seus sujeitos de fato pensavam implicava não reconhecer como 

a ideologia e a reificação operavam no interior da classe. “É evidente que, em 

todos estes casos, estas representações são a expressão consciente – real ou 

ilusória – de suas verdadeiras relações ou atividades, de sua produção, de seu 

intercâmbio, de sua organização política e social. A suposição oposta é apenas 

possível quando se pressupõe fora do espírito de indivíduos reais, 

materialmente condicionados, um outro espírito à parte” (Marx & Engels, 1984: 

36). Nesse sentido, os textos de Horkheimer ajudam a refletir como Lukács aca-

bou por incorrer em contradições. Com as condições nas quais se encontrava a 
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classe operária europeia após as derrotas nas décadas de 1920, as abstrações de 

cunho hegeliano possibilitariam encontrar um refúgio para os impasses histó-

ricos. De acordo com Horkheimer, o marxismo deveria ir além de uma noção 

abstrata de “correspondência” entre situação social e consciência de classe.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A REPRODUÇÃO DA VIDA DOS HOMENS 

PARA ALéM DA BASE E DA SUPERESTRUTURA

As reflexões críticas de Horkheimer acerca das questões postas por Lukács em 

História e consciência de classe representaram o ponto de partida das pesquisas 

empíricas levadas a cabo pelo Instituto de Pesquisa Social no início dos anos 

1930. Embora contenham muitos problemas, tanto na formulação das questões 

quanto em sua execução, elas foram cruciais para que o projeto de renovação 

do marxismo continuasse de pé, solidificando o modelo analítico da teoria crí-

tica. Mais do que isso, porém, é preciso dizer que esse modelo permaneceria ao 

longo da trajetória da teoria crítica, mesmo em um livro que supostamente se 

tenha convertido a uma simples filosofia da história, Dialética do esclarecimento.18 

Evidentemente, não se trata de dizer que não houve mudanças substanciais no 

diagnóstico da teoria crítica entre as décadas de 1930 e 1940. Contudo, a releitu-

ra dos temas lukácsianos por meio das categorias de A ideologia alemã, tal qual 

o esforço empreendido por Horkheimer, resultaria numa reformulação radical 

do binômio “base-superestrutura”. Essa reformulação, e até mesmo superação, 

pode mostrar-se uma chave de leitura dos trabalhos da teoria crítica depois de 

1940, especialmente do trabalho conjunto de Horkheimer e Adorno.

Como se sabe, a bibliografia já destacou a mudança de significado da-

quele binômio por parte de Horkheimer, que trouxe à tona a importância dos 

aspectos psicológicos e culturais na conformação do capitalismo.19 Diferente-

mente de seu antecessor, Carl Grünberg, que seguia os preceitos básicos da 

ortodoxia marxista tanto em sua versão socialdemocrata quanto comunista – a 

superestrutura refletiria, de maneira mais ou menos direta, a base material da 

sociedade – Horkheimer acreditava que a questão não se apresentava de ma-

neira tão simples. Se a ordem social “condiciona não só as instituições políticas 

e jurídicas, mas também as ordens mais altas da cultura”, pressupor uma cor-

respondência constante entre os processos ideais e materiais não dá a devida 

atenção ao complexo papel mediador dos elementos psíquicos. “Se aprendermos, 

com a psicologia, que a satisfação das necessidades é uma realidade psíquica 

que em intensidade não deve ser inferior aos prazeres materiais, então muito 

se ganhará para a compreensão de uma série de fenômenos históricos” (Horkhei-

mer, 1990: 25).

Em meio a esses fenômenos históricos estava a encruzilhada em que se 

encontrava a classe trabalhadora, colocada entre a possibilidade da revolução 

socialista e a aceitação das formas mais brutais da sociedade capitalista, com 

as ditaduras fascistas. A questão do consenso e da coerção entre os proletários 
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começa a se delinear nos textos de Horkheimer, e seria mais bem explorada 

nos anos seguintes. Já no prefácio à primeira edição da revista do Instituto, 

Horkheimer afirmava que entre os problemas da pesquisa social encontram-se 

cada um dos âmbitos culturais e as leis que estão envolvidas em suas mudan-

ças (Horkheimer, 2009: 37). Essa mudança na postura quanto ao papel da supe-

restrutura possibilitaria ao autor deslindar seu diagnóstico sobre a classe ope-

rária alemã, além de alterar o rumo e os problemas considerados pelo Institu-

to, mostrando como o marxismo deveria levar em conta os fatos que se opuse-

ram às expectativas revolucionárias do período.

A peça fundamental nessa reconstrução encontra-se justamente na lei-

tura que Horkheimer fez de A ideologia alemã, sobretudo quando se tem em 

vista um trecho sobre a reprodução da vida dos homens como base de uma 

investigação materialista, que sintetiza as considerações de Marx e Engels a 

respeito do funcionamento das relações sociais:

O modo pelo qual os homens produzem seus meios de vida depende, antes de tudo, 

da natureza dos meios de vida já encontrados e que têm de reproduzir. Não se deve 

considerar tal modo de produção de um único ponto de vista, a saber: a reprodução da 

existência física dos indivíduos. Trata-se, muito mais, de uma determinada forma de 

atividade dos indivíduos, determinada forma de manifestar sua vida, determinado 

modo de vida dos mesmos. Tal como os indivíduos manifestam sua vida, assim são 

eles. O que eles são coincide, portanto, com sua produção, tanto com o que produzem, 

como o modo como produzem. O que os indivíduos são, portanto, depende das condi-

ções materiais de sua produção (Marx & Engels, 1984: 27-28, grifos originais).

Trata-se de dizer que a própria ideia de uma relação entre base e supe-

restrutura já possuía desde o início da teoria crítica um lugar reduzido. Em vez 

de uma separação estanque entre os domínios da vida social, pelos quais co-

mumente se entende aquele binômio, trata-se na verdade de observar as cons-

tantes interdependências entre eles. Se as relações sociais estruturantes do 

capitalismo são o ponto de partida necessário da crítica, isso não significa, 

porém, que o acesso a seu conhecimento se dê única e exclusivamente na 

economia. Daí que a ideia de uma investigação materialista a partir da manei-

ra como os indivíduos produzem e reproduzem sua vida tenha uma posição 

privilegiada nas considerações de Horkheimer e de outros membros da teoria 

crítica. A fecundidade de suas análises tem como ponto de partida essa pro-

funda reconsideração da teoria marxista. Graças a ela, a teoria crítica pode 

compreender em que medida as transformações no capitalismo levaram a no-

vas modalidades de dominação social e exploração.

A título de ilustração, pense-se no conceito de indústria cultural.20 Se 

Horkheimer e Adorno vissem os fenômenos culturais apenas como um epife-

nômeno da base econômica da sociedade, seria impossível que eles conside-

rassem a maneira como tais fenômenos passaram a estar intrinsecamente li-

gados à reprodução das relações sociais capitalistas. Ao mobilizar a questão da 
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cultura em sua análise, os autores da Dialética do esclarecimento estavam bas-

tante atentos a essa aparente contradição entre base material, sem a qual a 

cultura não pode existir, e o modo como essa base se mostrou um elemento-

-chave nas novas determinações que a reprodução da totalidade social tomou 

no século XX. Com a paulatina concentração do capital, a arte passou a cons-

tituir importante mediação da reprodução do capital, já que seria possível, ao 

menos no início, fugir das determinações impostas pela concorrência capita-

lista. Ela, contudo, se transformou não só em um campo de investimento. A 

ampliação da reprodução social fez com que a cultura se tornasse um meio 

especial para que os indivíduos aceitassem a constituição da sociedade en-

quanto tal.

É preciso, no entanto, evitar chamar de “fixação da superestrutura” (Bonß, 

Schindler, 1982: 49) esse desenvolvimento da teoria crítica. O que os autores de 

Dialética do esclarecimento tinham em vista, e Horkheimer desde o início dos 

anos 1930, não era apenas um conceito “expandido” de cultura, isto é, “formas 

dialeticamente mediadas de reflexão” de interesses econômicos, em contrapo-

sição ao marxismo positivista da Segunda Internacional (Dubiel, 1982: 462).21 

Ao criticar o hegelianismo de Lukács por descartar a consciência empírica e 

psicológica dos trabalhadores, Horkheimer não construiu apenas um modelo 

de materialismo com base nas considerações da psicanálise, vista em princípio 

como disciplina auxiliar da economia, ou um modelo de análise centrado ex-

clusivamente na cultura. Entender o percurso da teoria crítica essencialmente 

dessa forma significaria justamente perder de vista a complexidade de seu 

diagnóstico “econômico” e “político”. De fato, importava ao autor compreender 

a maneira como os diferentes âmbitos da vida social mediavam-se dialetica-

mente, mas tendo em vista, sobretudo, em que medida o domínio das relações 

capitalistas se reafirmava. Só esse modelo poderia fazer perceber, aos poucos, 

é verdade, o fato de que a ruptura com essa forma social teria de ser completa, 

sob o risco de ininterrupta recaída na barbárie. Dessa forma, o desenvolvimen-

to da teoria crítica nesse período procurou radicalizar a tese, marxiana e lukác-

siana, do domínio das relações sociais baseadas no trabalho abstrato. Ser tota-

lizante não seria a intenção da teoria crítica, mas a própria essência das relações 

de dominação e exploração. Entender que o marxismo tenha como eixo funda-

mental apenas as relações econômicas significa, no limite, desconsiderar que 

a reificação tende a se espraiar por todo o tecido social. Não chega a ser espan-

toso, portanto, que essa visão considere a sociedade a partir de esferas que 

guardariam um potencial de resistência frente à lógica da forma mercadoria.

Recebido em 15/09/2015 | Revisto em 30/07/2016 | Aprovado em 13/09/2016
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 NOTAS

1 A respeito da centralidade do conceito de reificação para a 

teoria crítica nos anos 30, cf. Feenberg (1981, especialmente 

p. 133-200). Com relação ao conceito de totalidade e sua 

influência não apenas para a teoria crítica, mas para os 

diversos autores do marxismo ocidental, cf. Jay (1986, so-

bretudo p. 81-127 e 196-275).

2 Sigo aqui o relato de Douglas Kellner (1984: 40) em uma 

conversa pessoal com Marcuse.

