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Apresentação

 Não resta dúvidas que 2018, que se encerrará daqui a poucas semanas, não foi um 
ano qualquer. Os últimos meses apresentaram profundas transformações e incertezas, 
que envolveram tanto o campo político, como os demais da vida social.  Nas eleições 
desse ano, vivenciamos um quadro de grande turbulência, permeado por uma grande 
polarização política e pelo êxito eleitoral de forças conservadoras. As dificuldades eco-
nômicas e os recuos nos indicadores de redução da pobreza contribuíram para agravar 
esse quadro de grande insegurança quanto ao futuro do país. 
 É em meio a esse turbulento e instigante contexto que a revista Mosaico Social 
apresenta sua décima edição, reunindo a produção discente de graduação nas três áreas 
que compõem as Ciências Sociais: Antropologia, Ciência Política e Sociologia. É im-
portante destacar que a Revista busca incentivar a experiência de pesquisa e de escrita 
dos alunos de graduação, sendo de suma importância para lidarem com as angústias e 
dificuldades naturais da pesquisa acadêmica. Assim, uma revista como a nossa atende 
tanto o objetivo de divulgar a produção discente, mas também de apresentar, para os 
autores e leitores, as tormentas e belezas de pesquisar e escrever.
 A presente edição apresenta uma rica heterogeneidade dos artigos, trazendo dis-
tintas preocupações e matrizes teóricas, além de valiosas experiências empíricas. En-
quanto a discussão em teoria política e sociológica aparecem nos trabalhos de Vinícius 
Candido e Gabriel Scapini, o tema das políticas públicas é contemplado nos trabalhos 
Lucas Amorin e Maiara Corrêa. Já em “O indivíduo, a pessoa e a busca por liberdade: 
Lula e Rafael Braga”, Roger Moreira se dedica à uma análise sociológica de um assunto 
recente nos últimos anos. Em relação aos trabalhos de Antropologia, a edição conta com 
“as traduções de Jaime  ngulo”, de Yves Seraphim e “O método funcionalista e a função 
social da guerra na sociedade Tupinamba”, de Nayara Ferreira. É importante destacar 
que esse conjunto de trabalhos revela, além da qualidade dos trabalhos produzidos, tam-
bém a pluralidade contida na formação proporcionada pelo curso.
 Esperamos que a virtude venha pelo exemplo e que as novas gerações de alunos 
que todos os anos iniciam seu caminho na carreira de cientistas sociais busquem repro-
duzir a dedicação e empenho na produção de conhecimento que os autores desse número 
revelam em suas obras. As salas de aula são espaços de aprendizagem de novas formas 
de ver e analisar o mundo. Essa revista é o espaço para os alunos exporem, na prática da 
análise e do argumento, o resultado dos caminhos plurais que levam à formação de um 
cientista social. 

Tiago D. P. Borges – Coordenador do curso de Ciências Sociais da UFSC
 
Luís Felipe G. da Graça – Subcoordenador do curso de Ciências Sociais da UFSC
 
02/12/2018. 
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SOCIOLOGIA



O ESTADO DA ARTE DAS DISSERTAÇÕES E TESES SOBRE
SAÚDE MENTAL NO CAMPO DAS CIÊNCIAS SOCIAIS E DO  

DIREITO NO BRASIL:  
A REFORMA PSIQUIÁTRICA E A LEI 10.216/2001

L u c a s  d e  C a r v a l h o  d e  A m o r i m ¹

R E S U M O :  O objetivo desse artigo é mapear e discutir dissertações e teses na área das ciências 
sociais e do direito, que trazem questões relacionadas à saúde mental, especificamente as que tra-
tam sobre a mudança de paradigma proposta pela reforma psiquiátrica brasileira e pela promulga-
ção da lei 10.216/2001. A metodologia é a leitura e análise dos resumos dessas dissertações e teses. 
Os principais instrumentos teórico-conceituais usados para essa análise foram os autores da reforma 
psiquiátrica brasileira, os da Reforma Psiquiátrica Italiana, Michel Foucault e Paulo Freire. Grandes 
avanços dentro dessas pesquisas selecionadas foram percebidos. A mudança de tratamento para um 
tratamento humanizado, uma inserção social de uma população que era antes excluída, um proces-
so de quebra dos estigmas sociais, um maior interesse da população pelo assunto, estimulo a dis-
cussões abertas sobre como serão construídos os modelos de tratamento com voz ativa do usuário, 
são exemplos que elucidam essa nova etapa do cuidado a pessoa com transtorno psíquico no Brasil.

¹ Estudante de graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. 
Membro do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas em Saúde/Saúde Mental – GPPS; e mem-
bro do Núcleo Interdisciplinar de Políticas Públicas – NIPP. E-mail: lucasamorim0@gmail.com.

1 - INTRODUÇÃO

A fim de entender como as áreas das Ciências Sociais e do Direi-
to tem, dentro das universidades brasileiras, entendido a mudan-
ça na legislação e a proposta de mudança de paradigma trazida pela 
lei 10.216/2001 e pela reforma psiquiátrica brasileira, e quais são
as principais questões por elas levantadas, busquei um tipo de trabalho 
que pudesse me dar essa visão geral do que tem sido feito dentro da 
academia. Entendendo que as dissertações de mestrado e teses de dou-
torado são um reflexo do tipo de acadêmico que tem sido formado den-
tro das diferentes universidades pelo país, além de dar indícios das dis-
cussões que tem sido feitas e quais perspectivas e paradigmas adotados 
por esses pesquisadores e em consequência por aquelas universidades, 
percebi que o trabalho do tipo estado da arte era então uma boa opção.
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(...) elas parecem trazer em comum o desafio de mapear e de 
discutir uma certa produção acadêmica em diferentes cam-
pos do conhecimento, tentando responder que aspectos e di-
mensões vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes 
épocas e lugares, de que formas e em que condições têm sido
produzidas certas dissertações de mestrado, teses de dou-
torado, publicações em periódicos e comunicações em 
anais de congressos e de seminários. (FERREIRA, 2002, p.1)

 Atualmente a rede de atenção psicossocial brasileira ainda não 
é uma realidade. Não se encontra no país um único lugar onde a 
rede está de fato estruturada com todos os dispositivos substituti-
vos pensados para constituição desse serviço. Muitos lugares ainda
têm o seu sistema construído em torno de uma instituição total. Em 
2016 a situação da saúde pública no Brasil, em específico da RAPS 
se torna crítica após o impeachment da presidente Dilma Rousse-
ff, num movimento que não surpreendeu muitos dos estudiosos
brasileiros. Após a eleição da presidente em 2014, a acusação da cha-
pa opositora liderada por Aécio Neves de fraudes nas urnas eletrô-
nicas já mostravam que a linha de respeito as instituições demo-
cráticas já apresentavam mais custos do que a linha de confronto. 
Junto com esse impeachment e a entrada do presidente mais im-
popular da história desse país, tivemos a entrada de Ricardo Bar-
ros como novo Ministro da Saúde e de Quirino Cordeiro como novo 
Coordenador de Saúde Mental. E em dezembro de 2017, a reforma
psiquiátrica e o movimento da luta antimanicomial sofre o seu ata-
que mais grave. O desmantelamento de diversas portarias do SUS e 
da RAPS, e a política de saúde mental do país é alterada. Aprovada 
pela Comissão Intergestores Tripartite (CIT) no dia 14 de dezembro de 
2017, essa nova política rapidamente foi sustada posteriormente pela 
procuradora federal de direitos do cidadão Deborah Duprat com noti-
ficação ignorada pelo Ministro da Saúde em exercício. Além disso, foi 
amplamente criticada pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos 
(CNDH), pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) e por outras insti-
tuições importantes no campo como a Associação Brasileira de Saúde 
Coletiva (Abrasco), a Associação Brasileira de Saúde Mental (Abrasme) 
e o Conselho Federal de Psicologia (CFP). A Associação Brasileira de 
Psiquiatria (ABP) apoiou as mudanças. Ela recoloca os hospitais espe-
cializados na rede de atenção psicossocial, dá o caráter de dispositivo 
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 de saúde a comunidades terapêuticas e direciona quantias exorbitantes de 
recursos a esses dispositivos, o que assombra todo um sonho deconstrução 
de uma rede de fato democrática e humanizada. Essa mudança de para-
digma se mostra completamente contrária a forma de desenvolver políti-
cas de saúde mental ao longo dessas últimas décadas de luta e conquistas.
 Como os pesquisadores vêm enxergando essa mudança de para-
digma no tratamento aos portadores de algum tipo de transtorno men-
tal²? Como vêm enxergando a construção dessa nova rede de atenção 
psicossocial? Quais as principais questões, críticas e apontamentos le-
vantados por eles durante esse período? Minha ideia inicial era analisar
as dissertações e teses escritas a partir da constituição cidadã de 1988, pen-
sando que o próprio modelo de prevenção, cuidado e promoção de saúde 
do SUS já não agregavam um tratamento do tipo manicomial. Porém, uti-
lizando a plataforma Sucupira do Capes, só encontrei trabalhos a partir de 
1996 e, portanto, o período de recorte para minha análise foi de 1996 a 2017.
 O objetivo pretendido com esse trabalho é, portanto, mapear e discu-
tir as dissertações de mestrado e teses de doutorado no campo das Ciên-
cias sociais e do Direito, que trazem questões relacionadas à saúde mental, 
especificamente as que tratam ou de alguma forma trazem aspectos des-
sa mudança de paradigma proposta pela reforma psiquiátrica brasileira, 
e/ou abordam as mudanças efetivas que aconteceram, não aconteceram 
ou que deveriam acontecer a partir da promulgação da lei 10.216/2001, 
além das diversas novas questões que surgiram a partir dessas mudanças.
 Principais resultados: 1) Relevante número de pesquisas que bus-
cavam entender o que foi e quais as bases teórico-conceituais dessa re-
forma psiquiátrica e dessa mudança na legislação. 2) Relevante número 
de trabalhos que buscavam discutir as políticas públicas que envolviam 
a rede de saúde mental, principalmente em âmbito municipal 3) Rele-
vante número de pesquisas que buscavam entender o funcionamento 
de um dos dispositivos substitutivos que é o Centro de Atenção Psi-
cossocial (CAPS). Esse dispositivo por muitas vezes acaba sendo con-
fundido como substituto direto para o manicômio, porém, segundo a 
reforma, mesmo sendo o dispositivo central dessa rede, sem os outros 
diversos dispositivos ele não funciona da forma que deveria funcionar. 

² O termo transtorno mental será utilizado nesse texto tendo em vista que é o termo utilizado para se referir a essa 
população específica na lei 10.216/2001, além de ser o termo mais utilizado pelos autores estudados nesse arti       go.
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O fato da rede não estar consolidada pode ser a causa para esse tipo de 
confusão. 4) À partir de 2008, começa-se a discutir um dos pontos mais 
con troversos da lei 10.216/2001, que é a internação psiquiátrica, princi-
pal-principalmente a internação compulsória. Basaglia não enxergava a 
necessidade desse tipo de intervenção, visto que infligiria os direitos hu-
manos do cidadão. Outros autores, entre eles vários da reforma psiqui-
átrica brasileira, também não concordavam. Porém, uma mudança tão 
radical não foi alcançada e, por meio de acordos políticos, a lei acabou 
saindo contendo orientações para esse tipo de internação e garantindo 
sua legitimidade em certas situações, mas deixando claro que deveria ser 
feita em última instancia. 5) À partir de 2009 começou-se a falar e discu-
tir finalmente a rede de atenção psicossocial, sendo enxergada como um 
todo, e como parte do Sistema Único de Saúde (SUS). A saúde mental 
vista dentro da atenção básica, da saúde família, e dentro de outros dis-
positivos que também fazem parte da rede. 6) Outro resultado foi a per-
cepção do aumento crescente de produções no campo, tendo seu ápice 
no ano de 2015, com 7 dissertações de mestrado e 3 teses de doutorado. 
7) Dentre os Estados temos o Ceará como o Estado que mais produziu 
sobre o assunto, principalmente dentro da Universidade Estadual do Ce-
ará (UECE), sendo o Nordeste a região com mais produções, com cerca 
de 41% do número total de trabalhos 8) Entre os orientadores não há 
nenhum que tenha orientado mais de dois trabalhos, sendo eles: Herbert 
Toledo Martins (UFRB), João Tadeu de Andrade (UECE), Maria Hele-
na de Paula Frota (UECE), Ricardo Mariano (PUC/RS), Miriam Cristi-
na Marcilio Rabelo (UFBA) e Christiane Girard Ferreira Nunes (UNB).

2 - O MOVIMENTO DA REFORMA PSIQUIÁTRICA

Por muitos anos o fenômeno da loucura foi enxergado como uma opo-
sição ao que era tido como alicerce central na concepção de ser humano 
racional. Quando Descartes declara o cogito “Penso, logo existo”, e inicia 
uma filosofia moderna, a loucura torna-se um perigo para essa hegemo-
nia de pensamento que coloca a razão como base da existência huma-
na.  E como nos mostra Foucault em sua obra “História da Loucura na
Idade Clássica” (1972), o meio adotado para afastar esse mal da sociedade foi
principalmente o isolamento.        
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³ O termo transtorno mental será utilizado nesse texto tendo em vista que é o termo utilizado 
para se referir a essa população específica na lei 10.216/2001, além de ser o termo mais utilizado 
pelos autores estudados nesse artigo.

Quando um louco pobre se dizia rei e muito rico, ele anulava a sua 
razão, e com isso anulava também a sua existência. Os metodos utili-
zados para controlar esse grupo eram diversificados e sem limites, já 
que ali não estavam contidos pessoas, mas sim corpos sem razão, que 
apenas poderiam ser utilizados em estudos em prol da ciência e da ilu-
minação do ser a partir do conhecimento. Estudos que envolviam todo 
tipo de tortura, como lobotomia, eletrochoque, entre outras diversas 
formas que infligiam os direitos humanos que os próprios pensadores 
iluministas declararam, eram feitos. Esses direitos naturais não atin-
giam essa parte da população já que ela não se enquadrava ao Homem
Universal idealizado pelos pensadores. Foram criados en-
tão os Hospitais Gerais, antecessores históricos dos manicômios.

De saída, um fato é evidente: o Hospital Geral não é um esta-
belecimento médico. É antes uma estrutura semijurídica, uma 
espécie de entidade administrativa que, ao lado dos poderes 
já constituídos, e além dos tribunais, decide, julga e executa.  
Para tanto, os diretores disporão de: postes, golilhas de fer-
ro, prisões e celas no dito Hospital Geral e nos lugares dele 
dependentes conforme for de seu parecer, sem que se possa 
apelar das ordens por eles dadas dentro do dito Hospital; e 
quanto às ordens que interfiram com o exterior, serão exe-
cutadas em sua forma e disposição não obstante quaisquer 
oposições ou apelações feitas ou que se possam fazer e sem 
prejuízo daquelas, e para as quais não obstante não se conce-
derá nenhuma defesa ou exceção. (FOUCAULT, 1999, p.57).

Surge então séculos depois, entre os anos 1950 e 1970 o movimento da 
antipsiquiatria, que buscava confrontar esse modelo de poder psiquiátri-
co e do podereconômico da indústria médico-hospitalar-farmacêutica 3 , 
que por tanto tempo subjugou as pessoas com algum tipo de transtorno 
mental a seres improdutíveis, inúteis e perigosos, além de deixarem elas 
distantes a qualquer tipo de direito, a partir de todo esse processo de desu-
manização do ser ocasionado por essa relação de oprimido opressor que 
foi apresentada por Paulo Freire em sua obra “Pedagogia do Oprimido” 
(1968). Surgiram então modelos de cuidado terapêuticos onde o sujeito 
participava e tinha escolha sobre o seu próprio tratamento, e que não mais 
precisava ser isolado, mas sim, a partir de sua terapia, inserido dentro 
da sociedade em um processo de reinserção e reabilitação psicossocial.
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  Em 1970, Basaglia, influenciado por esse movimento, começa na Itália 
um processo de fechamento dos Manicômios, e em 1978 consegue promul-
gar a lei 180, conhecida como Lei Basaglia, que proíbe a abertura de novos 
manicômios na Itália, e encerra assim um processo naturalizado de isola-
mento e desumanização do sujeito com algum tipo de transtorno psíquico. 
Esse movimento feito por Basaglia conhecido como a Reforma Psiquiátri-
ca Italiana influenciou um grupo de trabalhadores médicos psiquiatras 
no Brasil que criaram o Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental 
(MTSM), e a partir deles inicia-se o processo conhecido como Reforma Psi-
quiátrica Brasileira e tem seu ápice com a promulgação da lei 10.216/2001 
que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de trans-
tornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.