3 De acordo com Silva (2011: 42), o “pensamento do jovem 

Lukács influenciou os primeiros escritos de Horkheimer da 

década de 1930 tanto pela aceitação de alguns de seus as-

pectos quanto pela recusa de algumas de suas teses”.

4 Por meio do conceito de reificação, Lukács criticava as con-

cepções dos socialdemocratas do início do século XX, que 

aproximariam uma parcela dos trabalhadores às formas 

burguesas de consciência, impedindo qualquer transfor-

mação radical da sociedade capitalista. “Com a ideologia 

socialdemocrata, o proletariado recai em todas as antino-

mias da reificação” (Lukács, 2003: 390). A respeito dos acon-

tecimentos na Alemanha durante o período em que Lukács 

redige seus ensaios e que redundariam no fracasso da re-

volução socialista, cf. Loureiro (2005). 

5 Em seu livro de aforismos intitulado Dämmerung, Horkheimer 

faz uma série de considerações sobre a situação da classe 

trabalhadora alemã entre os anos 1920 e o início da década 

de 1930, especialmente em “A impotência da classe operária 

alemã”. Nesse texto curto, o autor aponta para uma divisão 

das classes trabalhadoras alemãs devastadas pela crise 

econômica que o país vivia: de um lado, estariam os trabal-

hadores industriais e empregados, apoiadores das políticas 

reformistas da socialdemocracia, e, de outro, os desemprega-

dos, que ajudavam a formar as fileiras do partido comunista. 

Essa divisão seria prejudicial, pois “a solidariedade dos inter-

esses do proletariado sofre perdas cada vez mais” (Hork-

heimer, 2012c: 374). Ao mesmo tempo, os desempregados 

também constituiriam parte das massas nazistas. Preferi-

mos utilizar aqui o título original em alemão, que pode ser 

vertido para “crepúsculo”, já que ainda não está disponível 

uma tradução do texto para o português.
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6 De acordo com Michiel Korthals (1985: 321), Horkheimer 

conhecia muito bem os textos de Lukács. Em comparação 

com Marcuse, porém, ele os citava menos do que seu co-

lega e os avaliava de maneira muito mais negativa.

7 O outro autor a quem Horkheimer faz referência é Ernst 

Bloch, que também marcou o marxismo da época com seu 

livro O espírito da utopia, publicado pela primeira vez em 

1918. 

8 Lukács identificou o problema por meio do conceito de 

“crise ideológica”, que se refere ao fato de que “em meio à 

crise fatal do capitalismo, amplas massas do proletariado 

vivenciam o Estado, o direito e a economia como o único 

meio possível de sua existência” (Lukács, 2003: 475). No 

entanto, segundo Mészáros (2002: 388), o autor de História 

e consciência de classe não teria reconhecido que o capital-

ismo da época encontrara meios materiais para sustentar 

sua estabilização, bem como a adesão de vastas parcelas 

das classes trabalhadoras ao reformismo. Assim, restaria 

como saída explicar esse fenômeno por meio de fatores 

ideológicos.

9 Não seria descabido dizer que Lukács não era um marxista 

ortodoxo, mas sim heterodoxo, já que procurou afastar-se 

dos modelos teóricos da Segunda Internacional. Por isso 

mesmo, ele afirmava que ortodoxia significava simples-

mente ater-se ao método marxista, desenvolvendo-o e 

aperfeiçoando-o, e não ver as obras de Marx como uma 

verdade intemporal, interpretando-a de maneira escolásti-

ca, como muitos fizeram na época, entre eles Eduard Ber-

nstein. Cf. Lukács (2003: 63-64).

10 A redução de seus estatutos teóricos a um mesmo denom-

inador não exclui as diferenças gritantes, tanto a respeito 

do entendimento da teoria de Marx e sua validade nas 

condições históricas de então quanto às respectivas linhas 

partidárias. Trata-se de ressaltar, no entanto, um aspecto 

comum a ambas. Cf. Korsch (2008: 83-122).

11 Certamente, os regimes nazifascistas não contaram com 

apoio total das classes trabalhadoras, já que houve ao mes-

mo tempo resistência por parte delas e repressão intensa 

sobre suas organizações por parte dos governos autori-

tários. No entanto, o fato que deveria ser explicado, e que 

se tornou parte das tarefas do Instituto de Pesquisa Social, 
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era entender como poderia haver trabalhadores que apoia-

vam esses regimes. Para uma problematização histórica a 

respeito do misto de resistência e repressão na Alemanha 

hitlerista, cf. Mason (1996). 

12 Sigo aqui algumas indicações de Alfred Schmidt (1980:10*-

12*), para quem os textos de Horkheimer se afastavam da 

perspectiva de Lukács e de Korsch – ainda que seus ensaios 

tivessem como pressuposto o clima renovador do “marxis-

mo ocidental”. Sem se aprofundar no tema, Schmidt des-

taca como Horkheimer procurou se distanciar do dogma-

tismo representado por um saber histórico-universal total. 

Nesse sentido, sua posição teórica estaria mais próxima de 

Marx, em comparação com Lukács e Korsch. De maneira 

semelhante, Martin Jay (1996: 89-90) também aponta para 

uma crítica implícita de Horkheimer a História e consciência 

de classe e sua metafísica hegeliana. De todo modo, os pro-

blemas na teoria lukácsiana não invalidam sua importân-

cia vital para a teoria crítica, como bem aponta Ricardo 

Musse (2005: 388) a respeito do peso que a categoria “tota-

lidade” adquiriu com a obra de Lukács: “sob a égide da fi-

losofia da identidade que a categoria da totalidade justifi-

ca, em Lukács, o trânsito de mão dupla entre fenômenos 

objetivos e subjetivos, economia e superestrutura, que se 

tornará, a partir de então, uma das marcas distintivas do 

marxismo ocidental”.

13 De acordo com Marcos Nobre (2001: 89-105), Lukács oscila 

entre uma concepção luxemburguista de partido, na qual 

as ações espontâneas da classe teriam lugar privilegiado, 

e a concepção leninista, com o partido centralizando as 

ações. Tal oscilação remeteria diretamente ao crescente 

predomínio da reificação sobre os trabalhadores, o que te-

ria levado Lukács a ver o modelo de partido organizado por 

Lenin como a medida para o julgamento objetivo das ações 

a empreender.

14 Apesar de essa obra de Marx e Engels só ter sido publicada 

na década de 1930, é provável que Horkheimer já tivesse 

acesso ao texto pelo menos desde 1925, graças à parceria 

entre o Instituto de Pesquisas Sociais e o Instituto Marx-

-Engels, que cuidava da publicação das obras de Marx – a 

publicação da primeira versão do texto data de 1926. Cf. 

Abromeit (2011: 182).
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15 Embora essa investigação tenha sido feita antes de Hor-

kheimer assumir a direção do Instituto, Abromeit (2011: 

211-226) afirma que ela já consistia em uma aplicação das 

ideias desenvolvidas pelo autor entre os anos 1920 e 1930, 

tanto pela dimensão empírica quanto por sua orientação 

marxista. De fato, a pesquisa não foi concluída. Tanto os 

questionários quanto a análise que Fromm realizou a par-

tir dos dados obtidos foram reconstruídos e editados por 

Wolfgang Bonß. Cf. Fromm (1984).

16 Jay (1985: 68-9) afirma não apenas que o livro de Mannheim 

era visto como uma resposta a História e consciência de clas-

se, mas também que a nascente teoria crítica teria tomado 

para si a tarefa de defender e refinar os argumentos pre-

sentes no livro de Lukács, assim como responder ao desa-

fio posto ao marxismo por Ideologia e utopia. De maneira 

semelhante, Abromeit (2011:144) diz que Horkheimer es-

taria defendendo Marx e até mesmo Lukács contra sua 

apropriação feita por Mannheim. Na verdade, gostaríamos 

de sugerir algo distinto: que a resenha de Horkheimer ofe-

rece elementos para complementar sua crítica a Lukács 

justamente pela proximidade de alguns elementos entre 

História e consciência de classe e Ideologia e utopia.

17 Essa semelhança entre as obras não seria casual, já que, 

segundo Löwy (2000: 84), “Ideologia e utopia é um diálogo (e 

uma resposta) a História e consciência de classe”.

18 Essa posição é representada de maneira exemplar pelos co-

mentários de Habermas (2012: 687-688), para quem a teoria 

crítica seria marcada pela filosofia da história contida na teo-

ria marxiana do valor, traço reforçado pela virada da obra de 

Horkheimer nos anos 1940: “Os princípios do materialismo 

histórico, que enfocam a relação dialética entre as forças pro-

dutivas e as relações de produção, tinham-se transformado 

em proposições pseudonormativas sobre uma teleologia ob-

jetiva da história. Esta passou a ser tida como força impulsio-

nadora da realização de uma razão que se manifesta de modo 

ambíguo nos ideais burgueses. E para se assegurar de seus 

fundamentos normativos a Teoria Crítica não tinha outra 

saída a não ser uma filosofia da história. Ora, esse terreno era 

impróprio para um programa de pesquisa empírico”.

19 Bonß & Schindler (1982: 48-50) oferecem um resumo da 

questão, enquanto Dubiel (1982) traça um largo panorama 
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da relação entre cultura e o binômio base-superestrutura 

na teoria crítica dos anos 1930 e 1940.

20 Não há espaço suficiente para desenvolver o assunto, espe-

cialmente o exame das novas modalidades de dominação 

e exploração no desenvolvimento da teoria crítica. Por isso, 

fazemos referência às ideias de Wolfgang Leo Maar (2000: 

5) a respeito do vínculo entre o conceito de indústria cultu-

ral e a forma com que a teoria crítica, sobretudo na figura 

de Adorno, tematizou o processo de reprodução ampliada 

do capitalismo: “Mais do que propor uma crítica da econo-

mia política no plano da indústria cultural, como poderia 

parecer a alguns intérpretes, Adorno integra a sua apreen-

são da indústria cultural à crítica da economia política, re-

velando indústria cultural e semiformação como peças-chave 

para compor adequadamente os mecanismos pelos quais a acu-

mulação capitalista procura se tornar perene” (grifos originais).

21 Para uma crítica a respeito do entendimento do conceito 

de cultura nos atuais representantes da teoria crítica, so-

bretudo na figura de Axel Honneth, que procura atualizar 

a reconstrução dessa vertente feita por Habermas, cf. o 

texto de Sílvio Camargo (2006: 14). A partir de seus comen-

tários sobre o tratamento do conceito de cultura, e que 

podem ser aplicados, a nosso ver, às dificuldades de co-

mentadores como Dubiel, Bonß & Schindler, Camargo afir-

ma que um dos principais desafios da atual geração da 

teoria crítica é lidar com a relação entre cultura e domina-

ção, uma vez que esse elemento se perde na noção de que 

a cultura seria “o espaço por excelência em que se travam 

as lutas por identidade [...]. A cultura é assim o ponto a 

partir do qual compreendemos uma ampla gama de lutas 

que se travam no atual estágio do capitalismo e que não 

dizem respeito, em princípio, àquelas lutas de natureza 

econômica”. Dessa forma, o fenômeno da cultura não seria 

vislumbrado como produtor de riqueza e, consequentemen-

te, de desigualdade. Além disso, e mais importante, o atual 

estágio da teoria crítica não apresentaria um conceito de 

capitalismo adequado à atual fase histórica, “furtando-se 

a uma relação entre trabalho e cultura na sociedade con-

temporânea, problema ao qual não se pode furtar uma teo-

ria crítica da sociedade”.
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FILOSOFIA DA HISTóRIA OU REPRODUÇÃO DA VIDA 

DOS INDIVíDUOS? A CRíTICA DE MAX HORkHEIMER A 

GEORG LUkáCS E A REFORMULAÇÃO DO MARXISMO

Resumo 

O exame feito por Max Horkheimer dos pressupostos que 

aproximaram a teoria lukácsiana da consciência de classe 

a alguns aspectos do idealismo alemão deu ensejo às for-

mulações da teoria crítica a respeito do funcionamento da 

sociedade capitalista e da maneira como se deveria abordá- 

la. Ao contrário dos textos de Lukács, que terminam por 

se afastar de um exame das transformações históricas do 

início do século XX e da real situação das classes trabalha-

doras, a teoria crítica coloca no centro das análises os fa-

tores individuais e concretos que levavam as classes tra-

balhadoras a aceitar a dominação capitalista. Para isso, foi 

fundamental a releitura de A ideologia alemã, de Marx e 

Engels. Essa recuperação do texto marxiano permite en-

tender a fecundidade das análises da teoria crítica, con-

trariando as teses que identificam a primeira fase da teo-

ria crítica com uma filosofia da história.

PHILOSOPHY OF HISTORY OR REPRODUCTION OF THE 

LIFE OF INDIVIDUALS? MAX HORkHEIMER’S CRITIqUE 

OF GEORG LUkáCS AND THE REFORMULATION OF 

MARXISM

Abstract 

Max Horkheimer’s inquiry into the premises that connect 

the Lukácsian theory of class consciousness to various as-

pects of German idealism resulted in critical theory’s for-

mulations concerning how capitalist society operates and 

the way in which it should be examined. In contrast to the 

texts of Lukács, which ended up turning away from an ex-

amination of the historical transformations of the start of 

the twentieth century and the real situation of working 

classes, critical theory places at the centre of analysis the 

individual and concrete factors that led the working class-

es to accept capitalism domination. To this end, it was es-

sential to reread The German ideology by Marx and Engels. 

This recuperation of the Marxian text allows us to grasp 

the fertility of critical theory’s analyses, contradicting the-

ses that identify the first phase of critical theory as a phi-

losophy of history.

Palavras-chave 

Teoria crítica; 

marxismo; 

idealismo alemão; 

transfiguração; 

consciência de classe.
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Critical theory; 

Marxism; 

German idealism; 

transfiguration;

class consciousness.
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“O PROBLEMA RACIAL SE RESOLVERá 
qUANDO SE DESTRUíREM A NEGRURA DO NEGRO 
E A BRANCURA DO BRANCO.” 
ENTREVISTA COM O ANTROPóLOGO  
PABLO RODRíGUEZ RUIZ

Graduado em filosofia e mestre em antropologia sociocultural, Pablo Rodríguez 

Ruiz é pesquisador associado do Instituto Cubano de Antropologia (Ican), onde 

exerce o cargo de chefe do Departamento de Antropologia Sociocultural e co-

ordena projeto sobre marginalidade e pobreza no contexto cubano da década 

de 1990. No projeto nacional de ciência e técnica sobre etnicidade e relações 

raciais, foi o responsável pela pesquisa relacionada às determinações socioes-

truturais da questão racial em Cuba. Atualmente é chefe do projeto “Culturas 

do trabalho nas novas formas econômicas de atualização do modelo cubano”. 

Entre suas publicações se encontram Los Nhanecas-Humbi de Angola: procesos 

etnosociales (Havana: Editorial de Ciencias Sociales, 1992; Prêmio Pinos Nuevos); 

Las relaciones raciales en Cuba: estudios contemporáneos (Havana: Fundação Fer-

nando Ortiz, 2012; Prêmio Academia de Ciências de Cuba); e Los marginales de 

las Alturas del Mirador: un estudio de caso (Havana: Fundação Fernando Ortiz, 

2012; Prêmio Academia de Ciências de Cuba).

Esta entrevista vem aproximar o leitor do ambiente intelectual cubano 

contemporâneo. Como indica o título, nela ressalta-se o tema das relações ra-

ciais. Ao abarcar o conjunto das questões socioculturais e político-ideológicas 

suscitadas pela escravização de populações africanas nas Américas entre os 

séculos XVII e XIX, o tema abre um amplo espectro comparativo, retomando 

questões já sinalizadas em Sociologia & Antropologia pela análise das contribui-

ções precursoras do intelectual cubano Fernando Ortiz acerca de uma “história 

atlântica” (ver, a respeito, Myers, 2015). 

I Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello,  

Havana, Cuba

 yeibetty@gmail.com

http://dx.doi.org/10.1590/2238-38752017v7111
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No Brasil, como sabido, o estudo das relações raciais é inerente à própria 

formação das ciências sociais brasileiras. O problema da incorporação da po-

pulação negra anteriormente escravizada na formação de uma nação brasilei-

ra é objeto de interesse e debate desde o clássico O animismo fetichista dos negros 

baianos, de Nina Rodrigues (2006), publicado em sua íntegra na França em 1900 

e no Brasil em uma série de artigos divulgados em 1896 e 1897 na Revista Bra-

zileira. Os anos 1930 trouxeram tanto a realização da pesquisa de campo apro-

fundada de Donald Pierson na Bahia (1971)1 como a publicação do clássico 

ensaístico Casa-grande & senzala (1936), de Gilberto Freyre (1977). Nos anos 1950, 

há inúmeras iniciativas que vão desde a coleta de escritos de diversos autores 

reunidos por Edison Carneiro (2005), na Antologia do negro brasileiro, como os 

artigos de Guerreiro Ramos (1954) e, em especial, o conjunto das pesquisas 

realizadas sob a égide do Projeto Unesco de relações raciais, coordenado por 

Alfred Métraux. Esse projeto reuniu uma plêiade de intelectuais que, ao pes-

quisar situações e cidades em diferentes regiões brasileiras, desvendaram não 

apenas o preconceito e a discriminação racial existentes no país, como estabe-

leceram distintos paradigmas conceituais e metodológicos para seu estudo que 

se desdobram até nossos dias (Maio, 1999). Vale mencionar, entre outros, não 

só Florestan Fernandes e Roger Bastide (1959), que reuniram parte das pesqui-

sas realizadas em São Paulo em Relações entre negros e brancos em São Paulo (1959), 

como Luiz da Costa Pinto (1998) e Oracy Nogueira (1985, 1998 [1952], 2007 e 2008 

a e b). Este último autor, como se sabe, cunhou os conceitos de preconceito de 

origem e preconceito de marca (que elegem a ascendência e a cor da pele ou a 

aparência, respectivamente, como critério discriminatório) para distinguir o 

racismo tal como vigente nos Estados Unidos e no Brasil (ver, a respeito, Caval-

canti, 1996).2 O racismo era por ele apreendido como um aspecto integrante de 

sistemas classificatórios mais amplos relacionados às características históricas 

e socioculturais da formação de cada uma dessas sociedades. Impossível não 

observarmos as semelhanças existentes entre a dinâmica do preconceito de 

marca, característico das relações raciais brasileiras, tal como a compreendeu 

Nogueira, e a relevância da cor da pele na dinâmica das representações sociais 

sobre a “raça” entendida como uma construção social, tal como observada por 

Herrera. Nesse sentido, é oportuna a publicação, também neste número de 

Sociologia & Antropologia, de “Clara dos Anjos e as cores de Lima”, artigo em que 

Lilia Moritz Schwarcz estuda o uso feito pelo escritor Lima Barreto dos matizes 

e tonalidades das cores sociais, que, no Brasil, operam como marcadores sociais 

de diferença. 

A entrevista de Pablo Rodríguez Ruiz, conduzida por Yeisa Sarduy Her-

rera, convida assim de modo proveitoso a um renovado diálogo. 
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Yeisa Sarduy Herrera. Agradeço sua disposição para conceder a entrevista e 

começo nossa conversa com uma pergunta que se impõe: como o senhor defi-

ne a categoria raça?

Pablo Rodríguez Ruiz. A raça é uma construção social. A esse respeito há um acor-

do entre todos os antropólogos e, eu acredito, nas ciências sociais de maneira geral. 

Sobretudo os últimos avanços da genética demonstraram que existe mais distân-

cia entre dois indivíduos de um chamado grupo racial do que entre dois grupos 

raciais de um mesmo ponto de vista genético. Desestrutura-se um pouco a noção 

tipológica e essencialista de raça que existiu no século XIX, não obstante essa 

noção perdure de certa forma na construção social que se produziu a respeito.

Aqui há dois problemas. Às vezes, quando se fala que um fenômeno é 

uma construção social, tende-se a subestimar a questão, como se fosse um pro-

blema de segunda ordem; quer dizer, tende-se a tratá-lo como um fenômeno de 

ordem subjetiva que, enquanto tal, não tem valor estruturante nem estrutural. 