3 - METODOLOGIA
 O método que utilizei foi o da análise de resumos dessas disserta-
ções e teses, reconhecendo as limitações que esse método traz, porém, 
percebendo que para alcançar o meu objetivo ele se faz suficiente, assim 
como traz muito bem a autora Ferreira em seu artigo “As pesquisas de-
nominadas ‘Estado da Arte’” (2002). Pesquisei inicialmente a partir do 
banco de dados Sucupira da Capes o termo “saúde mental”. Foram en-
contradas 6765 teses e dissertações. Decidi restringir para as seguintes 
grandes áreas do conhecimento: Ciências Humanas; e Ciências Sociais e 
Aplicadas. Foram encontradas 2288 teses e dissertações. Decidi restringir 
para as seguintes áreas do conhecimento: Ciência Política; Demografia; 
Direito; Políticas Públicas; e Sociologia. Foram encontradas 128 teses e 
dissertações, porém, olhando uma a uma, só havia dentro da plataforma 
121 teses e dissertações. Dessas estão contidos trabalhos de 1996 até 2017. 
Dentro das 121 encontradas, 43 resumos já estavam dentro da platafor-
ma, especificamente os das teses e dissertações que foram produzidos a 
partir de 2013. Das 78 teses e dissertações restantes, do período de 1996 
a 2012, consegui encontrar 53 delas nos sites das bibliotecas das univer-
sidades de origem, e algumas delas ligando e pedindo diretamente as 
universidades. 25 das 121 iniciais não consegui encontrar, ou porque o 
autor não deixou a cópia na biblioteca, ou porque as bibliotecas não en-
contraram o artigo ou não podiam disponibilizá-lo. Em torno de 21% das 
teses não foram encontradas.
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 O número final de teses e dissertações com a qual trabalhei então 
foi de 96, entre elas 76 dissertações de mestrado e 20 teses de doutorado. 
Após ler o resumo de todas elas, selecionei então as que abordavam as 
questões que destaquei como meu objetivo para essa pesquisa. Dentre 
as 96, 53, entre elas 47 dissertações de mestrado e 6 teses de doutora-
do, tratavam ou de alguma forma traziam aspectos dessa mudança de 
paradigma proposta pela reforma psiquiátrica brasileira, e/ou aborda-
vam as mudanças efetivas que aconteceram, não aconteceram ou que 
deveriam acontecer a partir da promulgação da lei 10.216/2001, além 
das diversas novas questões que surgiram a partir dessas mudanças. 
 Após selecionado os 53 trabalhos, recolhi e mapeei algumas informa-
ções importantes complementares: A universidade onde foi defendido o 
trabalho; o Estado da universidade; a área do conhecimento; os orienta-
dores; o ano em que foi produzido; o objetivo de cada trabalho; e a ênfase 
temática de cada autor. Após isso construí alguns gráficos que deixavam 
mais claro algumas questões importantes para a análise dessas produções.
 
4 - RESULTADOS 
VI.i - QUESTÕES ABORDADAS PELAS TESES E DISSERTAÇÕES
  
 Algumas questões foram focos de muitos autores, entre as prin-
cipais estão: A reforma psiquiátrica; políticas públicas e sua gestão 
em âmbito federal, estadual e municipal; o Centro de Atenção Psicos-
social (CAPS); Internação psiquiátrica e internação compulsória; e a 
rede de atenção psicossocial dentro do Sistema Único de Saúde (SUS).
 Sobre o movimento de entender a reforma psiquiátrica e novas 
questões que com ela surgem, tivemos alguns trabalhos, principalmen-
te no campo das Ciências Sociais. Entre as principais questões estava o 
embate entre as pesquisas científicas que tinham como base o cuidado 
centralizado no médico psiquiatra e essa nova onda que surgia a partir 
do movimento da reforma psiquiátrica brasileira, que teve como influ-
ência a reforma psiquiátrica italiana, que trazia uma visão centrada no 
fim dos manicômios, na reabilitação psicossocial, no cuidado por meio 
de uma rede de atenção onde o sujeito era ativo e participativo em seu 
tratamento. Há também a discussão sobre o processo que ocorreu nos 
anos 90 a partir do movimento da reforma psiquiátrica com o fecha-
mento de manicômios vinculados ao SUS, principalmente no estado de 
São Paulo. Também estudos sobre o desafio que é a reinserção social  
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dos egressos de manicômios e diferentes tipos de usuários dentro de uma 
sociedade normatizadora, e como é a relação entre esses  usuários do sis-
tema, os profissionais e a população dentro do SUS e do cotidiano das 
comunidades. Alguns trabalhos também trazem um dos resultados dire-
tos da reforma que é o empoderamento político por meio da formação de 
associações de usuários, nesse contexto de mudança na forma de pensar 
a saúde mental, onde o usuário participa ativamente das escolhas e dia-
loga sobre sua forma de tratamento. A inserção de outros tipos de terapia 
dentro do tratamento psicossocial também aparece nessas pesquisas, en-
tre elas a terapia com arte, que podem ser substitutos para tratamentos 
medicamentosos e invasivos que eram a base do modelo manicomial.
 Sobre as questões relacionadas a políticas públicas voltadas ao 
novo modelo assistencial de saúde mental, temos algumas questões 
importantes. Um ator histórico volta a surgir. O louco de rua. Um su-
jeito que Foucault nos mostra que teve como solução para seu esta-
do de perturbação social na rua a internação nos manicômios. Com o
movimento de fechamento dessas instituições totais, se faz necessá-
rio a implementação dos dispositivos previstos que sustentem essa 
desinstitucionalização, e como não foi o caso do Brasil, o louco de 
rua não se tornou pouco comum, então vemos dentro desses traba-
lhos estudos sobre esse sujeito e quais as políticas públicas previs-
tas para esse tipo de ator. Outro movimento visto nos trabalhos foi a 
análise da implementação das novas políticas advindas da reforma 
psiquiátrica, dentro de municípios, estados e pela própria federação e 
o alcance que elas têm às pessoas com algum tipo de transtorno men-
tal. Também há o estudo das limitações e possibilidades da política 
de saúde mental para o tratamento da pessoa com transtorno mental.
 Sobre o dispositivo central e integrador da rede de atenção psi-
cossocial, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), tivemos pesquisas, 
principalmente na UECE. Há trabalhos que descrevem o funcionamen-
to do CAPS em suas regiões, com críticas e sugestões para melhorar o 
seu funcionamento. É levantada também a questão de gênero e a neces-
sidade de sua maior discussão dentro dos dispositivos de saúde men-
tal, entre eles o CAPS. Há estudos sobre as limitações e possibilidades 
desse dispositivo. Levanta-se também a questão das redes de apoio ao 
CAPS, que como premissa não é um substituto imediato do hospital 
psiquiátrico, mas sim um dispositivo integrador aos demais pontos da 
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rede do SUS, entre eles o próprio local de residência e a própria família. 
Também vemos a análise do processo de reinserção social a partir de 
usuários que frequentam o CAPS.
 Sobre as questões referentes às internações psiquiátricas e inter-
nações compulsórias, temos também algumas questões levantadas nas 
pesquisas analisadas. Discutem-se questões relacionadas à capacidade 
e autonomia dentro das internações psiquiátricas. Temos analise sobre 
a disciplina jurídica das internações psiquiátricas involuntárias. Temos 
a busca por compreender os significados que algumas mulheres dão à 
maternidade a partir da experiência de serem internadas num hospital 
psiquiátrico. Temos análises da internação psiquiátrica compulsória das 
pessoas portadoras de transtornos mentais a partir da ótica dos direi-
tos fundamentais. Também vemos a discussão sobre a internação com-
pulsória de usuários de drogas em situação de vulnerabilidade social e 
sua legitimidade sob a perspectiva de defesa dos direitos fundamentais.
 Sobre a rede de atenção psicossocial e sua integração dentro dos dis-
positivos do SUS, principalmente no ano de 2012, temos algumas questões 
levantadas. Uma delas foi a percepção de como as ações desenvolvidas 
pela política de saúde mental representada pela rede de atenção psicos-
social e seus dispositivos tem contribuído para a construção e a garantia 
da cidadania de seus usuários. Também trabalhos que buscaram perceber 
a interação ocupacional na rede de atenção psicossocial de pessoas com 
transtorno mental que realizaram tratamento ou são egressos de hospi-
tais psiquiátricos. Foram feitas analises das ações conjuntas entre a Aten-
ção Básica de Saúde e os Serviços de referência em Saúde Mental. Além 
disso, foi feita a análise de como profissionais da Atenção Básica compre-
endem e identificam o sofrimento psíquico em pessoas que buscam aten-
dimento nas unidades de saúde e quais as ações realizadas para prestar 
o cuidado a essa população. Tivemos também pesquisas que mostram a 
trajetória de usuários da rede de atenção psicossocial, e como ele se rela-
ciona com os dispositivos, profissionais e com sua própria comunidade.
 Além dessas 5 temáticas mais abordadas, temos outras também re-
levantes que listarei a seguir. A relação da religião e o tratamento do 
usuário de saúde mental. As relações interpessoais desenvolvidas pe-
los usuários. Projetos de geração de trabalho e renda. A família dentro 
da rede de atenção psicossocial e sua relação com o usuário e a lou-
cura. Discussões sobre a questão das medidas de segurança. Foco das
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pesquisas nos usuários, como eles enxergam a rede e quem são esses 
usuários. A questão da inserção social dos usuários. Pesquisas sobre os  
profissionais de saúde mental. Trabalhos que tratam a cerca de movi-
mentos de contrarreforma. Trabalhos que focam na temática da desistin-
tucionalização.
 Outros temas menos discutidos mas presentes foram a questão da 
igualdade jurídica; Pesquisas que abordam os serviços pré-reforma; O 
embate entre Psiquiatria x Antipsiquiatria; A questão do asilamento; 
Louco de Rua; A reforma psiquiátrica e o sistema judiciário; Questões de 
gênero; Centros de convivência; Periculosidade dos portadores de trans-
torno mental; Residencial Terapêutico; Lei 10.216/2001; Redução de Da-
nos; Arte; Terapia comunitária; Comunidade Terapêutica.

VI.ii - NUMERO DE PRODUÇÕES
 Podemos perceber que o número de produções ao longo dos 
anos foi crescendo (Gráfico I). Temos sempre um crescimento maior 
no primeiro ou segundo ano de governo, um ou dois anos após o 
ano de eleições onde as questões referentes a políticas públicas es-
tão mais em alta nas grandes mídias e tomam as discussões da po-
pulação em geral, entre eles os acadêmicos (Temos que levar em con-
ta que as produções não são iniciadas nos anos que são defendidas).
 Outro ponto importante a ser levado em consideração é que com 
a quebra dos muros dos manicômios, e o processo de reinserção social 
dos portadores de transtornos mentais, essas discussões começam a não 
ser mais apenas restritas a discussões biomédicas e feitas pela classe 
dos médicos psiquiatras e pelos empresários das indústrias farmacêuti-
cas, mas se tornam também questões de interesse de outros campos do 
conhecimento, como as ciências sociais e o direito, focos desse estudo.
 Temos o ano de 2015 como o ápice do número de produções, atin-
gindo no total dez trabalhos. Seguindo a lógica espera-se que em 2019 
ou 2020 o número de produções no campo aumente ainda mais. Porém, 
um acontecimento importante se destacou no ano de 2017. A entrada 
do coordenador Quirino Cordeiro, e a mudança na política de saúde 
mental, pode mudar esse panorama e essa direção a qual as produções 
de dissertações e teses estavam se direcionando, já que pela primeira 
vez um coordenador ameaça o avanço da rede de atenção psicossocial 
numa perspectiva antimanicomial ao enquadrar os hospitais especiali-
zados e as comunidades terapêuticas dentro da rede de atenção psicos
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social e destina diversos recursos para esses dispositivos.
 

IV.iii - UNIVERSIDADES, ESTADOS E REGIÕES

 Dentre as universidades, sem dúvida a UECE é a universidade com 
maior destaque e número de pesquisas, tendo um total de 11 produções. 
Destaque para os orientadores João Tadeu de Andrade e Maria Helena de 
Paula Frota que orientaram 2 trabalhos cada, contabilizando um total de 
36% do total de produções na área destacada na UECE. Outra universidade 
em destaque no número de produções é a PUC/RS, com um total de 6 pro-
duções. Destaque para Ricardo Mariano, que orientou 1/3 desses trabalhos.
 Dentre os estados o Ceará aparece com o maior número de pro-
duções, um total de 14. Dentre elas 11 feitas na UECE, 2 na UFC e 1 
na Unifor. Outros estados que merecem destaque são Minas Gerais 
com 7 produções, sendo 3 produzidas na UFMG, 3 na PUC/MG e 1 
na UFJF; Rio Grande do Sul com 7 produções, sendo 6 na PUC/RS e 1 
na UFRGS; e Bahia com 6 produções, sendo 3 na UFBA e 3 na UFRB.
 Dentre as regiões, a região com maior destaque é a região Nor-
deste, com 22 produções, agregando 41% das produções totais no 
país, com destaque aos estados do Ceará com 14 produções e da Bahia 
com 6. Outras regiões relevantes são a região Sudeste, com 14 publica-
ções, agregando 26% das publicações nacionais, com destaque para o 
estado de Minas Gerais com 7 publicações; e a região Sul, com 13 publica-
ções, com destaque ao estado do Rio Grande do Sul, com 7 publicações.
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5 - DISCUSSÃO 

 Com essa proposta de mudança de paradigma no tratamento de 
pessoas com algum tipo de transtorno mental e com uma legislação vi-
gente que defende os seus direitos, esse sujeito passou de um objeto de es-
tudo exclusivo dos médicos psiquiatras para se tornar uma preocupação 
de outros campos de estudo, como as Ciências Sociais e o Direito, além 
de uma preocupação dos próprios cidadãos, principalmente das famílias 
que tem em seu escopo alguma pessoa com algum tipo de transtorno 
mental. O louco está de volta a sociedade! Soem os alarmes e tranquem 
suas portas! É a imagem que o estigma social criou a cerca daquelas cria-
turas horripilantes que supostamente viviam dentro dos assustadores 
muros dos manicômios.
 Com o fim dos manicômios, para onde vão os “loucos fora da casi-
nha” que estavam ali dentro e para onde vão os próximos que vão sur-
gir? Essa não é uma pergunta simples de ser respondida, e até hoje, 17 
anos dês de que a lei 10.216/2001 foi promulgada no Brasil, boa parte da 
população - inclusive grande parte dos nossos governantes e parlamen-
tares, não sabe responder essa pergunta. A mudança de um tratamento 
manicomial dentro das instituições totais para um tratamento de atenção 
psicossocial em rede, baseado nos princípios do SUS, tendo como um 
dos seus principais alicerces a reabilitação psicossocial, onde o sujeito 
não é mais afastado, mas sim integrado à sociedade, ainda causa muito 
tumulto. Setores como a indústria farmacêutica e a Associação Brasileira 
de Psiquiatria (ABP), não surpreendentemente ainda resistem e lutam 
pela volta do cuidado centrado no médico psiquiatra e nas internações.
 Entra-se novamente na questão da razão, onde finalmente o muro 
que separava o louco do são é quebrado, e a pergunta é: O que agora 
assegura a minha sanidade? Se agora ocupamos o mesmo espaço, como 
diferenciar quem é louco e quem não é? Como saber se meus momentos 
de depressão ou ansiedade, momentos de estresse ou alucinações não 
são indícios de que sou um desses loucos? Essa nova forma de pensar a 
saúde a partir de uma rede de atenção psicossocial instaurada dentro do 
SUS, um sistema universal, quebra qualquer linha divisória entre o louco 
e o são. Sendo assim, seriamos todos loucos em potencial? Muitas ques-
tões são levantadas a partir dessa mudança de paradigma que os pensa-
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dores idealizadores da reforma psiquiátrica brasileira e outros autores 
desse movimento antipsiquiátrico veem tentando promover tanto na 
academia quanto na sociedade.
 Os resultados mostram como a discussão é jovem, e como esse de-
bate tem aumentado ao longo dos anos. O principal movimento é o de 
entender quais são as perspectivas desse novo paradigma de inclusão 
das pessoas com transtornos mentais, partindo do pressuposto que to-
dos somos possíveis usuários de saúde mental. Todos nós somos pro-
pensos a um estado de desequilíbrio. Vivemos cotidianamente a nossa 
própria loucura. E estamos em processo de construção dessa nova forma 
de cuidado à população com um olhar humanizado.
 O movimento de desmonte dessa reforma que está ocorrendo, 
encaminhando-se para um perigoso retrocesso a modelos de atenção 
medievais com o isolamento, cerceamento da liberdade do corpo e da 
mente, e total desumanização do ser é totalmente infundado e contra os 
movimentos que acontecem no mundo e na própria academia. O pro-
cesso de limpeza dos corredores dos manicômios, o sorriso no rosto da 
enfermeira ⁴, nada mais é do que um processo de maquiar um modelo to-
tal de controle. Trocam-se as amarras por comprimidos. Remédios que 
não tem nenhuma garantia de atingir o problema, mas sim anestesiar e 
inutilizar as pessoas que usam, questão que a autora Sandra Caponi traz 
em seu livro “Loucos e Degenerados: Uma Genealogia da Psiquiatria 
Ampliada” (2012).
 Nada mais comum do que um embate entre gerações para uma mu-
dança de paradigma. Como nos diz Thomas Kuhn em “A estrutura das 
Revoluções Científicas” de 1962, geralmente as grandes mudanças de 
paradigmas acontecem nas gerações seguintes a dos pensadores desse 
novo paradigma, já que só seriam possíveis essas mudanças quando os 
adeptos mais jovens desse novo paradigma assumissem as instituições 
de poder. Além disso, é normal que os adeptos do paradigma anterior, 
que foram educados dessa forma, lutem para manter sua hegemonia e 
sua posição de poder. Cabe as gerações seguintes, caso entendam ser o 
paradigma que tem mais utilidade para a forma de vida que levam na-
quele período, efetivarem essa mudança.
 Outro ponto interessante de ser percebido é que o motivo de só 
existirem pesquisas falando sobre saúde mental a partir de 1996 se deve 
ao fato de que o termo saúde mental é um conceito novo que surge exa-
⁴ Como vemos no filme “Um estranho no ninho” de 1975
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tamente pra quebrar essa centralidade na figura do médico psiquiatra  no 
cuidado da até então chamada de doença mental. Uma nova perspectiva 
de cuidado integrado e multiprofissional construído para cuidar de pes-
soas, e não de doenças.