Certa tradição no estudo da raça abordou mais esse ponto; creio que desde Max 

Weber já se vinha falando que a raça tem significação subjetiva, vem sendo inte-

riorizada pelas pessoas, pelas sociedades. No entanto, eu diria que o lado mais 

frágil da noção de raça está no que se diz ser uma construção, e que, às vezes, ig-

nora que na sociedade não há nada mais objetivo que a subjetividade. Por isso, 

mais do que falar em uma construção, em um problema subjetivo, sugiro que es-

sa seja a outra objetividade, a objetividade da sociedade: o ser humano. Em so-

ciedade nada acontece que não passe pela subjetividade dos seres humanos.

E com a construção da raça ocorre o mesmo; é uma construção social, 

mas, como tal, tem valores estruturantes, ou seja, define grupos e condiciona 

posições. Por ser uma construção social também está muito marcada pelos con-

textos, que têm vários momentos. O contexto tem a ver com certos canais de co-

municação global, como o movimento das ideias foi sendo interiorizado, isto é, 

como passou a operar no interior das sociedades concretas, e como estas fize-

ram leituras desse “texto” global; nesse momento, então, entram em jogo as his-

tórias particulares – que podem ser nacionais, regionais, locais e até familiares – 

do fenômeno em questão.

Isso nos leva, portanto, a indagar que tipo de construção social, afinal, há 

em Cuba. O comentário a seguir é feito num registro sociológico, antropológico. 

Uma das primeiras perguntas que fizemos nas pesquisas sobre raça3 pedia que 

as pessoas a definissem. Foi feita a análise de mais de 500 discursos, decompon-

do-os pelo predicado usado para definir a raça. Recorrendo à teoria das repre-

sentações sociais, sem medo de me equivocar, diria que, em Cuba, a noção de ra-

ça mais generalizada se configura em torno da cor da pele. Esse seria o núcleo 

estruturante da noção de raça das pessoas.

Logicamente, na construção social da cor da pele integram-se outros 

elementos, fundamentalmente os aspectos físicos da pessoa: o nariz, o cabelo, 

os lábios, etc. Essa noção popular nos coloca o problema do significado social 
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e cultural que essas características físicas têm para as pessoas ao longo dos 

diferentes momentos históricos. 

Deixando brevemente esses elementos de lado, passemos ao campo da 

representação social. Há um núcleo de representações que traz consigo outras 

ideias vinculadas à noção de raça. Emergem aqui ideias muito diversas. E dá-se 

muita importância a duas delas porque fazem parte de uma ideologia que atra-

vessou todo o corpo social em Cuba e que se manifesta fortemente na definição 

de raça que as pessoas apresentam: de acordo com uma, a mestiçagem – aqui 

em Cuba, diz-se com frequência que “o que não tem de Congo tem de Caraba-

lí”4 – aparece muito vinculada ao próprio conceito de raça, mas só quando as 

pessoas estão se referindo a esse conceito geral. E a outra é a noção de que 

todos somos iguais, de que não existem raças. É interessante como tal ideia 

está popularizada e deriva, às vezes, de uma ideologia política ou de uma cons-

trução científica de raça. Digamos que a resistência de uma raça é parte de uma 

polêmica que ainda existe atualmente. Se você vai à Europa e utiliza o termo 

raça, é visto como um indivíduo excêntrico; no entanto, nos Estados Unidos é 

normal conversar sobre a raça. Então, é essa mesma polêmica que se coloca no 

âmbito popular e que também tem raízes no pensamento cubano. Vemos um 

fiel exemplo na figura de [José] Martí, que, para realizar o projeto de indepen-

dência da nação cubana que propôs, teve de fazê-lo com todos os fatores sociais. 

Daí vem a ideia da República “com todos, e para o bem de todos”. E essa Repú-

blica não podia excluir os negros, porque, afinal, eles foram atores importantes 

da Guerra pela Independência. Dessa tradição vem essa noção que está nas 

representações das pessoas. 

Junto a isso aparecem também nesses discursos outras ideias que já 

vinculam a raça a comportamentos culturais, estereótipos e problemas de ori-

gem que formam o núcleo em que se escondem os elementos da ideologia ra-

cista que sempre existiu em Cuba. Ou seja, é onde a noção de raça e aqueles 

traços fenotípicos adquirem conotações culturais concretas, que podem se 

converter em verdadeiros estigmas para determinados grupos raciais. Penso 

que esse é o elemento conceitual que opera em Cuba.

A genealogia é uma forma de estudar o fenômeno na Ilha; a que foi 

trabalhada em nossa pesquisa5 e que eu gostaria de destacar. A genealogia 

pode funcionar em estudos micro porque se fala em recordações; porém, para 

definir raça de um ponto de vista de pesquisas macro, ela tem seus inconve-

nientes. Mas devemos lembrar que se trata de uma prática que vem da influên-

cia da antropologia norte-americana e da concepção de raça nos Estados Unidos, 

muito associada à noção da gota de sangue. E para determinar a gota de sangue 

é necessário ir para a genealogia. No entanto, esses estudos esquecem que a 

memória genealógica nas classes populares não é muito forte e tende a se 

perder na segunda ou terceira geração ascendente. Em muitos casos, recorda-se 

do avô, mas se esquece do bisavô, de quem, o que fica, às vezes, é uma lenda. 
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Hoje em dia, em nosso país, talvez as pessoas jovens conheçam mais seus bi-

savós porque a expectativa de vida é maior. Resumindo, ao andar pelo círculo 

da pesquisa, nos damos conta de que o importante é ir a esse sistema de re-

presentação que as pessoas têm do que são as raças.

Isso, porém, apresenta uma área de ambiguidade. Os modos como se 

conceitua regionalmente a raça, as suas formas de percepção, variam: uma 

pessoa que no ocidente do arquipélago é definida como mestiço, na região 

oriental, onde se matiza um pouco a cor da pele, pode passar como branco – é 

o que em Cuba se chama de branco oriental. Por outro lado, diante dessa am-

biguidade, nós fizemos vários testes visando estabelecer um controle de como 

as pessoas definem a si mesmas e as outras. Quando cruzamos essa informação, 

nos demos conta de que em mais de 80% dos casos a autodefinição das pesso-

as coincide com a definição que os outros fazem dela. Esse dado contribuiu 

para mostrar que o núcleo das representações coincide com a real localização 

das pessoas nos grupos. Há cerca de 15% de pessoas que se movem alternati-

vamente dentro de um grupo e outro. É onde funcionam, talvez, as noções de 

origem e de contexto que lhes permitem mover-se de um grupo a outro, sobre-

tudo os mulatos e os mestiços. Aí podem ocorrer autodefinições raciais muito 

contextuais de modo que definir-se como branco ou negro em determinada 

circunstância pode ser vantajoso; ou dois indivíduos com o mesmo fenótipo 

podem participar de um contexto distinto e fazer autodefinições diferentes, 

mas tudo isso é parte da complexidade de um problema como esse.

Y.S.H. Como o senhor entende a discriminação racial?

P.R.R. A discriminação racial não é mais do que a expressão instrumental, ma-

terial, do racismo. Ou seja, ela ocorre quando grupos que ocupam posições de 

poder estabelecem limites ao desenvolvimento ou à possibilidade de integração 

de outros grupos. O aspecto instrumental do racismo se dá, sobretudo, quando 

ele tem expressões concretas de um ponto de vista estrutural. Constantemen-

te os seres humanos estamos discriminando; é até mesmo uma questão gno-

seológica, a apreensão de um conceito geral, em seus aspectos essenciais, im-

plica a exclusão de toda uma série de características do indivíduo.

Em termos concretos a discriminação consiste nos limites sociais im-

postos a grupos de seres humanos em posição subordinada e tem expressão 

em diferentes esferas da vida social: na política; na economia; no acesso a bens 

universais; na cultura (há discriminação quando um modelo hegemônico im-

pede o desenvolvimento de outras práticas culturais e tende a excluí-las); e 

também na educação. Também há quem veja discriminação por trás das relações 

íntimas e pessoais, como, por exemplo, quando as relações matrimoniais res-

pondem a determinados tipos. Sempre se diz que uma sociedade alcançou seu 

ápice na igualdade racial quando não existem mais preconceitos nem limitações 

na relação de casais interraciais, ou quando as pessoas veem positiva ou natu-
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ralmente a formação de casais interraciais, porque, na minha opinião, essa é a 

esfera última em que se expressam os elementos discriminatórios.

A discriminação pode se dar de forma intencionada, estrutural, quando 

operam modelos de dominação configurados, ou pode ser produto das dinâmi-

cas sociológicas concretas de grupos já socialmente “rotulados”, que começam 

a reproduzir os mesmos elementos de exclusão.

Y.S.H. Podemos falar da existência de um racismo em Cuba? Como defini-lo?

P.R.R. Como não?! O racismo é uma ideologia universal. O problema não é se 

podemos ou não falar de sua existência, mas as características que ele adota 

em Cuba, em cada contexto. O racismo é uma ideologia total, entendida a noção 

de ideologia como sistema de conhecimento historicizado e sistematizado que 

trata de explicar e organizar o mundo no nível teórico. No plano da psicologia 

social, opera em torno das dinâmicas dos preconceitos – como se produzem 

etc. – e se manifesta, além do mais, no aspecto institucional ou instrumental 

por meio da discriminação racial, que é um dos elementos que o compõem. É 

um fato que inclui práticas e ideologias, práticas e subjetividades que operam 

em toda a sociedade.

Pode-se dizer que em Cuba existe um modelo de racismo que foi sendo 

configurado historicamente e que, além disso, na própria Revolução foi-se con-

vertendo cada vez mais no que chamo de um “racismo do porém”, porque as 

pessoas dizem: “Eu não sou racista, porém...” A Revolução nasceu com um dis-

curso igualitário, que condenava o racismo e que se impôs como modelo domi-

nante. Simplesmente, estigmatizou-se o racismo e o racista, mas isso não re-

sultou na sua eliminação. O racismo se escondeu, buscou seus espaços e suas 

maneiras de se expressar. Então, uma de suas expressões – ideológicas, digamos 

– é o “racismo do porém”; as pessoas não se reconhecem como racistas, mas 

exprimem uma série de preconceitos que se funcionalizam e geram espaços 

de desigualdade racial. Configura-se, portanto, uma dinâmica social que per-

mite a criação de novas formas e a refuncionalização de desigualdades raciais 

de caráter histórico, não superadas.

Y.S.H. O senhor considera que há manifestações de racismo na juventude cubana?

P.R.R. Cada um a sua maneira, todos temos. A juventude é um grupo social que 

vai sempre conectar elementos novos, mas trazendo os mesmos problemas das 

estruturas sociais. Isso, sim, tem particularidades! Uma das variáveis que nós 

colocamos em jogo foi a dos tempos. Da pesquisa sobre raça eu retirei a noção 

de que os tempos na sociedade não são “um tempo”, mas dois, e que esses 

tempos se sobrepõem; eles têm a ver com a experiência vivida pelo grupo ge-

racional, pelo grupo etário.

O resultado desse estudo apontou que as pessoas percebem que existem 

desigualdades raciais em Cuba atualmente. O grupo que revelava a mais alta 
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percepção da reprodução dessas desigualdades raciais em todos os matizes de 

cor da pele era o grupo compreendido entre os 36 e os 60 anos. Ou seja, o grupo 

intermediário. Ao tomar a história particular desse grupo, nos damos conta de 

que ele é formado pelas pessoas que entraram na Revolução ainda crianças ou 

adolescentes e que assumiram, enquanto geração, o discurso da utopia de igual-

dade para todos; e para esse grupo os fenômenos novos então produzidos pare-

ciam muito ofensivos. No entanto, no grupo de mais de 60 anos, que trazia a ex-

periência anterior à Revolução, o nível de percepção das desigualdades raciais 

era muito baixo, praticamente inexistente. E no grupo dos jovens constatou-se 

que era também muito baixo, porque eles simplesmente se adaptaram e nasce-

ram dentro do próprio processo de institucionalização da Revolução, no qual 

muitos aspectos estavam estabelecidos. Além disso, devemos ter presente que 

alguns desses jovens se formaram no processo do Período Especial6 e muitas 

dessas desigualdades eram naturais para eles.

Creio que a juventude assume as pautas de sua época, de seu contexto. É 

contraditório, porque, por outro lado, há mais casais interraciais entre os jovens 

do que entre os velhos. É uma dinâmica complexa, e eu não me atreveria a tentar 

esgotar todos os elementos; depende de onde o jovem está situado, do contexto, 

de sua história, de sua relação. Minha pesquisa indicou que, onde predomina-

vam as relações de cooperação sobre a ação individual em todo o processo labo-

ral, diminuíam os preconceitos raciais, que estavam mais próximos da fronteira 

em que se enfatizavam a atividade competitiva e a atividade individual. Então, 

avaliamos que isso vai sempre depender de um conjunto de circunstâncias que 

se vão desenvolvendo em uma dinâmica social.

 

Y.S.H. Quais desafios enfrentamos hoje em matéria de políticas sociais sobre a 

questão racial? Poderia se aprofundar sobre os ganhos e fragilidades a respeito des-

se tema, relacionando-o a outros países da região? 

P.R.R. A Revolução entrou com uma política a respeito da mulher que mostrou avan-

ço no que diz respeito a seu acesso universal. Avançou-se muito! No entanto, o tema 

racial, depois da década de 1960, ficou oculto, o que implicou falhas na política ra-

cial, deixando marcas. Sempre digo que há duas razões: uma é a doutrina; discutia-

se a hipótese de que solucionando o problema da classe, automaticamente solucio-

naríamos também o problema da raça. Nesse sentido, converteu-se em crença ge-

neralizada o fato de que em Cuba o problema racial havia sido resolvido na década 

de 1960 com todas as medidas de caráter popular adotadas pelo sistema revolucio-

nário, que realmente identificou o negro; não se podem negar os avanços que teve a 

população negra, nesse sentido, nem tampouco que tivemos avanço.

A outra razão tem a ver com as próprias dinâmicas da Revolução. O tema 

racial foi concebido como capaz de gerar divisões internas em um país que 

estava vivendo um processo revolucionário muito intenso. Depois, vieram a 

crise econômica dos anos 1990 e a reforma econômica, revelaram-se espaços 
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competitivos, e as grandes diferenças entre os setores que ganhavam em divi-

sas e o setor tradicional. Em todo esse processo se recoloca, se ressignifica a 

raça com todas as suas conotações, gerando desigualdade racial concreta, e o 

negro começa a encontrar barreiras na mobilidade de setores nesse período.

Na minha opinião, há certo atraso para reparar políticas sociais. Nesse 

sentido, posso dizer primeiramente que considero ter havido durante muito 

tempo carência de uma política social, acompanhada de certo atraso no estudo 

acadêmico do problema racial, o que gera grande perigo. Esse é um desafio. Há 

um processo de tomada de consciência no âmbito do poder, e a questão é como 

estruturar uma política social que tenda a resolver o problema racial e que não 

conduza necessariamente à marginalidade de um grupo. 

O outro grande desafio em política social – também demasiadamente 

complexo – tem a ver com a passagem de um sistema social altamente centra-

lizado a outro de maior descentralização. O que isso tem a ver com a raça? 

Refiro-me ao fato de que nossas políticas sociais são todas de corte universa-

lista (educação, saúde) e obtiveram grandes conquistas no nível social, consti-

tuindo uma referência para a região. No entanto, o indivíduo cubano da década 

de 1990 é diferente do dos anos 1950, não há, por exemplo, analfabetismo, fome. 

Creio que as políticas adotadas depois do triunfo revolucionário alcançaram 

toda a população. No entanto, por trás da política social tem de haver um re-

conhecimento das especificidades de cada grupo sem marcar um em relação 

ao outro. Nesse sentido, existe um grupo intelectual, de afrodescendentes, que 

vai atrás da memória histórica. Em coerência, afirmo que para chegar a essa 

política social é preciso fazer uma história social para compreender o problema. 

Agora, os desafios estão sendo enfrentados como no processo de Revolução, 

isto é, a partir da prática. Neste momento existe no país a Comissão Aponte da 

Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), uma comissão da Biblioteca 

Nacional que realiza propostas de políticas, e outras ações variadas estão sen-

do desenvolvidas.7

A outra grande limitação que a política social enfrenta é a falta de re-

cursos. Insisto que esse é o nosso grande desafio, da indústria, da produção, 

enfim, de toda a sociedade cubana. Aí radicam os desafios da política social.

Y.S.H. Há alguns anos, em uma mesa para a qual foi convidado, o senhor suge-

riu o seguinte: “[...] a segregação inscreve o racismo em um espaço e marca a 

organização geopolítica de um país ou sociedade [...]”. Suas palavras continuam 

valendo na atualidade? Nesse caso, como se manifesta tal evidência?

P.R.R. Naquela ocasião eu alertava para um problema que se podia produzir, 

olhando principalmente a experiência de outros contextos, um problema des-

sa população negra que vive em outras cidades e que, de maneira geral, formam 

núcleos conflituosos. Quando eu sugeri isso estava muito influenciado pela 

pesquisa que realizei, intitulada “Los marginales de las Alturas del Mirador”, 
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que investigava uma comunidade onde as pessoas viviam isoladas dos canais 

formais de comunicação porque, por exemplo, os matrimônios entre as pessoas 

dessa comunidade e do resto da cidade eram inexistentes. Estavam simples-

mente “rotulados” como palestinos, ilegais, gente de bairro marginal, o que 

gerava um nicho de reprodução dentro da própria população. A esses rótulos 

se agrega o fato de que a população desse bairro era predominantemente negra, 

mestiça – tratava-se assim de um gueto negro. Dessa maneira, pude ver o sen-

tido sociológico desse fenômeno, raro em Cuba, e quis refletir sobre outros 

fenômenos sociais que se estavam produzindo naquele momento. 

Y.S.H. Quais são as expressões de racismo na sociedade cubana hoje? Existem 

espaços que acentuam essas expressões?

P.R.R. Há um matiz diferenciador entre um setor da sociedade cubana atual, 

bastante amplo, que considera normais as relações interraciais de casal e outro 

que tem uma visão estereotipada dessas relações. Trata-se de ver, por meio de 

estudos, o que há de implícito nesses estereótipos. O problema da ideologia do 

racismo é que o racismo toma a experiência cotidiana de um ponto de vista 

cognitivo e a generaliza em forma de conceitos e representações que devolve 

à cotidianidade. Constantemente se reforça a cotidianidade, e isso gera um 

círculo vicioso de reprodução do racismo.

Em Cuba se pode falar de um racismo estigmatizado, que demonstra 

capacidade de sobreviver no tempo e reaparecer em condições propícias. Se-

gundo a minha experiência, essa é uma contribuição que as pesquisas sobre 

as relações raciais podem oferecer. Por isso, insisto muito com jovens pesqui-

sadores para que, quando forem trabalhar com esse tema, investiguem a déca-

da de 1960 a fim de encontrar códigos e entender o que está sucedendo hoje 

em dia, bem como traçar conclusões que transcendam o registro descritivo.

No plano social, uma das expressões concretas do racismo ocorre nas 

áreas de desigualdade que foram sendo criadas. Isso se inter-relaciona com o 

que denominamos “a refuncionalização do preconceito”. Tendemos a pensar 

que o preconceito é apenas uma questão subjetiva, mas ele é também estrutu-

ral, porque a posição de poder que tenha o indivíduo coloca sempre à frente os 

preconceitos que ele possui. Isso pode ser visto concretamente nas áreas de 

mobilidade (ascendente ou não), mas também em outras desigualdades, for-

mando um circuito de fenômenos sociais interdependentes.

Y.S.H. Para finalizar, que fatores o senhor considera capazes de favorecer ou 

frear o desenvolvimento da população negra na sociedade cubana atual?