6 - CONCLUSÃO
 Vemos grandes avanços dentro dessas pesquisas selecionadas que 
foram ocasionadas pela reforma psiquiátrica, como a mudança de tra-
tamento para um tratamento humanizado, uma inserção social de uma 
população que era antes excluída, um processo de quebra dos estigmas 
sociais, maior interesse da população pelo assunto, discussão aberta so-
bre como serão construídos os modelos de tratamento com voz ativa do 
usuário. As críticas apresentadas são em sua grande maioria críticas a 
acontecimentos que vão contra o ideal da reforma, de proteger e assegu-
rar os direitos dessa população, e na direção de melhorar ainda mais o 
cuidado a essas pessoas.
 A reforma psiquiátrica continua em constante construção e recons-
trução, e segue se desenvolvendo sempre em meio a muita luta e difi-
culdades, principalmente por ir de encontro a grupos de interesse muito 
poderosos. A lei 10.216/2001 foi o grande marco dessa trajetória histórica, 
mas não pode se tornar o fim dessa caminhada, pois os objetivos traça-
dos por esse movimento não parecem estar tão perto de se concretizar. O 
movimento da luta antimianicomial cresce, e tem uma militância muito 
dedicada. Por isso, mesmo em tempos onde não se veem avanços, a força 
impulsionada pela democracia ainda permite que seja mantida a espe-
rança de dias com menos sofrimento.
 A horizontalidade no processo de construção das políticas e pro-
posta desse novo modelo de atenção é clara, e a verticalidade com a qual 
esse cuidado vinha sendo feito se reflete nos movimentos que buscam o 
desmonte desse sistema em construção. Reuniões fechadas, sem a per-
missão da entrada e fala dos conselhos, órgãos de controle social, como 
foi a reunião da CIT, e de representantes da sociedade civil, com a fala 
do vice- presidente da Abrasco e presidente de honra da Abrasme, Paulo 
Amarante, sendo negada, mostram a diferença no modelo de construção 
e consequentemente de atenção que os diferentes grupos vem propondo.
 A ciência tem a função de resolver os problemas que a sociedade lhe 
apresenta.
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Os paradigmas adotados para a resolução desses problemas são os que 
apresentam os melhores instrumentos para cumprir esse objetivo. Em 
uma sociedade autoritária, e que busca a limpeza populacional, manten-
do dentro da sociedade apenas as pessoas que se adéquam a um padrão 
normal, o isolamento parece uma boa resposta, e uma resposta mais 
simples, para a resolução desse problema, seja dentro de manicômios, 
das prisões ou a partir dos grandes genocídios, fechamentos de frontei-
ras, entre outras soluções que conhecemos ao longo da história e vemos 
reflexos ainda nos dias atuais.
 Mas se a escolha for por uma sociedade democrática, e que contem-
ple a grande diversidade que é a existência humana, não podemos ado-
tar esse tipo de medida. A construção nesse caso deve ser coletiva, vindo 
a partir da própria necessidade da população em questão, aceitando as 
diferenças territoriais, étnicas, de gênero, entre outras que demonstram 
a complexidade e grandeza das diversas formas de vida humana.
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DIAS IRAE: Um ensaio sobre a ira

Vi n í c i u s  O l i v e i r a  C a n d i d o ¹

R E S U M O :  P a r t i n d o  d a  o b r a  i n t i t u l a d a  I r a  e  Te m p o ,  d e 
P e t e r  S l o t e r d i j k ,  e s t e  e n s a i o  é  o r g a n i z a d o  p a r a  r e f l e t i r 
a  q u e s t ã o  d a  I r a  n a  h i s t ó r i a  d o  O c i d e n t e .  S l o t e r d i j k  t e m 
c o m o  b a l a n ç o  d e  a n á l i s e  a  a n t i g u i d a d e  G r e g a ,  o s  e s c r i t o s 
d o  p o e t a  H o m e r o  e  o  c a r á t e r  p s i c o l ó g i c o  d o s  s e u s  p e r s o n a -
g e n s ;  é  u m  e s t u d o  d e  c e r t o  m o d o  c o m p a r a t i v o  c o m  a  m e s m a 
q u e s t ã o  n a  m o d e r n i d a d e ,  q u e  q u e s t i o n a  q u a l  a  d i f e r e n ç a 
e n t r e  a  p s i q u e  m o d e r n a  e  a  a n t i g a ?  O  q u e  é  t h y m ó s ?  C o m o 
p o d e m o s  o b s e r v a r  a  q u e s t ã o  d o  S e r  n o  h o m e m  m o d e r n o ? . . . 
A m e t o d o l o g i a  é  l i v r e  e  l í r i c a ,  c o m  o  i n t u i t o  d e  o u s a r  a s 
p a l a v r a s  e  p r o v o c a r  n o  l e i t o r  u m  s e n t i m e n t o  v i b r a n t e  t a n t o 
q u a n t o  a  p r ó p r i a  i r a .  H á  n o  t r a b a l h o  t o d o  u m  r e s u m o  g e r a l 
d a  o b r a ,  q u e  f u n c i o n a  c o m o  u m a  r e s e n h a .  O  l i v r o  M e d e i a , 
d e  E u r í p e d e s ,  é  t r a z i d o  a  r e b o q u e  p a r a  c o m p a r t i l h a r  d e  a l -
g u m a s  i d e i a s  e  s e r v i r  d e  e x e m p l o  a o  t e x t o .  P o r  f i m ,  a p r e -
s e n t a - s e  a l g u m a  c o n c l u s ã o  s o b r e  a  p r ó p r i a  o b r a  e  s o b r e  o 
a u t o r ,  d e i x a n d o  a l g u m a s  b r a s a s  a  s e r e m  o u  q u e i m a d a s ,  o u 
a p a g a d a s  p o r  a q u e l e s  q u e  g o s t e m  o u  n ã o  d o  l e v a n t a m e n t o .

palavras-chave: thymós; 
Psiché; antiguidade, ira; 

modernidade; Psicanálise

 
I - INTRODUÇÃO
“Quanto pesar, se o mal acresce ao mal, sem que o anterior desague da sentina”.
 É esta a reprimenda do Pedagogo para o caso de Medéia, na obra 
homônima, de Eurípides. A acumulação de uma emoção negativa so-
bre outra é um banco de aflição que pode gerar consequências trági-
cas. E a consequência desta reprimenda Sloterdijk demonstra milênios 
após a cultura grega, em Ira e Tempo. Este trabalho surge para pensar 
uma nova forma de entender o homem e seus aspectos psicológicos a 
partir da antiguidade. Circunda a área da Sociologia das Emoções e da 
Filosofia tentando pensar o lado positivo e construtivo da Ira. Agrega 
ao conhecimento científico da área sociológica ao questionar a análise 
do homem moderno feita no século XX e seus desdobramentos; forne-
cendo, portanto, um caminho novo para ser explorado e desvendado. 
 Como podemos observar os eventos modernos e pós-modernos 
através dos óculos rubros de um deus que foi esquecido por tanto tem-
po, sendo transformado em demônio? Como se deu uma sociedade de-
mocrática internacional de associações e conjuntos grupais repressora 
de uma característica humana que, no começo do pensamento ocidental, 

¹ Ensaio produzido para a disciplina de Tópicos Especiais em Sociologia III, ministrada pela 
professora Elizabeth Farias.
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 era válida em construir mitos e obras, dignificadora de heróis? Qual a 
diferença entre o herói moderno, que fantasticamente proclama repre-
sentar a fantasia da democracia e da humanidade, e o herói grego, mi-
tológico, que abdicava da vida trivial pela glória e pelo fruto dourado, 
pelo louro? Questões explosivas como estas surgem ao nos depararmos 
com a obra. Com o intuito de responder algumas delas é que o ensaio é 
produzido.
 Mas antes das palavras irascíveis, apresentamos o irado! Peter Slo-
terdijk é filósofo e teórico da cultura alemão. Filho de pai alemão e mãe 
holandesa, nasceu em 1947, no dia 26 de junho, em Karlsruhe. Estudou 
filosofia, germanística e história em Hamburgo e Monique. Andou pri-
meiramente pelas áreas da hermenêutica, teoria crítica, fenomenologia e 
teoria estrutural da história de Foucault. Com a publicação de Crítica da 
razão cínica, tornou-se muito conhecido na Alemanha e no mundo. Le-
cionou em Frankfurt e em Viena, e depois se torna professor de filosofia 
e estética e reitor (de 2001 até hoje) na Escola Superior de Artes Aplicadas 
de Karlsruhe. A obra aqui tratada, intitulada no original como Zornund 
Zeid, foi publicada em 2006. Trata, em palavras simples e passíveis, de uma 
análise sobre a Ira na sociedade Ocidental, de sua transformação (encobri-
mento) com o advento do cristianismo e com o fenômeno da psicanálise². 
 Talvez o termo mais caro à obra, para não dizer vulcânico, é thymós. 
O autor busca nas origens da psyché o “órgão” heroico que representa as 
grandes exaltações. Mostrando outro lado duma psicologia, diferente da 
moderna, que baseia a psique humana unicamente no desejo, Eros, em situ-
ações urbanas e burguesas, a thymós representa no ser uma vontade heroi-
co-belicosa, autoafirmativa, com representação clássica no herói homérico. 
 
A ira canta
 “Durante a época clássica, ouvir essa voz significava o mesmo que ser 
grego” (SLOTERDJIK, p.12).
 ² “Here, Sloterdijk argues that our age is doomed because of our inability to understand and ad-
dress our rage. He turns our attention back to Plato’s account of thymos (all too briefly) as an in-
tegral part of our soul and of our society. Contemporary society, by contrast, has either relegated 
our spirit and its rage to political incorrectness or else appealed to rage in unfortunate and often 
destructive ways. Along the way, Sloterdijk offers glosses on Marxism, capitalism, psychoanaly-
sis, Christianity, Judaism, and Islam. He frames each of these movements in terms of what he ter-
ms their “thymotic” aspects. His accounts are irreverent, often interesting, playful, perhaps dan-
gerously misleading, and worst of all obstructive of real critique.” - Reviewed by Duane H. Davis, 
The University of North Carolina at Asheville; PontificiaUniversidadeCatólica do Paraná, Brazil 
³ Afirma Sloterdjik: “Decantar a ira significa torná-la digna de pensamento, mas aquilo que é 
digno de pensamento está próximo do impressionante e da elevada valorização duradoura; sim, 
está precisamente próximo do bem.” (p.13)
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 A ira aparece nos primeiros versos do manual ocidental de vida, a 
Ilíada, colocando em pulsão a característica da antiguidade: a guerra, e 
depois a paz. A ira é construtora. A ira impulsiona para os grandes fei-
tos. A ira, quando cantada, encanta... Pelo menos foi assim. Não se tra-
ta, como pode parecer aos olhos cansados do homem moderno, de uma 
peleja sem sentido, violenta e desenfreada. A ira é decantada: digna de 
pensamento e, justamente por isso, próxima do bem³.
 Na introdução e abertura do livro, Sloterdijk apresenta de modo 
geral como a ira se modifica, se acalma, desde os tempos clássicos, épo-
ca de Homero, até a contemporaneidade, leia-se desde a modernidade. 
A questão é quente e espontânea: o herói antigo, trazido por Homero, 
encarava a luta contra a physis – natureza contra qual o homem nada 
pode - de modo bélico, a felicidade e a guerra eram pares relacionados e 
sentidos em conjunto, pois traziam o novo e criavam mitos. Aqui, o herói 
é o meio que transforma a existência, o criador de ações. Em contraponto, 
o herói moderno, que não é meio, não é belicoso e, para não dizer esté-
ril, não é edificante, acaba sendo reduzido a formas não fertilizadas de 
vida; reduzindo-se a um homo oeconomicus racionalmente orientado. A 
questão é quente e necessária: Sloterdijk pretende pensar uma nova psi-
cologia baseada na antiguidade, na thymós, na parte da alma do homem 
que busca o reconhecimento e o orgulho de estar vivo. Diferente da psi-
cologia neurótica e da religião ascética que culminam no último homem⁴, 
na modernidade; a ira é parte do ser e precisa ser reconstituída.
 Mas que não fiquem submersas aqui as palavras que pretendem 
negar a existência da ira na modernidade – que se submergiu na crença 
democrática. A ira é intemporal. O autor afirma que ela esteve presente, 
assim como está e estará. O século XX é comparado à grande guerra de 
Tróia,

Organizada por estados-maiores, cujos dirigentes, em todos os 
lados das linhas inimigas, se compreendiam respectivamente 
como os aqueus mais primorosos, sim, precisamente como os 
sucessores do furioso Aquiles, e como portadores de uma vo-
cação alético-patriótica para a vitória e para a fama no mundo 
posterior. (SLOTERDIJK, p.17)

⁴ Último homem é um conceito nietzscheano para expressar o niilismo assolado com o advento 
da morte de deus - a descrença em todos os valores.
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⁵ (p.18/19)
⁶ Podemos pensar aqui os trabalhos teóricos feitos por Nietzsche – A genealogia da moral; Nor-
bert Elias – O processo civilizador; Sigmund Freud – O mal estar na civilização, que certamente 
Sloterdijk traz nas suas ideias, ao tratar da interiorização do homem. Pensamos também na 
formação do estado moderno a partir de Hobbes e Weber, o monopólio da violência para asse-
gurar a vivência dos súditos.

 O arquétipo do herói antigo é Aquiles, que é tomado pela deusa 
e exercita obras que refletem na cidade. A ira (menis) proporciona des-
de feitos até sofrimentos, ela é, ao mesmo tempo, cura e destruição⁵. 
Sua grande problemática é o equilíbrio entre esta oposição. Na moder-
nidade, portanto, teríamos uma desmedida dessa ira, ficando interna-
mente ofuscada. A secularização levou quase à extinção da pulsão ru-
bra. Do estoicismo ao Sermão da Montanha, passando por Da ira de 
Sêneca e chegando as constatações do humanismo cristão, realizado 
por Nietzsche na sua obra Uma genealogia da moral, a menis é sub-
metida à racionalização excessiva que lhe fez esquecer a sua caracte-
rística ontológica: quando se agita no guerreiro, a ira pura não traz ne-
nhuma vida interior, nenhum trás-mundo psíquico e nenhum segredo 
privado por meio do qual o herói seria compreendido humanamente 
(id., p.20). É a espontaneidade, a interioridade do ator que está em jogo, 
não há retração de economia. É o ser como todo, tornando-se canto.
O contraste das ontologias, podemos dizer assim, está entre o hábito e o 
instante. O antigo herói vê o presente vivo e o toma; o moderno o almeja 
apenas (quando consegue percebê-lo) - lhe fita, lhe romantiza, lhe sonha! 
O antigo penetra no vento como um corcel imparável, cavalga. O moder-
no, um pangaré, faz do hábito um amuleto e, domesticando-se, empaca.

A thymós
 “O horror da raiva é sem remédio, se Éris, a desavença, arroja-se entre 
amigos”.(MEDEIA, p.69)
 Há uma diferença substantiva entre poder expurgar a raiva no ato e 
não a expurgar, ou postergar o ato para outro momento. É uma diferença 
vital.  O ressentimento que se construiu ao longo da história ocidental, a 
interiorização dos impulsos e o processo de civilização, forçaram os cor-
pos a se constituírem sob sociedades do medo e da justiça⁷. A ontologia 
antiga estava longe dos moldes da que se constituiu na modernidade, 
pois era mais plural e múltipla.
 Para discorrer sobre essa questão ontológica, Sloterdijk recorre ao 
filólogo clássico Bruno Snell para analisar a subjetividade clássica nos ter-
mos clássicos.  É o que ele chama de personalidade composta ou personali-
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dade recipiente. O herói antigo não apresenta uma coerência interna he-
gemônica, não há a soberania do “eu” capaz de ser uno e auto apreensivo 
do seu psiquismo. A personalidade, ao contrário, é uma esquina de en-
contro dos afetos ou energias parciais no indivíduo.