P.R.R. Primeiramente, os históricos. Em segundo lugar, os fatores financeiros 

do espaço. O espaço é um lugar de expressão das desigualdades, e falar nas 

desigualdades raciais é falar em elementos que fortalecem o racismo. Como se 

soluciona isso? Primeiramente, acudindo políticas de ação afirmativa; quer 
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dizer, identificando de forma pontual os nichos do problema e tomando medi-

das para solucioná-lo. Mas, sobretudo, gerando um pensamento realmente des-

colonizador. Isso exigiria uma leitura da história, uma reconceitualização de 

todos os instrumentos cognitivos mencionados. Essa batalha para acabar com 

as estruturas coloniais de nossas mentes e práticas é precisamente o meio 

pelo qual vamos de fato superar o problema do racismo. Eu resumiria isso em 

algumas palavras, com as quais sempre termino quando me entrevistam sobre 

o tema: o problema racial se resolverá quando se destruírem a negrura do negro 

e a brancura do branco.

Recebida em 17/08/2016 | Aprovada em 31/10/2016

Yeisa Sarduy Herrera é licenciada em sociologia com mestrado em 

desenvolvimento social pela Flacso – Cuba. É pesquisadora associada no 

Instituto Cubano de Pesquisa Cultural Juan Marinello e se dedica ao estudo 

das identidades na população jovem cubana em articulação com processos 

de desigualdades sociais. Conta com várias publicações tanto em revistas 

nacionais quanto estrangeiras. Tornou-se bolsista da Clacso em 2015 com 

projeto intitulado A produção das desigualdades na América Latina e Caribe.



279

registro de pesquisa | yeisa sarduy herrera

 NOTAS

1 Pierson esteve no Brasil entre 1935 e 1937 para pesquisar a 

situação racial e cultural na Bahia, tema de seu doutoramento 

realizado na Universidade de Chicago sob orientação de Ro-

bert Ezra Park. Sua tese Negroes in Brazil, a study of race contact at 

Bahia, foi publicada em 1942 pela University of Chicago Press. 

[N. E.] 

2 Esse texto foi vertido para o espanhol e para o inglês pelo au-

tor nos anos 1950 e 1960. A revista de antropologia on-line Vi-

brant disponibilizou em 2008 as duas versões, indicadas nas 

referências biblilográficas. [N. E.] 

3 Faz referência às pesquisas compiladas no texto Las relaciones 

raciales en Cuba, publicado pela Fundação Fernando Ortiz em 

2011.

4 No original, “el que no tiene de Congo tiene de Carabalí”, em 

referência às etnias do antigo reino do Congo e do sul da Nigé-

ria [N.T.].

5 Referência ao grupo de trabalho pertencente ao Instituto 

Cubano de Antropología (Ican), cuja investigação nessa temá-

tica foi essencial.

6 Referimo-nos à crise econômica que ocorreu desde os come-

ços dos anos 1990, após a perda de mais de 80% das fontes do 

comércio exterior – a União Soviética e o resto dos países do 

campo socialista – somada ao recrudescimento do bloqueio 

financeiro, econômico e comercial imposto pelo governo dos 

Estados Unidos a Cuba desde 1960. Essa crise causou notáveis 

impactos em todas as esferas da sociedade, e seus efeitos ain-

da se encontram vigentes. Nesse processo, levou-se a cabo a 

implementação de um conjunto de medidas que viabilizam 

um movimento de reestruturação denominado reforma.

7 O entrevistado faz referência a essas organizações; também 

há reconhecimento das diferentes pesquisas que foram reali-

zadas no país sobre a questão racial. Nesse sentido, o antropó-

logo sugere que se perfilhem todos os estudos que historica-

mente se desenvolveram desde que existia o Instituto de Etno-

logia e Folclore até a atualidade: estudos sobre as religiões de 

origem africana, alguns realizados sobre os mercados e o tra-

balho nos portos marítimos. Na década de 1980, esses estudos 

se erigiram como pesquisas de expressões culturais concretas 

da população de origem africana. De acordo com o entrevista-
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do, o ponto de inflexão dos estudos é marcado pelas pesquisas 

efetuadas por instituições pertencentes ao Citma, que colo-

caram a perspectiva de análise na questão das relações entre 

diferentes grupos raciais. Igualmente, reconhece a tarefa de 

estudiosos como Esteban Morales, Jesús Guanche, Tomás Ro-

baina, Rodrigo Espina, Niurka Núñez, entre outros, que a partir 

de distintas vertentes se aproximaram da problemática.
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“O PROBLEMA RACIAL SE RESOLVERá qUANDO SE 

DESTRUíREM A NEGRURA DO NEGRO E A 

BRANCURA DO BRANCO”. ENTREVISTA COM O 

ANTROPóLOGO PABLO RODRíGUEZ RUIZ

Resumo 

Nesta entrevista o antropólogo cubano Pablo Rodríguez 

Ruiz discute diferentes dimensões da questão racial no 

contexto cubano: a raça como construção social; as repre-

sentações sociais existentes acerca dessa noção; a vigência 

histórica de uma ideologia do racismo em Cuba – que tem 

como uma das suas expressões o que denomina “racismo 

do porém”. Abordam-se também as formas pretéritas e 

atuais do preconceito, da discriminação e das desigualda-

des raciais na sociedade cubana; e as conquistas, fragili-

dades e desafios das políticas públicas direcionadas à 

questão racial.

‘THE RACIAL PROBLEM wILL BE SOLVED wHEN THE 

BLACkNESS OF THE BLACk AND THE wHITENESS OF 

THE wHITE ARE DESTROYED.’ AN INTERVIEw wITH 

THE ANTHROPOLOGIST PABLO RODRíGUEZ RUIZ

Abstract 

In this interview, the Cuban anthropologist Pablo Rodríguez 

Ruiz discusses various dimensions of the racial question 

in the Cuban context: race as a social construct; the social 

representations surrounding this notion; and the historical 

existence of an ideology of racism in Cuba – one of the 

expressions of which is what he labels ‘racism of the how-

ever.’ The interview also explores past and current forms 

of prejudice, discrimination and racial inequalities in Cu-

ban society; and the conquests, fragilities and challenges 

of public policies aimed at resolving racial issues.

Palavras-chave 

Questão racial;

Cuba;

cor;

racismo;

Revolução Cubana.

Keywords

Racial question;

Cuba;

colour;

racism;

Cuban Revolution.
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CIDADE E CULTURA NA AMéRICA DO SUL

Ciudades sudamericanas como arenas culturales.  

Adrián Gorelik & Fernanda Arêas Peixoto (compiladores). 

Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2016.

Essa qualidade expansiva e reflexi-

va é uma das muitas virtudes do livro 

Ciudades sudamericanas como arenas 

culturales, compilado pelo arquiteto e 

historiador argentino Adrián Gorelik 

e a antropóloga brasileira Fernanda 

Arêas Peixoto. Arenas culturales, no 

título, rende homenagem à obra de 

Richard Morse, em particular o arti-

go, “Cidades ‘periféricas’ como arenas 

culturais”, de 1982. Significa que a ci-

dade como espaço público, em sua du-

pla vertente de visão e ação, é simul-

taneamente o foco da experimentação 

cultural e o lugar de enfrentamento de 

ideias. O que a América Latina costu-

ma chamar de vida cultural moderna, 

argumentam Gorelik e Peixoto, se ope-

ra principalmente na cidade. 

A pesquisa, que reúne cidade e cul-

tura, se apoia menos na abordagem 
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Recordo nitidamente quando conheci 

Richard Morse. Foi na Universidade de 

Stanford, em 1980. Uma espécie de ha-

lo mítico o nimbava. A variada trajetó-

ria como estudioso da América Latina 

– havia vivido em Cuba, Porto Rico, Chi-

le, Argentina, Brasil, Haiti – e seus pio-

neiros estudos urbanos, em particular 

seu livro De comunidade à metrópole: a 

biografia de São Paulo, fazem dele uma 

referência obrigatória. Já nesse primei-

ro encontro com Morse, assim como 

em outros posteriores, me chamaram a 

atenção a sua paixão pelo objeto de 

estudo, seu vasto conhecimento, seu 

caráter expansivo. Parecia que o escri-

tório, repleto de livros, não poderia 

contê-lo, por ser demasiado pequeno 

para acomodar esse historiador origi-

nal e ensaísta norte-americano de ho-

rizontes dilatados.

http://dx.doi.org/10.1590/2238-38752017v7112
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socioeconômica que na combinação 

da “virada cultural” urbana com a “vi-

rada espacial” das ciências sociais. 

Uma grande contribuição do livro con-

siste em privilegiar a perspectiva ur-

bana da história cultural, a partir de 

uma estrutura comparativa e de ân-

gulos distintos da pesquisa universi-

tária (história, arquitetura, crítica li-

terária, antropologia, sociologia, filo-

sofia). Trata-se de um verdadeiro tra-

balho coletivo: anos de debate e pes-

quisa em grupo; 23 artigos e 25 auto-

res; análises de momentos emblemá-

ticos, fragmentos espaciais, circuitos 

intelectuais, produções letradas e da 

cultura popular e de massa, progra-

mas governamentais, institucionais e 

urbanísticos.

Embora os artigos sejam considera-

dos ensaios e experimentos de uma 

aproximação metodológica que desta-

ca a diversidade em vez de uma teoria 

unitária, todos eles, sem exceção, se 

apoiam em uma multiplicidade de no-

tas de pé de página e de referências 

bibliográficas. Não são, portanto, pro-

duto de um espírito polêmico que falta 

à tradição formal e que não satisfaz as 

exigências acadêmicas. Por outro lado, 

se tais artigos se aproximam da ideia 

de “ensaio como forma”, de Theodor 

Adorno, é devido à capacidade de con-

seguir que a totalidade brilhe no frag-

mento, mas sem afirmar sua presença. 

De modo geral, o contexto teórico 

não é explícito. Os artigos se desen-

volvem livres da subordinação a uma 

corrente ideológica única, sejam os 

estudos culturais britânicos, seja o 

pós-estruturalismo sociológico, seja a 

micro-história, sejam os estudos de 

gênero e pós-coloniais. Predominam a 

abordagem histórica e o olhar a cidade 

como texto. Ocasionalmente surgem 

resquícios da tradicional história po-

lítica e social. Em outros casos se in-

vestiga a relação entre as formas cul-

turais de elite e as populares, culturas 

centrais e periféricas, rupturas e con-

tinuidades em processo de moderni-

zação cultural das cidades na América 

do Sul.

Tampouco são enfatizados os con-

ceitos instrumentais de planificação, 

dissolução, recuperação. Ao contrário, 

“moderno” e “processo de moderniza-

ção” são conceitos-chave. A variedade 

de temas e enfoques desemboca em 

análises de processos de moderniza-

ção específicos na América do Sul, que 

dão lugar a eclosões do moderno, seja 

na experiência familiar ou individual 

da cidade, seja das “margens” urbanas 

ou da cidade como imagem contrária 

ao campo.

Embora a perspectiva sul-america-

na manifeste-se ousada quando a in-

formação disponível para cada locali-

dade é diferente, oferece inegáveis 

atrativos. Questiona-se a tendência 

dos estudos urbanos restringidos a 

enquadramentos específicos que ra-

ramente ultrapassam as barreiras na-

cionais. Tal situação responde à falta 

de redes entre investigadores e à lo-

calização das fontes para pesquisa em 

arquivos e bibliotecas nacionais. Den-

tro do território sul-americano exis-

tem diferenças no volume de docu-

mentação disponível. Grande parte da 

investigação desenvolvida, até hoje, 

sobre temas da história urbana se en-

contra concentrada no Brasil, Argen-
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tina, Uruguai e Chile. Menos cobertas 

estão as cidades principais do Peru, 

Bolívia, Equador, Venezuela, Colômbia 

e Paraguai.

Essa diferença reflete-se na orga-

nização cronológica e distributiva do 

livro (Laboratórios culturais; O novo 

1910-1930; Cenas de modernização 

1940-1970; Cenas partidas 1940-1970; 

Espetáculos urbanos 1990-2010). Se 

bem que o projeto não pretenda lograr 

um efeito representativo, cidades co-

mo Buenos Aires, Rio de Janeiro, São 

Paulo e Montevidéu são examinadas 

em diferentes momentos históricos, 

enquanto Lima, Quito, Bogotá e Cara-

cas são contempladas com um mo-

mento histórico singular e se descar-

tam capitais como La Paz e Assunção 

em favor de cidades como La Plata, 

Córdoba, Salvador, Recife. Enfrenta-

mos aqui limites práticos do projeto 

comparativo. Contudo, nesse caso, o 

livro Ciudades sudamericanas como are-

nas culturales se mostra de sumo inte-

resse. Não somente estabelece um 

vínculo estrutural entre cidade e cul-

tura, mas, também, investiga formas 

novas de convocar o enfoque compa-

rativo.

A noção de “cultura”, entendida em 

sentido amplo, atua como princípio 

metodológico e epistemológico. Supe-

rada a definição normativa e orienta-

da pela concepção particularista que 

pensa a diferença cultural, a seleção 

das cidades desfaz o critério hierár-

quico. Cada cidade examinada possui 

valor próprio, que é adicionado ao ma-

pa comparativo. La Plata, Córdoba e 

Recife coexistem com Buenos Aires e 

São Paulo. As figuras culturais do novo 

na cidade do bosque (La Plata), a refor-

ma de 1918 (Córdoba) e a cidade da 

infância de Gilberto Freyre (Recife) 

convivem com a gíria e a cultura urba-

na em Buenos Aires e com o edifício 

Martinelli e a euforia vertical em São 

Paulo entre os anos 1910 e 1930. Cida-

des tão diferentes como Salvador e 

Brasília se conjuntam a Bogotá e Cara-

cas entre os anos 1940 e 1970. Nesse 

mesmo período, a capital Quito, com 

suas ruas congestionadas, da moder-

nidade e do mundo popular dos An-

des, os projetos para os bairros de Li-

ma e a “capital da esquerda” (Santiago 

de Chile) coabitam com Montevidéu, 

cuja ânsia de ser cosmopolita se via 

desviada por uma crise econômica 

emergente e pelas retóricas do passa-

do e futuro entre o campo e a cidade.

Os três artigos sobre Rio de Janeiro 

são um exemplo das mudanças tem-

porais e espaciais. O Rio de Janeiro da 

Belle Époque centra-se nas irradiações 

de uma rua, a famosa rua do Ouvidor. 

Em seguida se examina um bairro. Co-

pacabana, a “princesa do mar”, é na 

década de 1950 o lugar para onde con-

vergem o cosmopolitismo, a nação e a 

modernidade. Posterior à transferên-

cia da capital para Brasília em 1960 – 

esse excepcional experimento moder-

nista no sertão que, em palavras de 

Ángel Rama, constituiu o “mais fabu-

loso sonho da urbe de que foram ca-

pazes os americanos” –, o Rio de Janei-

ro é analisado como cidade midiática. 

Perde importância política (feito que 

é expressado simbolicamente quando 

o presidente Juscelino Kubitschek fe-

cha os portões do Palácio do Catete, 

sede até então pertencente ao Poder 

Executivo federal), contudo adquire 

influência nacional e internacional 
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nas novelas da rede Globo. Avenida 

Brasil, a novela que se refere à vida no 

subúrbio e mais especificamente ao 

bairro de Madureira, da zona norte do 

Rio de Janeiro, foi exibida em mais de 

125 países e teve êxito contundente 

na Argentina.

Algo semelhante sucede com Bue-

nos Aires e São Paulo, cidades que 

compõem, cada uma, quatro artigos. 

Buenos Aires vai desde cidade da boe-

mia e da vida literária oitocentista 

para cenário de mescla de idiomas dos 

portenhos e a viagem das palavras; da 

denúncia da cidade dual partida – ave-

nidas burguesas contra as vilas de 

miséria – ao estudo dos festivais e 

transformações urbanas concentrados 

no exemplo do Buenos Aires Festival 

Internacional de Cine Independente 

(Bafici), inaugurado em 1999 no bairro 

El Abasto até a mudança da sede em 

2013 para a Village Recoleta, e que im-

plicou a renúncia definitiva ao equilí-

brio urbano-cultural.

São Paulo, a cidade sul-americana 

que hoje mais se aproxima da defini-

ção de “cidade mundial” (veja-se o 

artigo do antropólogo sueco Ulf Han-

nerz O papel cultural das cidades 

mundiais), transita das disputas das 

elites na avenida Paulista da Belle Épo-

que às ambivalências do moderno ma-

terializadas nos arranha-céus das for-

mas arquitetônicas; do teatro e cultu-

ras urbanas dissidentes ao Teatro 

Oficina, instigadora arena cultural 

inaugurada em 1993 no bairro Bexiga.

Aspecto relevante do livro são as 

imagens em preto e branco que com-

plementam o tecido textual, ofere-

cendo densidade histórica e um sabo-

roso condimento extra. Não se trata 

de imagens arbitrárias e decorativas, 

mas foram cuidadosamente seleciona-

das para ilustrar os textos: litografias 

antigas, desenhos e croquis; cartões-

-postais; fachadas de diários, posters 

e cartazes publicitários; vistas aéreas 

e planos urbanos; fotografias de fes-

tas populares, ruas, avenidas, palace-

tes, edifícios e favelas. Especialmente 

no caso das fotografias modernas, 

constata-se a presença de bondes de 

tração animal e elétricos, ônibus, ca-

mionetas, automóveis, incluindo uma 

reveladora foto de um periódico com o 

presidente da Venezuela levando Juan 

Manuel Fangio em seu automóvel Mer-

cedes Benz. Talvez isso seja significa-

tivo da possibilidade de somar numa 

próxima investigação a chamada “vi-

rada da mobilidade”, cujo fundamento 

teórico interacionista reside na apro-

ximação dos fenômenos sociais como 

o estudo da mobilidade de pessoas, 

objetos e ideias.

O pensamento precursor de Rich-

ard Morse, atualizado e devidamente 

purgado de sua postura celebratória, 

se irradia no começo do século XXI, de 

modo implacável, sobre geografias 

materiais e simbólicas sul-america-

nas. Desde já texto de referência ine-

vitável para os estudos urbanos, Ciu-

dades sudamericanas como arenas cultu-

rales se converte também em modelo 

para prosseguir o trabalho coletivo na 

direção de uma reflexão sobre a virada 

cultural urbana da América Latina e a 

singular imbricação entre cidade e 

cultura.

 

    Recebida em 09/03/2017 |

 Aprovada em 20/03/2017
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 A revista encaminhará, em prazo estimado de aproximadamente (6) seis 

meses, uma carta de decisão sobre o artigo recebido, anexando, de acordo 

com cada caso, os devidos pareceres.

 

 O periódico segue as diretrizes dos Códigos de Ética do Committee on 

Publication Ethics (Cope) (http://www.publicationethics.org/), do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (http:// 

www.cnpq.br/web/guest/diretrizes) e da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo(http://www.fapesp.br/boaspraticas/).

 NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE COLABORAÇÕES

 Forma e preparação de textos
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sequência: artigo de até 9 mil palavras (incluindo referências 

bibliográficas e notas); nota biográfica (de até 90 palavras) incluindo 

formação, instituição, cargo, áreas de interesse, principais publicações 

 e e-mail; notas substantivas (de fim de texto) em algarismos arábicos; 

referências bibliográficas; título do artigo, resumo (entre 100 e 150 

palavras) acompanhado de cinco palavras-chave, em português e inglês; 

e, quando for o caso, os créditos das imagens utilizadas. 

 Desenhos, fotografias, gráficos, mapas, quadros e tabelas devem conter 

título e fonte, e estar numerados. Deverão, ainda, estar em condições 

adequadas à reprodução e impressão fidedignas e de qualidade P&B. Além 

de constarem no corpo do artigo, as imagens deverão ser encaminhadas em 

arquivo separado do texto, em formato .tiff (de preferência) ou .jpg e em 

alta resolução (300 dpi), medindo no mínimo 17cm (3.000 pixels) pelo lado 

maior. No caso de imagens que exijam autorização para reprodução,  

a obtenção da mesma caberá ao autor.

 Os textos deverão ser escritos em fonte Times New Roman, tamanho 12, 

recuo-padrão de início de parágrafo, alinhamento justificado, 

espaçamento duplo e em páginas de tamanho A4 (210x297mm), numa 

única face.