Por conseguinte, a ira do herói não pode ser compreendida 
como um atributo inerente à estrutura de sua personalidade. 
O guerreiro coroado de êxito é mais do que um caráter exage-
radamente provocável e agressivo. Também faz pouco sentido 
falar sobre os personagens homéricos do modo como os psico-
pedagogos falam sobre alunos-problema. De maneira impecá-
vel, eles classificariam Aquiles imediatamente como um repre-
sentante de ambições paternas exaltadas [...]. (p.22)

 Ele recorre à psicologia do recipiente para entender tal universo psí-
quico. Os termos dessa psicologia retomam a psicologia da antiguidade. 
A ira, portanto, é um suplemento energético da psyché heroica, e não 
o aspecto definidor de sua personalidade. É aqui que surge o dragão 
que habita o peito do homem, ou melhor, o órgão que lança chamas, a 
thymós. Não há uma instância repressora de tal criatura como houve 
tempos depois e caracterizou a modernidade. O herói mantinha, de certa 
forma, a custódia da ira. Nas tragédias gregas, e Medéia é um dos exem-
plos, o herói se encontra num dilema entre agir de forma irada ignoran-
do as consequências, ou executar um ato que trará sofrimento a si e aos 
outros; ambos os atos são conscientes e por isso a ação é trágica. O herói 
é o guardião da ira por mantê-la conscientemente.
 É a consciência da ira que passa a imperar depois dos primórdios 
homéricos. Platão a estetiza e reduz sua amplidão das ações humanas, in-
troduzindo o conceito de mania, significando a contemplação das ideias. 
Assim, a ira é submetida e assume um papel mais ideal do que ativo. O 
conceito de thymós sofre uma transformação, a partir disso. É pensado 
em estilos políticos, desenvolve-se como timótico-político. É adaptado 
para a vida citadina. As tragédias, como dito, passam a representar a ira e 
manter vivo o mito. O grande lança-chamas do peito do herói se transfor-
ma em brasa que não mais impera como impulso para grandes atos, atos 
bélicos, mas age como orgulho, coragem, entrega de coração, dignidade 
e honra. A thymós vira “coragem masculina” (andreia) para perseguir 
o bom, o justo e o belo, aquilo que deve ser buscado na polis ⁸. Eis uma 
pequena história do ocidente: do mênico - ação homérica do herói -, ao  

⁸ Argumenta Sloterdijk: “A domesticação da ira gera a forma antiga de uma nova masculinida-
de. De fato, os restos de afeto úteis para a polis são assumidos no cultivo civil do thymós: este
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mânico - ação platônica da contemplação -, ao manco - ação moderna do 
tropeço.

Pelo orgulho!
“Quem quer transformar homens em pacientes – isto é, em pessoas sem or-
gulho – não pode fazer nada melhor do que elevar personagens como esses 
[Édipo e Narciso] ao nível de emblemas da conditio humana”(Sloterdijk, p.27) 
 A psicanálise tomou como objeto o homem, e viu nesse objeto um 
leito onde a única coisa que percorreria seria água de romance, um rio 
de desejo e amor. Nossas ações seriam movidas por pulsões libidinais e 
acima de tudo eróticas. Não caberia aos seus teóricos analisar a psyché 
nos seus lados mais fortes, mais construtores, mais belicosos. Como uma 
teoria moderna, seus princípios eram modernos e seus pensadores utó-
picos.
 Sloterdijk afirma que a psicanálise não consegue dar conta das ques-
tões mais efervescentes da alma humana, do seu seio. Os psicanalistas 
afirmaram que a psique do mortal o levaria a cumprir ações motivadas 
simplesmente pelo erotismo, ou em casos extremos, a meras relações 
de prazer e dor (por exemplo, “pulsão de morte”). Mas esse modo de 
análise não poderia ser capaz de averiguar as questões nobres humanas, 
suas ações carregadas de orgulho, de coragem, de vibração! A psicanáli-
se conseguiu mostrar, no máximo, segundo o autor, a potência do ódio, 
que é tão forte quanto a potência do amor. Mas sequer chegou a pensar 
que esse ódio seria uma máscara da ira, do respeito próprio e da autoes-
tima que envolve todas as relações humanas (p.26).
 Para pensar num critério que desse cabo desses termos é neces-
sária outra psicologia, que se interesse nas ações humanas como ações 
portadoras de orgulho e de autoafirmação. Para o autor, pensar nisso é 
romper com os laços do erotismo. É preciso falar em atos. É preciso falar 
outra língua. É preciso falar grego.

Neste caso, então, decerto é preciso retornar ao ponto de vista 
fundamental da psicologia filosófica dos gregos. Segundo essa 
psicologia, a alma não se expressa apenas no eros e em suas 
intenções para com o uno e os muitos, mas também e muito 
mais nas mobilizações do thymós. Enquanto o erotismo aponta 

sobrevive como “coragem masculina” (andreia), sem a qual não há nenhuma autoafirmação 
[...]; o thymos pode levar uma segunda vida como “ira justa” e útil, e, enquanto tal, ele é res-
ponsável pela defesa em relação às ofensas e às suposições levianas. De maneira adicional, ele 
ajuda os cidadãos a se colocar vivamente a favor do que é bom e correto (falando em termos 
modernos, em favor de seus interesses)”
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caminhos em direção aos “objetos” que nos faltam e por meio 
de cuja posse ou proximidade nos sentimos agraciados, a ti-
mótica revela para os homens as vias sobre as quais eles fazem 
valer aquilo que possuem, podem, são e querem ser. De acordo 
com a convicção dos primeiros psicólogos, o homem foi intei-
ramente criado para o amor e isso aconteceu de duas formas: 
conforme o eros elevado e unificador, uma vez que  a alma é 
marcada pela lembrança de uma perfeição perdida; e conforme 
o eros popular e dispersivo, uma vez que a alma está constante-
mente submetida a uma pluralidade multicolorida de desejos 
(apetite-atração). De maneira alguma ele deve se entregar ape-
nas aos afetos desejantes. Com ênfase igualmente intensa, ele 
deve despertar para as exigências de seu thymós; se necessário, 
até mesmo à custa das inclinações eróticas. Ele é desafiado a 
preservar sua dignidade e a angariar para si tanto autoestima 
quanto consideração dos outros sob a luz de critérios elevados.  
Isso é assim e não poder ser de outra forma, porque a vida exi-
ge de cada indivíduo que ele suba no palco da existência e faça 
valer suas forças entre os seus iguais, tanto para seu próprio 
proveito como para o proveito comum. (p. 28, grifo meu)

 Nessa teoria já se percebe a queimadura que é tratar a vida em ter-
mos timóticos. Queimadura boa, diga-se de passagem. Os termos timó-
ticos tratam daquilo que o sujeito traz em si mesmo como chama dou-
rada construtiva, de brio edificante. Ele deve, pois é assim e não pode 
ser de outra forma, buscar adquirir as suas melhores possibilidades. A 
diferença entre uma psicologia erótica e uma timótica é substancial, pois 
a primeira acredita que a psique humana está baseada na falta e na busca 
daquilo que nos agracia – e por isso elege como mitos Narciso e Édipo 
(exemplos extremos da fraqueza desmedida do homem) -, enquanto a se-
gunda preza pela apresentação dos caminhos que fazem ao homem valer 
o que possui – por exemplo, o mitológico Aquiles.
 Percebemos como poderia soar prepotente por parte de Sloterdi-
jk falar em termos de orgulho, de honra, de mérito! Mas, na verdade, 
soa de fato pagão. A voz mefistofélica com que debateram os moralistas 
cristãos é o tom vibrante contra a sociedade que esqueceu ser irada. E a 
religião está justamente envolvida nisso. Desde o dia dos Pais da Igreja, o 
orgulho (soberba) tornou-se um traçado que leva diretamente ao abismo, 
pelo menos para a Europa. De Aurélio Agostinho a Gregório I, falar nos 
termos superiores, orgulhosos, era pressupor desobediência e desvirtua-
mento . As potências timóticas passam por um processo de imposição a
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partir da igreja católica⁹ e que começam a ressurgir somente com o renas-
cimento e o Estado Moderno.
 Como Platão antigamente, a estilização dos afetos realizadores é 
percebida como necessária pelos principais pensadores políticos moder-
nos, Maquiavel, Hobbes¹⁰, Rousseau, etc. O seu vínculo com a política 
novamente mostra-se necessário, pois o thymós é acima de tudo constru-
tivo, digno, cheio de valor próprio. O renascimento da filosofia política, 
meio pelo qual se pensa como estruturar as boas ações, mostra-se como 
um novo cultivo da força timótica. O surgimento da burguesia e do ca-
pitalismo também demonstra o aspecto carnívoro do homem, sua parte 
ofensiva de exaltar suas próprias forças, artes e méritos. Mas não se pode 
esquecer que, apesar de apresentar esses aspectos de orgulho e méritos, 
a burguesia também se caracteriza por um egoísmo sem limites e sem 
virtude. Há um desequilíbrio do homo oeconomicus e seu amor pelo di-
nheiro que, nas origens da thymós, demonstravam mais fraqueza do que 
caráter.
A calma vingativa
“A ira é necessária e nada pode se impor sem ela, caso ela não preencha a alma 
e atice a coragem. No entanto, não devemos tomá-la certamente por um lí-
der, mas apenas por um companheiro de combate.” – Sêneca cita Aristóteles. 
 Sloterdijk também se atém em falar um pouco de Nietzsche, como 
um importante visionário da situação moderna: ungida pelas palavras 
submissas da Bíblia. Foi fundamental o seu pensamento para compreen-
der a questão da vingança postergada na era cristã. A delegação da ira 
para com o inimigo para as mãos da divina providência foi um dos fato-
res fundamentais para o seu desaparecimento da sociedade moderna.
⁹ Sloterdijk fala: “Quando se diz sobre o orgulho que ele é a mãe de todos os vícios, esta posi-
ção expressa a convicção de que o homem teria sido criado para obedecer – e toda emoção que 
conduz para além da hierarquia não pode significar outra coisa senão um passo em direção à 
degradação” (p.30). Na mesma página, nota 17 de rodapé, o autor apresenta a divisão no catálogo 
clássico dos pecados de vícios eróticos e timóticos; dos primeiros: avareza, luxuria, gula e desme-
dida; dos segundos: sobreba, orgulho, ira, inveja e ciúme.
   Sloterdijk continua: “De início e antes de qualquer coisa, é preciso alcançar um distanciamento 
em relação à beatice explícita da antropologia cristã, segundo a qual o homem, em sua posição 
de pecador, desempenha o papel do animal doente por conta de sua soberba, um animal que só 
pode ser ajudado por meio da humildade própria à fé.” (p.31)
¹⁰ É preciso atentar que, neste ponto, nem todos os pensadores políticos modernos olhavam com 
concordância sobre a questão timótica no homem. Se, de modo geral, todos observaram essa 
questão natural ao homem, não significa que foram concordantes. Maquiavel cita o caráter timó-
tico do homem e incita ao orgulho viril e fundador, como os grandes estadistas. Hobbes, contudo, 
utiliza um movimento mais resguardado frente essa questão, ele vai contra a thymós. Assegura 
que o Estado se fundamenta no enfraquecimento timótico e passional, e tem sua base no medo da 
morte violenta, ou de seguir conforme a autopreservação. Leviatã é o símbolo do orgulho e pos-
sui a superioridade frente ao resto, isto é, aos súditos. Os súditos devem buscar somente a paz. 
Sobre o assunto, ver a obra de Leo Strauss, Direito Natural e História (1965).
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Não é necessário que se busque muito longe a razão para tan-
to: ela ocorre por meio da crença dos cristãos em que a justiça 
divina cuidaria um dia, no final dos tempos, para que tivesse 
lugar um posicionamento correto do balanço moral. Na esfera 
das ideias cristãs, a expectativa de um equilíbrio supra-histó-
rico do sofrimento sempre esteve ligada à perspectiva de uma 
vida depois da morte. (p.42)

O ressentimento foi a consequência dessa denegação. A máscara da si-
sudez toma seu aspecto nas faces dos fracos, incapazes de imporem nas 
suas vidas o ato intempestivo de execução.
A culpa toma o palco como a personagem principal da herança cristã. 
A cobrança por parte do fraco para com o forte, o soberbo, é a base do 
ressentimento quando não remediada. A vingança é uma questão que 
nunca será resolvida em vida. Além disso, essa herança também se trans-
forma em Valor. De fato, também se transforma em moeda. Sloterdijk 
vai a fundo e desvela uma economia baseada na dívida como caracterís-
tica das transações burguesas modernas; a existência de um sistema que 
pressupõe a tomada de bens necessariamente vinculada à dívida, onde 
qualquer conquista tomada como graça é indesculpável. “Culpa e dívi-
das apresentam uma característica decisiva que as une: as duas cuidam 
para que a vida daquele que está sobrecarregado permaneça atada a um 
nó amarrado no passado” (p.45).
É preciso, para Sloterdijk, suplantar esse sistema de “eros mais baixo” 
por um sistema dadivoso, onde se exercite a livre execução da dádiva. O 
capitalismo como sistema formou, em torno dos séculos XIX e XX, uma 
consequência fenomênica, o acúmulo de bancos de Ira. No sistema capi-
talista, forma-se uma miséria econômica em conjunto com uma repres-
são política às “massas” submetidas ao domínio capitalista que resulta 
num excesso de ira e indignação. A consequência disso, para Sloterdijk 
é a formação de organizações vingativas que arranjam essas almas em 
fúria desconsoladas.

Neste nível das reflexões é claramente reconhecível como as 
coligações e os partidos políticos oriundos da esquerda mais 
antiga precisaram assumir o papel de depósitos centrais de 
dissidência. Essa definição fixa o fato de pertencer à função 
dos partidos de esquerda a organização do thymós dos pre-
judicados. Eles dão uma figura pragmática, midiática e polí-
tica à ligação entre as fortunas de ira e as exigências por dig-
nidade. A sua base de negócio é a promessa a seus clientes de 
distribuir uma renda timótica sob forma de uma autoestima 
elevada e de uma potência futura amplia da, contanto que eles 
abdiquem do extravasamento momentâneo de sua ira. (p.188)
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 A consequência desse acúmulo de ira é a explosão do século XX, as 
grandes guerras mundiais com regimes totalitários com discursos catár-
ticos para a massa dos subjugados.
 Francis Fukuyama, no seu texto O fim da história e o último ho-
mem, de 1992, foi de grande influência para Sloterdijk, sem dúvidas. No 
texto, Fukuyama analisa as sociedades pós-guerra fria e constata as lutas 
individuais e civis que passam a se espalhar na sociedade contemporâ-
nea movidas por buscas de direitos, cheias de ciúme e de inveja. Uma 
reanimação da thymós a partir da democracia liberal. Afirma Sloterdijk 
que

Em razão de sua melhor performance, as democracias liberais 
exitosas, reconhece o autor  [Fukuyama], sempre são atraves-
sadas por correntes de insatisfação que seguem livremente ao 
sabor das ondas. Isso não pode ser de outro modo porque os 
homens estão condenados a uma inquietude timótica — e os 
“últimos homens’ mais do que todos os outros — , apesar de a 
cultura de massas da história posterior se encontrar de início 
totaimente sob o signo do erotismo. É tão difícil aplacar as suas 
ambições quanto os seus ressentimentos — no caso de os ou-
tros terem maior sucesso.  (p.57)

 Como solução a isso, para a contemporaneidade, Sloterdijk esboça 
uma democracia que se esforçasse numa economia do orgulho que deve-
ria aparecer sobrepondo os panos comerciais lucrativos e estéreis ¹³. 

Conclusão

 As reflexões de Sloterdijk ressoam desejos ruivos de impulsionar o 
pensamento contemporâneo e a sociedade atual para termos nobres além 
do niilismo e para além de condições inerciais. O diálogo com o qual se 
posiciona no fim da primeira parte do livro, com Derrida, vai nesse sen-
tido. Uma ciência desconstrutiva é menos uma ciência irrelevante do que 
fraca. É preciso pensar termos que tragam a vibração de grandes feitos e 
de grandes exemplos da história. 
 A ira foi posta em ostracismo na sociedade ocidental. Mas isso não 
quer dizer que ela deixou de existir, não! Sua presença é exposta mais do 
que nunca nas lutas culturais ultimamente promovidas pelos cidadãos

¹³ Quando investidores habituais aplicam os seus meios para receber de volta mais do que aplicaram (o seu tem-
po é o eo ipso, o tempo da espera pelo returntoinvestment), os outros inserem os seus recursos para satisfazer o 
seu orgulho e provar sua felicidade. As duas emoções impedem que os que concedem o empréstimo esperem 
por ganhos na mesma moeda – não obstante, ganhos em reputação e exaltação são completamente legítimos 
e desejáveis (por isso, o seu tempo é o tempo da transmissão de uma riqueza que gera significância). (p.47)
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do mundo livre. Mesmo que apareçam de forma mais vil, sob o aspecto 
da inveja. O que se deve tomar atenção é em até que ponto essa luta por 
reconhecimento, característica Humana, é necessária para uma boa so-
ciedade, ou é nefasta. Isto é, ela promoverá bons mitos para o futuro, ou 
será uma mácula no passado? Questões como essa se deixam repercutir.
 A questão timótica é necessária e é preciso decantá-la. É preciso lhe 
tornar digna do raciocínio para poder mediar as boas frequências no con-
vívio humano. O meio-termo é tudo!“Acima de tudo/ a denominação da 
mediana vence na elocução/ e frutifica no afazer de proveito;/ O excesso 
desvigora o oportuno, e sua dádiva, quando o deus se enfuria,/ desme-
sura o revés nas moradias” (Eurípides, p,35). Deixar a ira submersa por 
milênios, como ocorreu na Europa, provocou uma explosão dogmática 
de explosivos no século XX, no qual estados-nações enfurecidos, acredi-
tando possuir o bastão da verdade, tocavam fogo em boa parte do globo.
 Este ensaio tem por movimento levantar questões sobre a natureza 
humana e deixar algumas feridas capazes de provocar a ira no leitor; 
para comprovarmos se há de fato o impulso e a necessidade de sua exis-
tência. No mais, é por reconhecimento que trabalhamos neste assunto, 
por puro orgulho e autoafirmação.
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O INDIVÍDUO, A PESSOA E A BUSCA POR LIBERDADE: 
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R E S U M O :  O presente ensaio tem como objetivo aplicar empiricamente a distinção en-
tre indivíduo e pessoa, tal como proposta por Roberto Da Matta em Carnavais, malandros 
e heróis (1983) testando suas potencialidades e dificuldades. Para isso, é retomado o argu-
mento do autor, na sequência são analisados dois casos divulgados publicamente de disputa 
com a lei por liberdade, o caso de Rafael Braga e Lula. Através da análise de ambos os 
casos e sua relação com a noção de indívíduo-pessoa tornou-se possível perceber as dificul-
dades e o tensionamento que sofre a noção em sua aplicação empírica, chamando atenção 
para a necessidade de refinar conceitos capazes de dar conta da realidade social brasileira.
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INTRODUÇÃO

 Este ensaio busca analisar dois casos de embate com a lei e luta 
por liberdade, protagonizados por Rafael Braga e Lula, em diálogo 
com o antropólogo brasileiro Roberto Da Matta e sua interpretação 
a respeito da cisão entre indivíduo e pessoa que aconteceria na so-
ciedade brasileira. Para isso, é reconstituído o argumento do autor 
a respeito da distinção entre indivíduo e pessoa. Em seguida, anali-
sa-se os casos de disputa, principalmente, levando em consideração 
sua divulgação na mídia e a reação pública frente a eles. Busco mo-
bilizar o recurso à noção de indivíduo ou pessoa na justificação tan-
to por aqueles que defendem a manutenção da condenação, quanto 
por aqueles que advogam a liberdade dos condenados. Indivíduo e 
pessoa não são tratados aqui como um contraste preto e branco, mas 
buscando, justamente, matizar suas nuances e colocar os conceitos a 
prova.
 



DISTINÇÃO INDIVÍDUO X PESSOA

 Em Carnavais, Malandros e Heróis Roberto da Matta escreve “Você 
sabe com quem está falando? Um ensaio sobre a distinção entre indiví-
duo e pessoa no Brasil”. Nele o autor desenvolve a tese que de o cidadão 
brasileiro viveria entre duas “realidades sociais” de existência, uma en-
quanto indivíduo, outra enquanto pessoa.
 Para isso, o autor analisa o uso de uma conhecida, e apesar de “mal 
vista”, nem por isso menos utilizada, expressão brasileira: “Você sabe 
com quem está falando?”. O uso dessa expressão funcionaria enquan-
to um rito de autoridade, que possibilitaria uma distinção radical entre 
duas posições sociais, entre aquele que a usa e aquele a quem se dirige, 
sejam essas posições de fato distintas ou não. O recurso a ela se daria 
em situações de conflito. Dando um exemplo corriqueiro, quando um 
agente de trânsito aborda um cidadão por estar estacionado de maneira 
irregular. Sentindo-se insultado por aquela abordagem, quem até então 
era um “mero cidadão” profere as palavras rituais: “Você sabe com está 
falando? Sou promotor de justiça!”. O fiscal, constrangido por ter abor-
dado a autoridade daquela maneira, ou seja, como deveria ter feito com 
qualquer um, rapidamente coloca-se no seu lugar, pedindo desculpas e 
recolhendo-se. “Qualquer um” toma então um sentindo especifico nesse 
contexto. Isso só poderia acontecer, imagina-se, havendo alguma creden-
cial a legitimar o uso da fala (ou seja, quem a profere realmente poder 
distinguir-se dos demais), como a ocupação de um cargo público (dele-
gados, vereadores, juízes, entre outros) ou outra posição social de desta-
que (como empresários). 
 Porém, em outro caso, onde o cidadão não possui, de fato, essas cre-
dencias, ainda assim é capaz de operar o rito de autoridade, recorrendo a 
uma “projeção social”, buscando aproximar-se de algum polo de poder. 
Para ilustrar a situação, de novo um exemplo do trânsito: um motorista 
chega ao hotel onde foi chamado, via Uber, e, quando está prestes a ma-
nobrar o carro na única vaga disponível em frente ao hotel, outro carro 
rapidamente o fecha, de maneira agressiva, e ocupa a vaga. O motorista, 
irritado, buzina. Prontamente, aquele que tomou a vaga abaixa o vidro e 
grita: “Tu sabe com que ta falando, uberzinho? Sou motorista do depu-
tado fulano-de-tal!”. Nessa situação, apesar de ambos serem motoristas 
e, provavelmente estarem mais próximos em termos de classe social, um 
deles sente-se autorizado a se distinguir devido a uma relação, ainda que
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de subordinação, com alguém numa posição superior na hierarquia so-
cial. Nega-se então as similitudes para marcar a distinção. A respeito dis-
so, diz Da Matta:

Sendo assim, se o critério econômico é determinante do padrão 
de vida, ele não é de modo algum determinante das relações 
pessoais (e morais). É, pois, muito mais fácil a identificação 
com o superior do que com o igual, geralmente cercado pelos 
medos da inveja e da competição, o que, entre nós, dificulta a 
formação de éticas horizontais. (DA MATTA, 1983, p. 150)

    A análise dessa expressão e seu uso revelaria, entre outras coisas, o 
caráter pessoalista das relações no Brasil (coisa já explicitada por outros 
autores). O recurso à pessoalidade, então, serviria para hierarquizar as 
relações, outro aspecto ressaltado pelo autor como marcante e estrutura-
dor dos padrões de sociabilidade brasileira. Apesar de o autor não explo-
rar extensivamente o processo histórico que as configura, boa parte da 
formação histórica do país, onde muitas vezes o poder organizador das 
relações era pessoalizado (como aconteceria com os senhores de enge-
nho ou os coronéis) e, em especial, a escravidão poderiam ser apontados 
como fatores principais.
 Do choque entre a moralidade hierarquizante brasileira e os proces-
sos modernizantes que se dariam no país, como a adoção paulatina de 
ideais democráticos, resultaria a “dupla existência” social citada no iní-
cio. Durante esse processo, as marcas de distinção tradicionais (fraques, 
bengalas, etc) perdem espaço, ainda assim, as camadas dominantes bus-
cariam distinguir-se marcando a diferença no corpo, como o asseio com 
as roupas ou o banho. Tanto o corpo quanto a casa seriam espaços privi-
legiados de distinção, ambos carregando o caráter pessoalista tradicional 
do poder. O corpo, em especial, indissociável do ser e denunciando na 
pele a sua origem, marcaria mais profundamente essas relações, visto a 
longa duração da escravidão e seus efeitos persistentes na história nacio-
nal. 
    Por um lado, então, o do indivíduo, esse marcado como sujeito de di-
reitos e deveres, sobre quem o aparato burocrático estatal operaria com 
base na impessoalidade, na lei, na igualdade; por outro, a pessoa, marca-
do pelas relações sociais concretas, os contatos, a intimidade, reação da 
moralidade pessoalista buscando sobrepor-se e garantir um tratamento 
diferenciado frente a burocracia. As leis gerais e repressivas teriam como 
objeto o indivíduo, garantindo um tratamento do deve-ser, impessoal, 
igualitário, frio. Já as cenas reais mobilizariam as relações e a moralidade
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pessoal, capaz de atenuar ou, uma expressão mais tipicamente nacio-
nal, driblar a operação da lei. Para aqueles que possuem uma noção de 
si como pessoa, o tratamento enquanto indivíduo seria um insulto, um 
não reconhecimento de sua distinção. É essa operação dinâmica entre 
o indivíduo para a pessoa que a expressão “Você sabe com quem está 
falando?” faria, numa tentativa de substituir o caráter impessoal da lei 
pelas relações pessoais concretas.
 Esses dois polos de existência social estariam em constante tensão. 
Em certo momento da argumentação do autor, as camadas dominantes 
são identificadas enquanto pessoas, já as camadas dominadas seriam 
compostas por essa massa anônima de indivíduos denominada “povo”. 
Essa massa seria usada pelas camadas dominantes para garantir sua le-
gitimação, afinal, seriam eles que saberiam o que o povo quer, o que ele 
precisa. Enquanto a ideologia dessas camadas dominantes seria levada a 
sério, a dos dominados seria tomada como parcial ou ingênua. Por trás 
dessa operação haveria uma “ideologia da bondade”, na qual a caridade 
operaria de maneira vertical, com aquele na posição superior dando, be-
nevolamente, algo para aquele na posição inferior. Nessa hierarquização 
social, o respeito e a consideração – também bastante pessoais – fariam 
a gradação entre o polo mais baixo e o mais alto. O polo mais baixo, e, 
portanto, identificado enquanto indivíduo, passaria pelo aparato legal, 
das leis, da educação, do Estado. A dependência desse aparato, em espe-
cial aqueles “gratuitos”, seria tomado como marca do indivíduo: “Pois 
somente os indivíduos frequentam as delegacias de polícia, os tribunais, 
as filas, a medicina e a educação pública.” (DA MATTA, 1983, p. 183). A 
operação da lei se daria sobre o indivíduo, ou ainda, ter lei operada sobre 
si o “individualizaria”, já personalizar a lei seria um privilégio apenas 
possível para as pessoas.
 Desse movimento, ocorreria uma contradição. A lei, ao operar com 
toda sua força sobre os indivíduos,     e nem tanto sobre as pessoas, criaria 
uma desconfiança em relação a ela. Essa desconfiança levaria ao jeitinho, 
afinal, ela agiria contra os indivíduos, logo, por que deveriam respeitá-
-la? Ainda assim, a esperança na lei, ou melhor, em sua operação “ideal”, 
não seria de todo abandonada, e seria confiada a ela para resolver a situ-
ação. Então seriam criadas novas leis, esperando que se consiga, de fato, 
fazer valer. Esse movimento circular que, justamente acredita e desconfia 
da lei, a tornaria onerosa e ineficiente.
 Voltando ainda à distinção feita há dois parágrafos, que situava as
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camadas dominantes enquanto pessoas e as dominadas enquanto indiví-
duos, essa não deveria ser tomada, como talvez pareceu, como duas iden-
tidades sociais fixas, cada qual no seu canto. Se as camadas dominantes 
foram tomadas como pessoas, isso seria devido às maiores possibilida-
des efetivas dessas camadas de operarem enquanto pessoas no mundo 
social, mobilizando contatos e recursos indisponíveis aos outros. Porém, 
a cisão entre pessoa e indivíduo seria comum ao conjunto dos habitantes, 
criando um padrão de relações disseminado entre toda a população bra-
sileira, e, como foi visto no exemplo inicial, mesmo aqueles de posições 
sociais iguais e subalternas poderiam operar segundo essa lógica.
 O caráter dinâmico que a divisão indivíduo-pessoa propicia às re-
lações é o que tornaria tão diverso e complexo as maneiras e estratégias 
nas quais seriam mobilizadas essas noções, por vezes pessoalizando in-
divíduos, por outras individualizando pessoas.

O INDIVÍDUO, A PESSOA E A LEI

 Explorando a noção de indivíduo-pessoa desenvolvida anterior-
mente, faço aqui uma tentativa de analisar o caso de dois personagens da 
vida nacional e ver como essa ideia é mobilizada, suas potencialidades e 
seus limites. Inicialmente, tomo a liberdade de uma breve dramatização 
para situar o primeiro caso (dado sua peculiaridade), que a princípio é 
tomado como representante da noção de “indivíduo”, em seguida, passo 
ao segundo caso, tomado inicialmente enquanto representante de “pes-
soa”.
 Rio de Janeiro, 20 de junho de 2013.
 Após um dia de protestos no centro do Rio, mais um dos tantos que 
ocorreriam durante aquele período, um catador dirige-se a um velho ca-
sarão abandonado onde costumava guardar os materiais que conseguia 
recolher durante o dia e, por vezes, onde dormia. Nas escadas do casarão 
encontrou duas garrafas de plástico: uma de cloro, outra de desinfetan-
te. Se naquele momento podíamos pensar que nosso personagem estaria 
devidamente munido dos materiais necessários para uma boa faxina, o 
desenrolar da história não poderia ser mais adverso: após pegar as gar-
rafas, é abordado por policiais que se encontravam em frente à Delegacia 
da Criança e do Adolescente, próximo ao casarão. Ao chegar nos poli-
ciais, o morador de rua é recebido com um nada amistoso tapa no rosto e 
colocado dentro da delegacia. Enquanto era encaminhado para cumprir
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os procedimentos burocráticos por quais passam aqueles que são pre-
sos, o morador de rua descobre qual era a acusação: porte de explosi-
vos. As duas garrafas que até então poderiam compor o arsenal de 
qualquer dona de casa haviam agora se transfigurado, através de ritu-
al mágico recorrente na Polícia Militar, em dois coquetéis molotov. O 
laudo técnico posterior foi categórico: os materiais teriam “ínfima pos-
sibilidade de funcionar como ‘‘coquetel molotov’’”. Ainda assim, acu-
sação permaneceu e tornou-se sentença. O caso ganha repercussão, 
militantes e ativistas promovem ampla campanha para libertar aquele 
que ficou conhecido como o único preso dos protestos de 2013. Des-
de 20 de junho de daquele ano até o presente (já fazem cinco anos), o 
catador enfrenta, entre breves saídas e longos retornos à prisão, um 
verdadeiro processo kafkiano em busca de liberdade. Sem sucesso.
 Já nosso segundo personagem tem uma história radicalmente diferen-
te do primeiro. Sendo assim, não tomarei a liberdade de uma breve drama-
tização como fiz antes. Enquanto Rafael Braga representaria, a princípio, o 
indivíduo. Lula representaria a pessoa, essa condição – de pessoa – tornaria 
desnecessária sua apresentação, visto que seria amplamente reconhecido.
 Cada um é tomado, inicialmente, como paradigma categorial de in-
divíduo e pessoa. Durante a análise, então, essa distinção entre ambos é 
colocada a prova, assim como as próprias categorias. Vale notar ainda que 
Rafael Braga, escolhido para ilustrar a noção de indivíduo durante a argu-
mentação, possuir um nome relativamente reconhecido socialmente, ou 
seja, não ser um completo anônimo, é algo já bastante peculiar a própria 
noção de indivíduo. Espero estar justificado no desenrolar do argumento.