 As notas devem vir ao final do texto, não podendo consistir em simples 

referências bibliográficas. Estas devem aparecer no corpo do texto com 
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 (sobrenome do autor, ano de publicação), 

conforme o exemplo: (Tilly, 1996)
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 No caso de citações, quando a transcrição ultrapassar cinco linhas 

deverá 

ser centralizada em margens menores do que as do corpo do artigo; 

quando menor do que cinco linhas, deverá ser feita no próprio corpo do 

texto entre aspas. Em ambos os casos a referência seguirá o formato:

 (sobrenome do autor, ano de publicação: páginas), 

conforme os exemplos:

 (Tilly, 1996: 105)

 (Tilly, 1996: 105-106)

 As referências bibliográficas em ordem alfabética de sobrenome devem 

vir após as notas, seguindo o formato que aparece nos seguintes 

exemplos (os demais elementos complementares são de uso facultativo):

1. Livro

 Pinto, Luis de Aguiar Costa. (1949). Lutas de famílias no Brasil: introdução 

ao seu estudo. São Paulo: Companhia Editora Nacional.

2. Livro de dois autores

 Cardoso, Fernando Henrique & Ianni, Octávio. (1960). Cor e mobilidade 

social em Florianópolis: aspectos das relações entre negros e brancos numa 

comunidade do Brasil meridional. São Paulo: Companhia Editora Nacional.

3. Livro com mais de três autores

 Wagley, Charles et al. (1952). Race and class in rural Brazil. Paris: Unesco.

4. Capítulo de livro

 Fernandes, Florestan. (2008). Os movimentos sociais no “meio negro”. In: A 

integração do negro na sociedade de classes. São Paulo: Globo, p. 7-134 (vol. 2).

5. Coletânea

 Botelho, André & Schwarcz, Lilia Moritz (orgs.). (2009). Um enigma 

chamado Brasil. São Paulo: Companhia das Letras.

6. Artigo em coletânea organizada pelo mesmo autor

 Gonçalves, José Reginaldo Santos. (2007). Teorias antropológicas e 

objetos materiais. In: Antropologia dos objetos: coleções, museus e 

patrimônios. Rio de Janeiro: Iphan, p. 13-42.

7. Artigo em coletânea organizada pelo autor em conjunto com outro

 Villas Bôas, Glaucia. (2008). O insolidarismo revisitado em O problema do 

sindicato único no Brasil. In: Villas Bôas, Glaucia; Pessanha, Elina Gonçalves 

da Fonte & Morel, Regina Lúcia de Moraes. Evaristo de Moraes Filho, um 

intelectual humanista. Rio de Janeiro: Topbooks, p. 61-84.

8. Artigo em coletânea organizada por outro autor

 Alexander, Jeffrey. (1999). A importância dos clássicos. In: Giddens, 

Anthony & Jonathan Turner (orgs.). Teoria social hoje. São Paulo: Ed. 

Unesp, p. 23-89.



294

so
ci

o
l.

 a
n

tr
o

po
l.

 | 
ri

o
 d

e 
ja

n
ei

ro
, v

.0
7.

01
: 2

91
 –

29
5,

 a
br

il
, 2

01
7

9.  Artigo em periódico

 Lévi-Strauss, Claude. (1988). Exode sur exode. L’Homme, XXVIII/2–3,

 p. 13-23.

10. Tese acadêmica

 Veiga Junior, Maurício Hoelz. (2010). Homens livres, mundo privado: 

violência e pessoalização numa sequência sociológica. Dissertação de 

Mestrado. PPGSA/Universidade Federal do Rio de Janeiro.

11. Segunda ocorrência seguida do mesmo autor

 Luhmann, Niklas. (2010). Introdução à teoria dos sistemas. Petrópolis:

 Vozes.

 Luhmann, Niklas. (1991). O amor como paixão. Lisboa/Rio de Janeiro:

 Difel/Bertrand Brasil.

12. Consultas on-line

 Sallum Jr., Brasílio & Casarões, Guilherme. (2011). O impeachment de 

Collor: literatura e processo. Disponível em <http://www.acessa.com/gr

amsci/?page=visualizar&id=1374>. Acesso em 9 jun. 2011.
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 ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES 

 

 Sociologia & Antropologia não assume responsabilidade por conceitos 

emitidos pelos autores, aos quais solicita que declarem 

 responsabilidade pelo conteúdo do manuscrito submetido, bem como 

 que especifiquem, em caso de coautoria, a participação de cada um na 

sua versão final.

 

 Os trabalhos enviados para publicação devem ser originais e inéditos, 

não sendo permitida sua apresentação simultânea em outro periódico.

 

 A revista não cobra taxa de processamento e submissão dos artigos. 

 

Possíveis modificações de estrutura ou de conteúdo, por parte da 

Editoria, serão previamente acordadas com os autores, e não serão 

admitidas após os trabalhos serem entregues para composição.

 

 Contribuições deverão ser submetidas eletronicamente através do 

sistema SEER acessando o link:  

https://revistas.ufrj.br/index.php/sa  

Os autores devem realizar cadastro a fim de iniciar o processo de cinco 

passos para submissão de manuscritos, seguindo as instruções aos 

autores.

 

 O envio de textos implica a cessão de direitos autorais e de publicação  

à revista. Com a publicação do artigo, o autor receberá dois exemplares 

da revista.

 

 Sociologia & Antropologia tem acesso aberto e não cobra taxas para acesso 

aos artigos. Para mais informações, consultar os editores no Programa 
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Preâmbulo. O valor e os benefícios provenientes da pesquisa dependem essencialmente da sua inte-
gridade. Embora haja diferenças entre países e entre disciplinas na maneira pela qual a pesquisa é
organizada e conduzida, há também princípios e responsabilidades profissionais comuns que são
fundamentais para a integridade da mesma, onde quer que seja realizada.

PRINCÍPIOS
Honestidade em todos os aspectos da pesquisa.
Responsabilização na condução da pesquisa.

Respeito e imparcialidade profissionais no trabalho com outros.
Boa gestão da pesquisa em benefício de outros.

RESPONSABILIDADES
1. Integridade: Os pesquisadores devem
assumir a responsabilidade pela
confiabilidade de suas pesquisas.
2. Cumprimento com as regras: Os
pesquisadores devem estar cientes das regras
e políticas de pesquisa e segui-las em todas as
etapas.
3. Métodos de pesquisa: Os pesquisadores
devem utilizar métodos de pesquisa
apropriados, embasar as conclusões em uma
análise crítica das evidências e relatar os
achados e interpretações de maneira integral
e objetiva.
4. Documentação da pesquisa: Os
pesquisadores devem manter documentação
clara e precisa de suas pesquisas, de maneira
que sempre permita a averiguação e
replicação do seu trabalho por outros.
5. Resultados: Os pesquisadores devem
compartilhar seus dados e achados pronta e
abertamente, após assegurarem a
oportunidade de estabelecer a prioridade e
propriedade sobre os mesmos.
6. Autoria: Os pesquisadores devem assumir
plena responsabilidade pelas suas
contribuições em todas as publicações,
solicitações de financiamento, relatórios e
outras representações de suas pesquisas. A
lista de autores deve sempre incluir todos
aqueles (mas apenas aqueles) que atendam os
critérios de autoria.
7. Agradecimentos na publicação: Nas
publicações, os pesquisadores devem
reconhecer os nomes e papéis daqueles que
fizeram contribuições significativas à pesquisa,
inclusive redatores, financiadores,
patrocinadores e outros, mas que não atendem
aos critérios de autoria.
8. Revisão de pares: Ao participar da
avaliação do trabalho de outros, os
pesquisadores devem fornecer pareceres
imparciais, oportunos e rigorosos.
9. Conflitos de interesse: Os pesquisadores
devem revelar quaisquer conflitos de interesse,
sejam financeiros ou de outra natureza, que
possam comprometer a confiabilidade de seu
trabalho nos projetos, publicações e
comunicações públicas de suas pesquisas,

assim como, em todas as atividades de
revisão.
10. Comunicação pública: Os pesquisadores
devem limitar seus comentários profissionais à
sua própria área de especialização
reconhecida quando participarem em
discussões públicas sobre a aplicação e
relevância de resultados de pesquisa, e devem
distinguir claramente entre comentários
profissionais e opiniões baseadas em visões
pessoais.
11. Notificação de práticas de pesquisa
irresponsáveis: Os pesquisadores devem
notificar às autoridades competentes qualquer
suspeita de má conduta profissional, inclusive
a fabricação e/ou falsificação de resultados,
plágio e outras práticas de pesquisa
irresponsáveis que comprometam a
confiabilidade da pesquisa, tais como
desleixo, inclusão inapropriada de autores,
negligência no relato de dados conflitantes ou
uso de métodos analíticos enganosos.
12. Resposta a alegações de práticas de
pesquisa irresponsáveis: As instituições de
pesquisa, assim como as revistas,
organizações profissionais e agências que
tiverem compromissos com a pesquisa em
questão devem dispor de procedimentos para
responder a alegações de má conduta e outras
práticas de pesquisa irresponsáveis, assim
como proteger aqueles que, de boa fé, tenham
denunciado tais comportamentos. Quando for
confirmada a má conduta ou outra prática de
pesquisa irresponsável, devem ser tomadas as
medidas cabíveis prontamente, inclusive a
correção da documentação da pesquisa.
13. Ambientes de pesquisa: As instituições de
pesquisa devem criar e sustentar ambientes
que incentivem a integridade através da
educação, políticas claras e normas razoáveis
para o progresso da pesquisa, ao mesmo
tempo em que fomentam ambientes de
trabalho que apóiem a integridade da mesma.
14. Considerações sociais: Os pesquisadores
e as instituições de pesquisa devem reconhecer
que têm uma obrigação ética no sentido de
pesar os benefícios sociais contra os riscos
inerentes apresentados pelo seu trabalho.

A Declaração de Singapura sobre Integridade em Pesquisa foi desenvolvida como parte da II Conferência Mundial sobre Integridade
em Pesquisa, realizada de 21 a 24 de julho de 2010, em Singapura, como guia global para a condução responsável de pesquisas. Não
é um documento regulatório, nem representa as políticas oficiais dos países e organizações que financiaram ou participaram na Con-
ferência. Para informações sobre políticas oficiais, normas e regras na área de integridade em pesquisa, devem ser consultadas as
agências nacionais e organizações apropriadas. A Declaração original em inglês está disponível em: <http://www.singapore
statement.org>.
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