RAFAEL BRAGA

 Como foi relatado, Rafael Braga foi preso pelo porte de duas garrafas 
de produtos de limpeza, sob a alegação de que produziria com elas mate-
riais explosivos. Rafael ficou durante cinco meses preso preventivamente 
no Complexo Penitenciário de Japeri enquanto aguardava julgamento; 
nesse período, era defendido por um defensor público. Em setembro, a 
defensoria entrou com um pedido de revogação da prisão preventiva, 
que foi negado. No mesmo mês, Rafael é, de fato, condenado a uma pena 
de 5 anos e 10 meses, apesar do laudo já mencionado, e transferido para 
Bangu 5.
  Aqui, alguns pontos já se tornam visíveis: Rafael não possui conta-
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tos ou relações pessoais capazes de serem mobilizadas para negociar sua 
situação com “a lei”. Além disso, outro ponto está presente: ele é depen-
dente dos órgãos e serviços públicos, não possui recursos próprios para 
enfrentar suas acusações. Rafael seria apenas um indivíduo, é sobre ele 
que a lei se aplica, que o processo burocrático corre, que a impessoalida-
de e a frieza do sistema operam. Esses pontos serão retomados mais à 
frente.
 Após sua condenação, o caso ganha alguma repercussão, com mili-
tantes e ativistas promovendo sua divulgação. A partir dessa divulgação, 
o Instituto de Defesa dos Direitos Humanos (DDH) passa a fazer a defesa 
de Rafael, substituindo a defensoria pública. Assumindo o caso, o DDH 
faz uma apelação da sentença. Um dia antes até a divulgação da senten-
ça, que saiu no dia 26 de agosto de 2014, coletivos organizaram uma vigí-
lia em frente ao Tribunal de Justiça, enquanto aguardavam o resultado. A 
sentença, porém, é mantida, sendo reduzida em apenas quatro meses. Já 
em outubro, há uma progressão de regime, Rafael passa a cumprir pena 
em regime semiaberto, possibilitando que saia da prisão para trabalhar. 
Rafael então consegue uma vaga de emprego em um escritório de advo-
cacia, posição garantida devido à mobilização do DDH.
 Nesse ponto, Rafael parece ganhar “ares de pessoa”, passa a ter 
contatos que o auxiliam no enfrentamento da lei, a conseguir um empre-
go, seu nome torna-se conhecido na mídia e é tornado símbolo. Porém, 
a operação da lei irá, novamente, marcá-lo enquanto indivíduo. Após 
algum tempo, terminando mais um dia de trabalho, Rafael e seu advo-
gado, voltando para o presídio, tiram uma foto onde ele aparece ao lado 
de um pixo que bem descreve sua situação, onde está escrito: “Você só 
olha da esquerda p/ direita, o Estado te esmaga de cima p/ baixo”. Pela 
divulgação dessa foto, Rafael volta ao regime fechado, passando um mês 
na solitária. Já em dezembro de 2015, há nova progressão para o regime 
aberto, agora utilizando uma tornozeleira de monitoramento.
 Rafael volta a morar com sua família, quando, em janeiro de 2016, 
ao ir para a padaria, é novamente abordado por policiais, dessa vez da 
Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), sendo acusado de envolvimento 
com tráfico. Em ritual semelhante ao que sofreu em 2013, os policiais 
“encontram” maconha, cocaína e um rojão com Rafael. Após o trâmite 
burocrático, apesar de diversas contradições nos depoimentos dos poli-
ciais, Rafael é novamente condenado, agora a onze anos por associação e 
colaboração com o tráfico. O condenado é diagnosticado com tuberculo-
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se, o que faz a defesa entrar com pedido de prisão domiciliar. Inicialmen-
te negado, o pedido é aceito depois, dando a Rafael seis meses em prisão 
domiciliar para tratar sua doença, devendo voltar para o presídio após 
esse período para cumprir seus onze anos de prisão. É nessa situação que 
Rafael encontra-se atualmente.
 As tensões entre indivíduo e pessoa no caso de Rafael colocam al-
guns problemas às duas noções. Por um lado, enquanto indivíduo, a lei 
realmente é aplicada sobre Rafael, que é preso, segue um trâmite legal, 
vira estatística. Agora, se o processo é de fato igualitário, impessoal, justo 
são questões discutíveis. O que se questiona aqui é se no indivíduo a lei 
operaria enquanto lei, e, portanto, não só cobrando deveres, infligindo 
penas, mas garantindo direitos, processos idôneos, justiça. Ou operaria a 
lei como uma forma de dominação sobre determinados setores da popu-
lação? Indivíduos e pessoas se confundem. Organizemos melhor a ideia: 
Rafael é punido, pois é indivíduo, sobre quem a lei é capaz de operar. Po-
rém, dado que o processo não é exatamente idôneo, seguindo uma mera 
burocracia impessoal, seria correto afirmar que a lei operaria sem vieses 
sobre esse indivíduo?
 É eleito aqui um dos casos mais radicais de operação da lei, a pri-
são, para ilustrar essa ideia. Segundo dados do Infopen (2016), do total 
de 726.712 indivíduos da população carcerária brasileira 55% são jovens 
com até 29 anos, 74% são homens, 64% são negros, 40,2% são presos pro-
visórios (sem condenação) e 61% têm, no máximo, ensino fundamen-
tal incompleto. Seriam esses indivíduos, onde a lei simplesmente opera 
como deve operar, ou seriam eles um tipo específico de indivíduo (ou 
justamente, de pessoa, ainda melhor, persona non grata), onde a impes-
soalidade da lei não seria o fator principal agindo sobre eles, mas sim, 
um certo lugar social concreto onde estariam, com certas relações, que 
circulariam em certos lugares? Dar uma resposta a esses questionamen-
tos pediria um esforço para além do escopo desse trabalho o que é o pos-
sível realizar aqui é, justamente, colocar as questões.
 O caso analisado a seguir talvez possa dar outras contribuições para 
pensar essa problemática.

 LULA

O caso do ex-presidente Lula não será retomado em detalhes aqui devido 
à extensa retomada que isso exigiria. Basta assinalar que Lula foi preso
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por corrupção e lavagem de dinheiro em maio de 2018, como decorrência 
de uma série de investigações iniciada pela Policial Federal em março de 
2014, a conhecida Operação Lava-jato. Além disso, serão elencados aqui 
apenas alguns pontos relevantes para a discussão que se pretende fazer.
 Gostaria de retomar um trecho muito significativo para o caso de 
Lula que, se Da Matta não escreveu originalmente tendo em mente o 
atual ex-presidente, o tempo tratou de tornar essa passagem particular-
mente representativa dessa figura nacional (entre tantas outras):

É nesse universo de pessoas que encontramos os medalhões, 
os figurões, os ideólogos, as pessoas-instituições (com o perdão 
da redundância): aquele que não nasceram, foram fundados. É 
ainda aqui que encontramos os líderes, eles mesmos encarnan-
do – como já havia observado Lévi-Strauss (1955: 124) – as cor-
rentes sociais que defendem e desejam implementar. De fato, a 
superpessoa no Brasil tende a entrar num plano que já chamei 
de Nirvana social, uma área onde ela fica acima e além das 
acusações passando a ser o que nós gostamos de chamar de 
“nosso patrimônio” ou, melhor ainda, “patrimônio brasileiro 
ou nacional”. Aqui estamos no plano quotidiano e familiar das 
pessoas cujos pedidos não podem ser recusados, cuja obra não 
pode ser atacada, cujo rosto não pode ser desconhecido, cuja 
projeção (e a expressão é significativa, como já notou Leeds, 
1965) é avassaladora e cujo prestígio (eis outra palavra básica 
do nosso vocabulário político) não deve ser subestimado. (DA 
MATTA, 1983, p.180-1)

 Assim, a escolha de não retomar a trajetória de Lula busca se eximir 
de críticas ao constatar que Lula é não apenas uma pessoa, mas, de fato, 
uma superpessoa. Sendo assim, certamente é reconhecido pela quase to-
talidade de interlocutores brasileiros (e não só) a quem esse texto possa 
se destinar. Mais do que isso, é capaz de aglutinar e mobilizar enormes 
forças sociais em torno de si. A convicção e segurança de uma fatia sig-
nificativa da população brasileira sobre sua não condenação poderia ser 
tomada como um exemplo disso, seja por de fato acreditar na inocência 
do acusado ou por entender que “as regras do jogo” no Brasil garanti-
riam que todos soubessem com quem estão falando. Muitos daqueles 
que apostavam em sua absorção foram surpreendidos por uma condena-
ção.
 Ainda assim, entre a condenação em primeira instância pelo juiz 
Sérgio Moro, que ocorreu em julho de 2017, e após inúmeros recursos e 
pedidos da defesa, até a efetiva prisão de Lula, em abril de 2018 (que se 
apresentou 26 horas depois do determinado pela decisão judicial), passa
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ram-se onze meses. Apenas esse fato já seria contrastante com a primeira 
prisão de Rafael Braga, que ficou preso durante cinco meses enquanto 
ainda aguardava julgamento, ou seja, sem ser ainda condenado. Somada 
a isso, a alegação feita por muitos personagens da esfera pública era de 
que, ainda assim, a velocidade com que se dava o julgamento dos recur-
sos de Lula, que seria muito superior a outros casos nas mesmas instân-
cias, seria evidência de uma perseguição política ao ex-presidente. Aqui 
chegamos ao ponto. A exploração desse único exemplo será capaz de 
ilustrar, novamente, contradições na noção de indivíduo-pessoa
 Novamente a noção de indivíduo e pessoa tem seus contornos bor-
rados. Por um lado, toda a mobilização causada pelo processo contra 
o ex-presidente (seja intensa divulgação na mídia, atos pró ou contra, 
pronunciamentos, etc.) deixa claro que não se trata de qualquer um. O 
que não é necessariamente um problema, afinal, quem já ocupou o cargo 
máximo do executivo, seja em qual país for, terá que lidar com uma forte 
reação pública diante de uma acusação como essa.
 Agora, sendo o processo judicial supostamente o domínio da lei, da 
impessoalidade, da burocracia, o fato de Lula ser essa superpessoa não 
deveria influir no trâmite legal. Aqui as noções se chocam. Uma boa par-
te daqueles favoráveis a condenação alegam que o processo que resultou 
na prisão de Lula foi um processo idôneo, que seguiu o trâmite legal 
como qualquer outro processo, que o resultado foi baseado em provas 
e evidências, assim como deveria ser em qualquer outro caso. Já outra 
porção daqueles que são contrários à condenação afirmam que não exis-
tiriam provas, que a condenação foi injusta, que Sérgio Moro foi arbitrá-
rio, que Lula sofreu perseguição política. Os primeiros, então, recorrem 
à noção de indivíduo, afirmando a impessoalidade e seguimento do de-
vido processo burocrático legal, enquanto os segundos recorrem à noção 
de pessoa. Porém, a noção de pessoa é mobilizada aqui não para dar um 
jeitinho, mas justamente como aquilo que teria feito a lei operar contra 
Lula. A própria atuação do juiz Sérgio Moro, que caracterizaria um ele-
mento da burocracia e legalidade é pessoalizada, tanto por seus defenso-
res, que defendem suas ações as vezes afirmando terem sido baseadas na 
legalidade, às vezes isso não importando tanto, quanto por aqueles que 
o condenam como arbitrário, pois agiria guiado por interesses escusos. 
O processo, em diversos momentos, tomaria a feição não de um processo 
legal, mas de uma disputa política entre Sérgio Moro versus Lula, com 
reações dignas de Fla x Flu.
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 A operação da lei sobre o ex-presidente não teria o individualizado, 
mas, ao contrário, consagrou sua existência enquanto pessoa. O próprio 
Lula, de certa forma, reconheceria esse movimento, quando em seu dis-
curso em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos, cercado por um mar de 
gente afirmou: “Eu não sou um ser humano, sou uma ideia. E não adian-
ta tentar acabar com as ideias”. Assim, contraria-se a afirmação de Da 
Matta de que “as leis só se aplicam aos indivíduos e nunca às pessoas; ou 
melhor ainda, receber a letra fria e dura da lei é tornar-se imediatamente 
um indivíduo.” (DA MATTA, 1983, p. 184). Nesse momento, a operação 
da lei teria sido estopim do nirvana social que o ex-presidente teria atin-
gido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
 Buscou-se aqui apresentar a distinção indivíduo-pessoa segundo a 
argumentação de Roberto Da Matta. Em seguida, foram analisados os 
casos de Rafael Braga e Lula para colocar as noções à prova e testar seus 
limites e potencialidades.
 Como tornou-se possível demonstrar, ainda que com todas as limi-
tações do trabalho, tanto à noção de indivíduo enquanto aquele que é ob-
jeto da ação da lei quanto para a noção de pessoa como aquele capaz de 
personalizar a lei a seu favor são, nos dois casos, colocadas dificuldades. 
Em ambos os casos, há conflito entre as noções, ocorrendo tanto pessoa-
lização do indivíduo quanto individualização da pessoa, o que tensiona 
os conceitos da maneira como Roberto Da Matta os colocou. A lei opera-
ria não só sobre aqueles que poderiam ser considerado indivíduos, mas 
também para aqueles considerados pessoas. A disputa entre as narrati-
vas do porquê a lei operaria de determinada maneira sobre uns e outros 
trazem elementos ambíguos que remetem a ambas as noções. Dessa for-
ma, pensar a realidade social brasileira em termos da distinção indivíduo 
x pessoa, apesar de teoricamente interessante, é também empiricamente 
problemático.
 O objetivo com isso não é ser contrário a essas noções ou advogar 
uma ineficácia de pensar nesses termos. Pelo contrário, a própria moti-
vação de trabalhar a distinção indivíduo-pessoa proposta por Da Matta 
partiu do reconhecimento de sua potencialidade para pensar o caso bra-
sileiro. Mas, nem por isso se fez aqui um trabalho apologético, pois, são 
justamente os casos que tensionam os conceitos, mostrando seus limites 
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frente a complexidade da realidade, e forçam sua revisão criativa que 
promovem o avanço das ciências. A crítica feita a noção de indivíduo 
e pessoa proposta por Da Matta chama atenção para a necessidade de 
refinamento dos conceitos utilizados para a análise da realidade social 
brasileira, permitindo assim a construção de novas respostas.
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Entre Marx e Schumpeter: 
Uma análise teórica da visão de conflito a partir da 

perspectiva de Hirschman

R E S U M O :  Esse artigo tem por objetivo a elaboração de uma análise exegética acerca do con-
flito na teoria política. A partir da perspectiva de história das ideias de Mark Bevir e de seu conceito 
de “problema perene” pretende-se demonstrar não apenas a presença do conflito em formulações re-
levantes da teoria política, mas também a importância que tem o mesmo. Com a análise de duas obras 
de impacto para o pensamento político moderno e contemporâneo (O manifesto do partido comunista 
de Karl Marx e Capitalismo, socialismo e democracia de Joseph Schumpeter) se pretende demonstrar 
a relevância do conflito, as formas distintas de interpretação e explicitar as soluções contrastantes ofe-
recida pelos autores. Esse estudo do conflito é feito a partir do uso dos conceitos propostos por Albert 
Hirschman, de conflito ou/ou e mais-ou-menos, em seu texto Auto-subversão: Teorias consagradas 
em cheque.

PALAVRAS-CHAVE: Teoria do Conflito. História das ideias. Albert Hirschman. 
Karl Marx. Problemas perenes. Joseph Schumpeter.

Gabriel Prichoa Scapini¹

¹ Estudante do curso de graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Santa Ca-
tarina (UFSC). Artigo construído como trabalho final para a disciplina de Tópicos Especial em 
Política VI, ministrada pelo Professor Tiago Bahia Losso, no primeiro semestre do ano de 2017.

INTRODUÇÃO
O artigo que se inicia aqui é resultado de uma pesquisa feita como traba-
lho final de uma disciplina cujo enfoque era uma discussão sobre o con-
flito e a teoria política. Procura-se elaborar uma análise do conflito em 
textos clássicos da teoria politica. Se o conflito está presente nos textos 
ditos clássicos. Qual seu aspecto? Ele é lido como positivo ou negativo? 
Qual o seu papel? E qual a resposta dada ao autor? Estas são algumas 
questões que permearão este trabalho. Mas um pergunta fundamental é 
se teóricos políticos podem também ser lidos como teóricos dos conflito. 
No primeiro capítulo se tem por objetivo sedimentar o escopo teórico de 
análise dos textos clássicos da teoria politica. A partir basicamente das 
teorias de Mark Bevir e Albert O. Hirschman se busca entender como ler 
o conflito e que conceitos utilizar para explica-lo. Na sequência se parte 
para a análise propriamente dita, primeiro do “Manifesto do Partido Co-
munista” de Karl Marx e em segundo da obra “Capitalismo, Socialismo e 
Democracia” de Joseph Schumpeter. Ao fim do texto será dado um apa-
nhado geral do texto e algumas reflexões.
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1.
 A discussão teórica a que se propõe o presente trabalho consistirá 
na mobilização de basicamente quatro autores, ambos de renome na teo-
ria política, sendo eles Karl Marx, Joseph Schumpeter, Albert Otto Hirs-
chman e Mark Bevir. De início alguns leitores poderiam levantar o que 
questionamento acerca do fato de serem autores, significativamente, se-
parados temporalmente e que certamente nunca chegaram a dialogar de 
forma direta. Podendo ainda argumentar que está tese de ser anacrônica 
na já na sua base de construção, por esse motivo e por questão de escla-
recimento o trecho que segue será dedicado um trecho a esse assunto 
pois se faz necessário para melhor amarrar este escrito como um todo. 
Tendo em vista que já vem ocorrendo na literatura uma ampla discussão 
acerca da análise dos textos ditos clássicos. O presente trabalho procura 
se situar de forma coerente em um campo teórico já sedimentado, que é 
a história do pensamento político.
 Será utilizado como fundamento o texto de Mark Bevir, que até o 
momento não dispõe de uma tradução em português, “¿Hay problemas 
perennes en teoría política?”. Juntamente dele complementaremos a te-
oria, apresentada no artigo, com os apontamentos feitos por Mark Bevir 
em seu livro, que se dedica a uma discussão metodológica mais robusta, 
“A lógica da História das Ideias” publicado originalmente em 1999. Será 
utilizado o resumo feito pelo Professor Ricardo Silva² em seu ensaio bi-
bliográfico “História Intelectual e Teoria Política”³. Dessa forma se busca 
esclarecer um conceito fundamental para a análise a ser realizada poste-
riormente, que é o de problema perene. O autor utiliza esse conceito em 
seu artigo e sua justificativa é dada também no livro, por esse motivo se 
complementam. Se visa estabelecer a partir do escopo teórico de Bevir 
uma forma de análise coerente para os textos clássicos selecionados.
   Bevir em ambos os textos apresenta uma série de questões que são fun-
damentais para sua análise metodológica. O autor inicia seu artigo ques-

² Ricardo Silva (rsilva@cfh.ufsc.br) é Doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), com pós-doutorado em Teoria Política pela Universidade da Califórnia, cam-
pus de Berkeley (Estados Unidos), e Professor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
³ O artigo de Mark Bevir é publicado antes de seu livro e nele há de forma resumida algumas teses 
que são mais elaboradas pelo autor no livro. Por dois motivos me baseio mais no artigo que no 
livro em si: O primeiro é pela argumentação metodológica não ser o tema principal desse artigo 
e segundo por essa discussão ser muito mais abrangente e estar longe de um consenso. Dessa 
forma a utilização do artigo de Bevir conjuntamente do resumo de Silva já se torna suficiente 
para apresentar e sedimentar algumas ideias básicas sobre a que será trabalhada nesse texto.
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tionando se haveria uma leitura correta dos chamados textos clássicos 
da teoria política, por clássicos se entende todos os textos amplamente 
discutidos e de relevância para o campo de estudos no qual se encaixa, 
Bevir argumenta ser muito difícil atribuir aos textos uma leitura correta. 
A teoria de Bevir segundo Silva (2009) “favorece um tipo de justificação 
filosófica de inspiração histórica e interpretativa para as Ciências Hu-
manas”. Seus questionamentos e propostas são importantes e, até cer-
to ponto, inovadores para leitura dos textos clássicos pois se colocam 
em uma disputa interpretativa que normalmente consiste na análise da 
história das ideias como “tradição épica que incorpora conexões uma 
aura demasiado platônica e demasiado hegeliana” (BEVIR apud SILVA, 
2009). Bevir dessa forma se coloca de maneira mais “aberta” metodolo-
gicamente do que outros autores do campo de história das ideias “ar-
gument[ando] que textos não tem significados em si mesmos” (BEVIR, 
2008). De sua perspectiva se não existir uma leitura única e verdadeira 
daqueles textos é possível, então, interpretá-los. Pois “são os indivíduos 
(tanto autores quanto leitores), dotados de “capacidade de agência”, que 
atribuem significados aos textos que interpretam” (SILVA, 2009). Ainda 
no artigo apresentado Bevir argumenta que ao interpretar os textos clás-
sicos se tem a capacidade, segundo o autor, de extrair destes escritos os 
chamados problemas perenes. Os problemas perenes nada mais são do 
que questões que se apresentam como problemas fundamentais, a partir 
do seu significado hermenêutico, para uma variedade de autores através 
da história, ou seja, mesmo que estando temporalmente separados algu-
mas teorias possuem uma certa linha de conexão que é a tentativa de dar 
uma resposta a um problema comum ao paradigma no qual se inserem. 
Para Bevir os textos estão situados dentro de certos paradigmas, estru-
turas e ou epistemes, em outras palavras, estão inseridos em um back-
ground teórico (SILVA, 2009), contudo o conceito utilizado pelo autor é o 
de Tradição, conceito que ele entendo como menos preso. Tradição seria 
justamente esse contexto maior no qual um autor se insere teoricamente, 
no caso que se vai apresentar mais a frente temos Marx e Schumpeter que 
se colocam sob diferentes tradições. Bevir indica ainda a Tradição como 
um bom ponto de partida para análise.
 O autor, ainda em seu artigo, argumenta que o próprio fato de ser 
possível traduzir um texto clássico, ou seja, transportá-lo linguisticamen-
te para nossa realidade, que é diferente da qual foi escrito, demonstra 
como “podemos também traduzir para nosso vocabulário a enunciação 
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 do problema, de modo que devamos ser capaz de entender o proble-
ma” (BEVIR, 2008, p.3) e isso possibilita ao analista e estudioso que 
avalie uma questão presente no texto e que também pode ser perce-
bida como uma questão a ele. E o fato de compartilharmos um pro-
blema que se apresenta em temporalidades diferentes é o que ca-
racteriza essa questão como um problema perene ou nos capacita a 
interpretá-lo como tal. Na perspectiva do autor “a objetividade [no es-
tudo dos clássicos] ampara-se na comparação entre interpretações rivais 
de um mesmo fenômeno. Tais interpretações devem ser comparadas 
com base em um conjunto de critérios conceituais” (SILVA, 2009, p.315)
 Dessa forma este trabalho se propõe a análise de uma questão que 
entendo como perene, que é o conflito. Entende-se, a partir da perspectiva 
proposta, que a teoria política desde de os seus primórdios vêm tentando 
apresentado soluções para a questão do conflito. O conflito é apresentado 
sob diversas formar, com razões e soluções diferentes. Podendo ser, por 
exemplo, apresentado seja de forma essencialmente dicotômica e social 
como para Marx (que se baseia na disputa entre proletários e burgueses 
a qual explicarei melhor mais a frente) ou através de perspectivas mais 
multifacetada e institucional como a formação da república romana tra-
zida por Políbio (1985) que no decorrer de seu desenvolvimento resultou 
num equilíbrio dos variados setores sociais de forma a mesclar as formas 
boas de organização do governo existentes até então a monarquia, aristo-
cracia e democracia. A formulação metodológica apresentada por Bevir 
é importante a este trabalho pois é sob essa ótica interpretativa proposta 
por ele que se situa esse artigo. A analise a ser apresentada posteriormen-
te aproxima as duas obras selecionas, uma de Marx e uma Schumpeter 
a partir da percepção hermenêutica do conflito como tema fundamental 
de ambos os textos e que também é apresentada por esses autores como 
perene. Será explicitado, posteriormente, de forma mais completa tais 
argumentos mas antes ainda cabe falar da questão própria do conflito.
Tendo esclarecido o plano de fundo teórico sobre o qual se trabalha-
rá neste texto. Se faz necessário nesse momento aprofundar-se no 
que se denominou anteriormente como teoria do conflito. A cons-
trução teórico-conceitual que se pretende nesse trabalho será me-
diado pela teoria de Albert O. Hirschman, economista de origem 
germânica influente por suas obras no campo da economia políti-
ca e ideologia política. Se utilizará especialmente o seu texto, publi-
cado originalmente em 1994, chamado de “Conflitos Sociais como 
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Pilares da Sociedade de Mercado Democrática”. No texto em questão 
Hirschman discute qual o papel dos conflitos nas chamadas sociedades 
de mercado democráticas modernas.
 Primeiramente ele lançará a questionamento “de quanto espírito 
de comunidade uma sociedade precisa?” (Hirschman, 1996) e para ex-
pressar seu ponto sobre essa questão ele fará uso de um conto de Tols-
toi, que aborda a história de um homem que caiu no desejo de acumulo 
e que caindo nesse desejo nada mais bastaria para suprir sua ambição.
Essa ilustração é usada pelo autor para demonstra os perigos do espí-
rito de comunidade que anos antes sob a égide do regime nazista to-
mou conta da Alemanha e que foi utilizada para justificar as práticas 
do regime. A partir deste ponto Hirschman vai apresentar sua crítica a  
perspectiva, denominada por ele como comunitarista, que tem por ob-
jetivo a busca e estabelecimento de um grande bem comum através do 
qual se resolverá todos problemas da sociedade. Hirschman argumen-
ta que apesar de o regime nazista ter terminado, os ideais de bem co-
mum que o produziram vinham sendo retomados e voltando a tomar 
força em especial na Alemanha. O autor argumenta que após a criação 
de uma constituição liberal, que estabelecia pela via institucional um es-
pírito de comunidade básico e universal, os movimentos comunitaristas 
foram tomando mais espaço e procurando se expandir como o homem 
sedento por terra ilustrado pelo autor. Dessa forma Hirschman come-
ça a constituir sua crítica ao estabelecimento de um bem comum que 
mascarra e legitima praticas politicas autoritárias e danosas a sociedade.
 Hirschman vai trazer um autor chamado Gauchet-Dubiel para apre-
sentar uma visão diferente a proposta comunitarista, que visa estabelecer 
um “bem comum” ou um consenso de vida boa a toda a sociedade. O 
argumento do autor se sedimenta no fato que as sociedades modernas, 
mesmo sem notar, se integram “[de] alguma forma, [pelo modo de] ad-
ministrar ou cuidar (hegen) de uma variedade de conflitos” (Hirschman, 
1996). Hirschman aponta ainda que tradicionalmente os conflitos sociais 
são tratados na teoria política como algo deletério a sociedade, contudo a 
partir da análise dos trabalhos de Dubiel o autor argumenta que o confli-
to seria responsável por criar os laços sociais que mantêm as democracias 
modernas unidas. O conflito opera nas sociedades pluralistas e de mer-
cado como cola e solvente da malha social contribuindo para o progresso 
social, criando, destruindo e recriando os laços. 
 Na sequência Hirschman vai trazer alguns autores que contribuíam 
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para a manutenção da ideia do conflito social como importante para a ma-
nutenção da coesão social. Passando por Heráclito, Maquiavel, Georg Sim-
mel e outros modernos, Hirschman nos mostra como uma teoria do conflito 
que o vê como positivo está presente em diversas áreas, ao longo da história 
do pensamento. Dando sequência ao texto Hirschman via apresentar os 
pontos que mais interessa a essa tese. O autor explicita que não é “qualquer 
tipo de conflito social [que] produzirá a espécie de resíduo útil que resul-
ta em integração” sendo possível distinguir entre dois tipos de conflito.
 Hirschman visando se desprender das generalidades extremas 
que rodeiam a ideia de conflito vai dissertar que “o conflito é uma ca-
racterística da sociedade de mercado pluralista que vem à tona com in-
sistência notável” (Hirschman, 1996) a partir dessa afirmativa o autor 
vai tentar situar na realidade os conceitos que serão formulados por 
ele. O autor baseia sua teoria no argumento que somente em socieda-
des de mercado pluralistas os conflitos ganham um protagonismo a tal 
ponto que faz com que a sociedade precise e aprenda a lidar com eles.
 Finalmente Hirschman nos apresenta sua visão de conflito, ele 
explana dois conceitos de conflito que são dados como abstrações ou 
“formas puras”, o autor reduz a ideia de conflito em duas categorias: 
mais-ou-menos e ou/ou. O primeiro, chamado conflito ou/ou está dire-
tamente ligado a uma situação que culmina na total resolução do pro-
blema, ou nas palavras do autor “de uma vez por todas” (1996), nesse 
tipo de situação apenas um dos disputantes pode sair vencedor para que 
sua ideia ou projeto político seja levado a frente. A partir da formulação 
de Hirschman essa tipologia de percepção sobre o conflito se caracteriza 
por entendê-lo de forma dramática a tal ponto que para que o conflito 
se resolva o inimigo não pode continuar existindo da mesma forma ou 
com a mesma influência ao fim da disputa. Esse tipo de conflito está di-
retamente ligado discursivamente a ideia de uma mudança sempre para 
uma sociedade tida como mais “justa” e “boa”, ou seja, para que a so-
ciedade prospere ou seus problemas sejam resolvidos é necessário aca-
bar com o outro lado, fazendo desse conflito o de resolução mais difícil.
 Já com relação ao conflito mais-ou-menos o seu entendimento é de 
que o mesmo está ligado a uma resolução dos conflitos que se dá sempre 
temporária e/ou circunstancial. O conflito mais-ou-menos é apontado 
pelo autor como mais fácil de ser resolvido pois é mais simples engen-
drar um acordo entre as partes.
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Concessões podem ser feitas e os disputantes têm mais espaço para 
se mover e elaborar uma solução. Ou seja, como a resolução não 
é definitiva e não é necessário eliminar o outro mesmo o lado vence-
dor estará sempre tendo de lidar com o seu rival e o seu domínio es-
tará sempre em jogo pois sua estabilidade é meramente temporária.
Na sequência deste trabalho nos utilizaremos das teorias apresentadas 
até então para, a partir das duas fontes estudadas, demonstrar a pre-
sença e o papel que tem o conflito nos escritos teóricos dos autores es-
colhidos. A partir das propostas apresentadas por Bevir de interpreta-
ção, que beneficia um olhar próprio aos textos clássicos e especialmente 
do conceito de problemas perenes busca-se demonstrar que tanto Marx 
quanto Schumpeter são teóricos do conflito. Aproximando, dessa for-
ma, os dois autores no entorno da percepção do conflito como tendo um 
papel relevantes no processo de constituição político-social e ao mes-
mo tempo os afastando, a partir dos dois conceitos de conflitos expos-
tos por Hirschman, se vai demonstrar como os autores se distinguem 
na abordagem do conflito e oferecem respostas diferenciadas ao mesmo.

2. 
 Como o próprio título deste tópico já aponta o primeiro teórico que 
será utilizado para expressar uma noção de conflito, não é ninguém me-
nos que Karl Marx. Contudo ao se trabalhar com um autor dessa mag-
nitude, e partido do tipo que teoria a que se propõe esse trabalho, se faz 
necessária fazer algumas ressalvas.
 O primeiro ponto a se relevar é a questão da amplitude da teoria 
marxista, dúzias e mais dúzias de autores no decorrer dos anos se dedi-
caram a avançar nas teorias propostas por Marx, das maneiras mais di-
versas, e isso resultou em um volume monumental de escritos. A grande 
quantidade de análises, interpretações e leituras que se tem Marx con-
sistem um campo teórico por si só conflituoso. Contudo a análise que 
se pretende fazer na sequência não se prenderá a examinar essa teoria 
posterior a teoria do autor, deixando de lado a multiplicidade de visões 
acerca da teoria de Marx procura-se dar uma interpretação própria do 
autor. Com o objetivo de focar, dessa foram, a análise e interpretação na-
quilo que está de fato na obra de Marx que é responsável por influenciar 
muitos outros autores. Não obstante o estudo da obra de Marx por si só 
já envolveria um esforço que, de forma alguma, caberia em apenas um 
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artigo, por isso elencar-se-á um outro ponto que é de suma importância 
para esse texto.
    A segunda ressalva a ser feita se dá pelo fato de Marx ter uma ex-
tensa obra escrita tanto publicada em vida como póstuma (organizada 
por outrem). Tendo em vista que o autor construiu sua obra ao longo de 
muitos anos ela demonstra um amadurecimento natural de suas ideias e 
por consequência uma transformação das mesmas. A segunda proposta 
que se fará aqui é, então, de separar Marx do próprio Marx. Mas o que 
se pretende dizer com isso? Pretende-se aqui justificar que será utilizado 
basicamente para esse estudo, possivelmente, a obra mais conhecida de 
Karl Marx, escrita durante sua juventude com seu camarada Friedrich 
Engels publicada, originalmente, no ano de 1948, “O Manifesto do Par-
tido Comunista”. Por que escolher esse escrito? Entende-se que esse tra-
tado politico tem especial relevância história e teórica esteja o que há de 
mais relevante para o entendimento de uma teoria do conflito em Marx 
pois apresenta vários conceitos chaves do entendimento do comunismo, 
sem falar na influência dessa obra. Essa obra também ganha especial 
importância no seu contexto histórico pois é elaborada e publicada em 
meio as Revoluções de 1848, momento em que nos meios urbanos ocorre 
um crescimento fundamental dos conflitos na busca popular por refor-
mas sociais além de conter uma análise inicial da revolução industrial.
 Karl Marx inicia seu icônico panfleto com uma de suas mais conhe-
cidas frases “A história de toda a sociedade até hoje é a história da luta de 
classes” (2014, p.39). A frase de Marx que inicia seu texto é, também, um 
bom ponto de partida para se estabelecer sua teoria do conflito e trazer sua 
visão sobre o mesmo. Marx parte do pressuposto de que a luta de classes 
seria o motor da história. Para a análise do conflito tais afirmativas são fun-
damentais pois o peso dado a disputa e ao conflito social é enorme, sendo 
responsável pelas mudanças da realidade. Utilizando o conceito de Bevir 
(2008) se poderia afirmar que o antagonismo de classe expresso por Marx 
aparece como um problema perene. Recriando a frase a luz de uma teo-
ria do conflito Marx parte do pressuposto de que a história do mundo é a 
história dos conflitos. O autor que está inserido na tradição hegeliana usa 
do ferramental analítico do mesmo (a dialética) para demonstrar como no 
decorrer da história o que se demonstra é que a sociedade se divide entre 
aqueles que possuem as riquezas, o poder e a influência e aqueles que não 
possuem nada disso e que por consequência se subjugam ao primeiro.
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Em outras palavras se divide entre aqueles que oprimem e os que são 
oprimidos. No decorrer da história aparecem sob as figuras de reis, aris-
tocratas, patrícios, escravos, etc. Ocorre que o desenvolvimento dessa 
disputa social termina inevitavelmente, na visão de Marx, por derrubar 
um opressor e estabelecer aqueles que antes eram oprimidos, ou parte 
deles, no poder. Contudo Marx adverte que ao se estabelecer essa nova 
ordem, a história mostra, que o até então oprimidos ao tomarem o poder 
passam a estabelecer novas relações de opressão com as outras classes 
da sociedade. Nesse sentido o movimento dialético que Marx ilumina 
seria incompleto, pois tese e síntese se tornariam a mesma coisa, em ou-
tras palavras Marx aponta para esse círculo vicioso da história até então 
(2014) onde o conflito entre opressores e oprimidos vai desencadear em 
novos opressores e oprimidos, pois modo de organizações sociais não 
são totalmente renovados. O autor nos atenta para um fator que possui 
importância fundamental no processo histórico e que até então era ne-
gligenciado ou, pelo menos, não estava em foco, que são as condições 
materiais de organização da produção ou modo de produção. A análi-
se de Marx leva seu leitor a perceber o papel fundamental da chama-
da superestrutura ou o conjunto das condições materiais de desenvolvi-
mento e organização das riquezas que vão imobilizar a distribuição dos 
meios de produção e cristalizam o antagonismo de classe ou conflito.
 A partir da percepção daquilo que seria responsável por estabele-
cer o conflito de classe Marx e Engels argumentam que o novo modo 
de produção que surge, o capitalista, vai ser responsável pela destrui-
ção do próprio ciclo de reprodução. O modo de produção capitalista é 
responsável pelo aumento brutal do que ele entende com antagonismo 
social que nada mais é do que o conflito que ocorre na sociedade. O ca-
pitalismo mais do que qualquer outro modo de produção que já existiu 
dividirá a sociedade, essa divisão resultará em uma ruptura brusca da 
sociedade em dois grupos básicos ou classes: o primeiro são os chama-
dos burgueses, ou aqueles que detém as riquezas e os meios de produ-
ção (tanto as ferramentas como os produtos básicos), e os proletários, ou 
aqueles a quem na organização do modo de produção capitalista só so-
bra vender sua força de trabalho aos detentores dos meios de produção. 
Marx e Engels entendem que a divisão social que é produto do ca-
pitalismo, juntamente das crises criadas pelo mesmo serão tam-
bém responsáveis por sua própria destruição “a burguesia não 
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forjou apenas as armas lhe trarão a morte; produziu também os homens 
que empunharão essas armas – os operários modernos, os proletários” 
(Engels & Marx, 2014, p.47). Engels e Marx acreditam que gradualmen-
te, conforme as condições de vida vão se agravando, os proletários ad-
quirirão gradativamente mais “consciência de classe” o que possibili-
taria sua percepção das condições de vida brutais a qual se dispõem, 
levando-os inevitavelmente a se rebelar, através da revolução comunis-
ta. A revolução comunista é o modo de romper e aniquilar com toda 
a estrutura que oprime o trabalhador. Através da via econômica, a to-
mada dos meios de produção, os proletários do mundo ganhariam sua 
emancipação quase que num efeito dominó, pois “na medida em que 
é abolida a exploração de um indivíduo por outro, é abolida também 
a exploração de uma nação por outra” (Engels & Marx, 2014, p.65).
 Ao se pensar a teoria de Marx como uma teoria do conflito se nota 
a importância dada pelo autor a questão dos conflitos, que são gerados 
pela forma como socialmente está distribuída as riquezas e os meios de 
reproduzi-la. A estrutura que gera um conflito é  denominada superes-
trutura. A estruturação do conflito é dada pelas condições materiais que 
o modo de produção capitalista estabelece, que tratam de organizar desi-
gualmente a sociedade. O termo classe aparece para distinguir os grupos 
em conflituo baseado-se em suas posições na cadeia produtiva. A relação 
entre proletários e burgueses nasce conflituosa pois a própria existência 
do proletariado enquanto classe se caracteriza pela situação de opressão 
brutal. Pensando agora a partir da proposta de Hirschman de entendi-
mento do conflito a teoria de Engels e Marx se encaixaria perfeitamente 
no tipo de conflito ou/ou. Pois tendo em vista que para Marx o conflito 
gerado pelo modo de produção capitalista é, por consequência, negati-
vo para a sociedade, não obstante toda a superestrutura que o provoca 
deve ser superada. A proposta dos autores iria de encontro a primeiro 
uma percepção pela parte oprimida e na sequência então uma espécie de 
conflito final, que é a revolução comunista. A revolução e seu processo de 
implementação resultaria gradativamente na dissolução modo de pro-
dução, levando a decomposição dos grupos antagônicos, os burgueses e 
proletários. Através de uma série de medidas como abolição da proprie-
dade privada, tributação progressiva, estatização dos meios de produção 
e outras faz com que progressivamente as classes e o que as caracteriza, 
o seu papel econômico na produção, vá se esfacelando. E por fim inevita-
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velmente a classe tida como proletários ganhariam mais espaço e condi-
ções sociais para produção da riqueza, já que os “os proletários nada têm 
a perder nela a não ser suas prisões. Têm o mundo a ganhar” (Engels & 
Marx, 2014, p. 83) deixando também de ser proletários para ter autonomia 
econômica e acabando então com todo o conflito social e chegando a um 
momento de harmonia eterna. Pela proposta de resolução do conflito a 
teoria de Marx se encaixa no conflito ou/ou pois ou os burgueses se man-
têm e a organização dada pelo modo de produção capitalista se perpetua 
excluindo cada vez mais o proletariado do acesso as riquezas ou o prole-
tário ganha consciência de classe e age para superar a estrutura e estabe-
lecer um modo igualitário de acesso as riquezas acabando com o conflito.

3.    
 O outro autor com quem se pretende trabalhar é Joseph Schumpeter. 
Se utilizará de sua maior contribuição para a teoria política que se trata 
do seu livro “Capitalismo, socialismo e democracia” no qual o autor visa 
construir uma crítica tanto aos movimentos revolucionários desencade-
ados por Marx quanto ao ideal de democracia vigente até então. Nessa 
obra publicada originalmente em 1948⁶ o autor dedica bastante de sua 
tinta ao balanço geral sobre as experiências do socialismo, se pode fun-
cionar e como se daria sua relação com a democracia. Schumpeter tam-
bém apresenta outra parcela significativa da obra para discutir qual, ao 
seu entendimento, seria o do futuro do capitalismo. Se procura analisar 
essa obra a partir do enfoque pelo qual ela ficou mais conhecida, a inter-
pretação inovadora de Schumpeter acerca da democracia e a representa-
ção foi responsável por sedimentar o autor como um dos mais influentes 
do século XX e são os trechos dedicados a essa análise que mais interessa 
a este trabalho, pois é neles em que o conflito ganha papel fundamental.
 Ao começar a sua discussão sobre democracia Schumpeter objetiva 
primeiro esclarecer a definição de democracia. Historicamente a definição 
de democracia se constituiu como “governo do povo”. Contudo o autor 
demonstra que a noção de quem é o povo e de quem não é varia dependen-
do do momento histórico e de sociedade para sociedade. Partindo desse 
pressuposto se, então, democracia é o governo do povo e a noção de povo é 
relativa. Sempre haverá algum grupo que acaba por estar excluído do pro-
cesso de participação política, sejam escravos na Grécia antiga, as mulheres

⁶ Apenas a título de curiosidade Schumpeter pública sua conhecida obra cerca de cem anos após 
a publicação do Manifesto do Partido Comunista de Marx. E Marx falece no mesmo ano em que 
nasce Schumpeter em 1883.
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no Brasil anterior aos anos de 1930 ou parcelas de grupos indígenas 
hoje. Um grupo da população estará sempre de fora da democracia e do 
processo democrático, na perspectiva do autor. Mas ao mesmo tempo 
Schumpeter aponta que é impossível que todos participem plenamente 
da democracia. O autor desconstrói, dessa forma, o conceito democra-
cia do modo que ele é classicamente lapidado e idealizado. Como um 
processo que todos participam e tem a mesma voz. O autor argumen-
ta ainda que excluir o povo da política é muito difícil “Nenhum mo-
narca, ditador ou grupo de oligarcas é jamais absoluto” (1984, p. 299) 
pois é necessário algum tipo de legitimidade dada ao governante.
    Toda essa questão em torno da crítica a democracia pode parecer um tan-
to quanto confuso ou até mesmo incoerente, mas não o é. A questão para 
Schumpeter é que “o povo jamais governa, mas pode sempre governar por 
definição” (1984, p.301) do ponto de vista do autor a ideia de governo do 
povo não se sustenta e nunca se sustentou no decorrer da história, as ex-
periências socialistas falharam nesse quesito, a democracia no molde ate-
niense também. Mas o povo pode estar presente no governo e ter contato 
e controle através das instituições, por isso sua afirmativa. A presença do 
povo no governo através das instituições ocorrem de formas diferentes em 
diferentes países e nos diversos períodos históricos, mas que ganha uma 
dinâmica mais significativa sob a forma dos governos representativos.
 É importante salientar que Schumpeter pode ser encaixado na cha-
mada tradição elitista, que tem outros nomes de destaque como Max We-
ber e Gaetano Mosca. A chamada teoria das elites entende, explicando de 
forma geral, que independentemente do tipo de organização do governo 
quem faz a gestão do estado são sempre as elites políticas e econômi-
cas. Por isso para entender a proposta de democracia de Schumpeter é 
necessário ver sua crítica a chamada doutrina clássica da democracia.
 O que Schumpeter define como doutrina clássica é o entendimento teó-
rico político de como funcionaria a democracia representativa apresentada 
até o momento. Basicamente a democracia era entendida no seguinte esque-
ma: O povo ou cidadãos escolhem indivíduos (políticos) para representá-
-los. E por sua vez esses indivíduos ao alcançarem o poder, então, buscarão 
o bem comum (se entende como interesses, bem-estar ou felicidade geral). 
 Os pressupostos então da doutrina clássica são: Primeiro o de 
que exista um bem comum que possa ser alcançado e o segundo que 
os governantes buscarão sempre esse bem comum. Schumpeter
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aponta uma série de problemas para esses pressupostos que são: pri-
meiramente que não existe um bem comum único e universal que dará 
conta de todos os problemas de uma sociedade. E em segundo lugar que 
é impossível um indivíduo definir um bem comum ou a vontade geral, 
ele pode apenas definir um bem para um grupo limitado ou uma de-
terminada situação e mesmo assim corre o risco de ser arbitrário (1984).
    A partir das críticas a doutrina clássica Schumpeter vai trazer então a 
sua noção de democracia. Primeiramente ele vai apresentar sua defini-
ção de democracia “o método democrático é um sistema institucional, 
para a tomada de decisões políticas, no qual o indivíduo adquire o po-
der de decidir mediante uma luta competitiva pelos votos do eleitor” 
(Schumpeter, 1984, p.328). Schumpeter traça uma relação entre o mode-
lo democrático e a economia de mercado. A partir dessa perspectiva os 
votos são disputados pelas elites políticas numa espécie de concorrência 
de livre mercado no qual os políticos ofertam seus projetos políticos e o 
cidadão vai ou não aderir aquela proposta comprando-a utilizando seu 
voto. Vale ressaltar que na democracia os votos são fundamentalmente 
livres e unitários (um para cada cidadão, seguindo os critérios do que é 
um cidadão), nas palavras de Schumpeter com o arranjo institucional de-
mocrático ocorre uma “concorrência livre por votos livres” (1984, p.329). 
 Esclarecido o entendimento do autor sobre a democracia se pode, 
então, partir para uma esquematização da noção de conflito para Schum-
peter. Na perspectiva do autor no arranjo democrático ocorre em um ce-
nário de livre concorrência, da mesma forma que na teoria econômica. Em 
outras palavras o arranjo institucional das democracias gera uma situação 
conflituosa na tentativa de alcançar o poder. A disputa ocorre entre aque-
les que querem alcançar o poder, mas estão intrinsecamente amarrada ao 
eleitorado. Por ocorrer uma situação de livre concorrência o apoio do povo 
se torna fundamental, pois é eles com seus votos que definem o vencedor do 
conflito. Schumpeter enxerga na democracia assim como Hirschman um 
conflito institucionalizado que, diferente de Marx, é além de importante  
benéfico a sociedade. A disputa se faz no convencimento do povo de quem 
deve ser o seu representante. Nas palavras do Schumpeter “a democracia 
significa apenas que o povo tem oportunidade de aceitar ou recusar aquê-
les[sic.] que governarão” (Schumpeter, 1984, p.346). Diferente de outros 
regimes políticos a institucionalização do conflito proposto pela demo-
cracia bota na mão do povo a capacidade de legitimar ou não o governa
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ante e por consequência todo o sistema politico. A forma como o con-
flito está organizado na democracia torna ele fundamental para a 
própria manutenção do sistema democrático. A presença de con-
flito está longe de ser deletéria, ela capacita e organiza o povo para 
dar legitimidade ao processo politico. Para sintetizar então o con-
flito se daria então na esfera dos representantes que “lutariam” 
para conquistar os votos da população e então alcançar o poder.
    Entendendo que numa democracia as eleições são periódicas (devido 
a sua forma de organização) ocorre que podemos fazer uma comparação 
com a ideia de conflito mais-ou-menos trazida por Hirschman. Pois a ins-
titucionalização das disputas faz com que o conflito ocorra de tempos em 
tempos, fazendo da harmonia algo meramente temporário e que não tem 
uma perspectiva que vise eliminar o conflito, pois a forma como as demo-
cracias se organizam propiciam o florescimento da disputa. Mais ainda o 
modelo democrático estabelece uma circulação no poder pois quem con-
fere legitimidade é o povo através do voto e dessa forma o governante 
parar pode continuar governando tem que convencer a população de que 
fez uma boa gestão. Além de no regime democrático não se pode eliminar 
o inimigo. Ele está sempre presente articulando discursos para no perío-
do eleitoral (período de disputa) poder vencer o adversário. A análise de 
Schumpeter não se propõe a ser normativa, ele não nos oferece uma respos-
ta concreta a questão do conflito contudo na análise de sua obra parece ha-
ver uma preferência a democracia em oposição a outras formas de regime.
 
Conclusões
 Se pretendia com esse trabalho demonstrar se é possível fazer uma 
interpretação da teoria politica clássica de forma a analisá-la a luz de um 
tema, o conflito. Buscando validar o uso de teorias diferentes escritas 
em momentos diferentes fazendo-as dialogar de forma a expressar uma 
perspectiva teórica plausível. Apresentando duas teorias contrastantes, 
que como explicitado anteriormente, em alguma medida, parecem anali-
sa um mesmo tema. O conflito político aparenta estar presente nas duas 
obras sintetizadas. Importante salientar que cada autor está olhando para 
seu tempo. Contudo após esse exercício acredito ser possível dizer que 
ambos olham em algum momento para o conflito. Esse fato apontaria 
para a possibilidade de o conflito ser entendido e abordado como um 
problema perene no sentido apresentado por Bevir, que a partir do seu 
conjunto teórico pode ser utilizado de forma frutífera para esse tipo de a-
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nálise. A hermenêutica da história das ideias politicas proposta pelo au-
tor pode ser mais elaborada em teses futuras. Além da teoria de Bevir foi 
possível mostrar e reforçar a utilidade de certos conceitos “ideais”, que 
nessa situação foram os dois tipos de conflitos apresentados por Hirs-
chman, para se ler e interpretar um pouco melhor a teoria. É valido su-
por que ambas as teses utilizadas para exemplificar os tipos de conflito 
serviram de forma mais ou menos bem para expressar situações distin-
tas, tanto Marx para expressar o conflito ou/ou quanto Schumpeter para 
exemplificar o mais-ou-menos. Cada um a seu modo e com sua dificul-
dade mas o conflito parece estar presente em ambas as obras sob diferen-
tes perspectivas. A teoria desses autores não deve ser resumida a uma 
análise do conflito, mas pode-se demonstrar que o conflito tem caráter 
relevante dentro das obras. Mas que servem aqui apenas como exemplos, 
a teoria possui abertura para análise de mais textos de teoria politica.
Se torna importante que o pesquisador esteja disposto a aderir ou aban-
donar perspectivas teóricas à medida que estas servem ou não para en-
tender e dar sequência ao estudo. E é nesse sentido que se entende que o 
presente trabalho tem mais valor. Demonstra-se que é possível se utilizar 
de teorias consolidadas para montar uma perspectiva mais ou menos 
própria, ainda que com seus problemas. Essa abordagem acerca da teo-
ria serve também como um ponto de partida para se pensar, trabalhar e 
situar-se teoricamente. A análise da teoria do conflito não está excluída 
mas requer uma série de análises mais cuidadosas. Um exercício honesto 
é sempre valido.
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PROJETO “REEDUCAÇÃO DO IMAGINÁRIO”:
A REMIÇÃO DE PENA PELA LEITURA EM JOAÇABA (SC)

Maiara Corrêa¹

R E S U M O :  Com a atualização da Lei de Execução Penal em 2011 é garantida a remição de 
pena por estudo e atividades complementares, antes prevista apenas por meio do trabalho. Dois 
anos depois é lançada a Recomendação nº44 que dispõe sobre atividades educacionais comple-
mentares para fins de remição da pena pelo estudo e estabelece critérios para a remição pela leitura 
para presos nos regimes fechado e semiaberto. O seguinte trabalho se debruça sobre o projeto de 
remição de pena pela leitura “Reeducação do Imaginário: A leitura dos clássicos na prisão como 
exercício da imaginação moral”, no Presídio Regional de Joaçaba (SC). Como método foi utili-
zada a análise de discurso buscando captar o discurso sobre a leitura de alta literatura / literatura 
clássica como meio para o “fortalecimento do caráter” através da imaginação moral. Situando o 
referido projeto no contexto de um paradigma de enfrentamento da violência e da criminalidade no 
Brasil, que fundamenta políticas para o sistema carcerário brasileiro. Atuando como uma política 
punitivista constatável pelo seu discurso alarmista sobre a insegurança e sua imposição de leituras 
compulsórias que não atendem a realidade do cárcere e sua população. Se mostra um discurso que 
visa legitimar um projeto de remição de pena pela leitura no contexto de um paradigma de enfren-
tamento da violência e da criminalidade no Brasil por meio de políticas punitivistas disfarçadas de 
educacionais e de incentivo à leitura. 

  P a l a v r a s - c h a v e :  remição de pena; leitura; imaginação moral; literatura.

 Introdução

 A remição de pena é um benefício com garantia legal com objetivo 
de diminuir parte da pena privativa de liberdade em regime fechado, 
visando introduzir o preso em atividades laborais e/ou educacionais que 
possam contribuir com o seu retorno às relações sociais fora do espaço de 
privação de liberdade. 
 Antes de mais nada, deve-se atentar para a distinção entre as pa-
lavras remissão e remição, a primeira refere-se à ação de remitir, de 
perdoar, sendo um sentimento de misericórdia, de indulgência e com-
paixão; já o segundo, refere-se ao ato de remir-se, quitação ou resgate.
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Segundo Fernando Capez (2005, p.110 apud ALESSE, 2006, p. 12), a LEP 
“não fala em “remissão”, pois não quer dar a ideia de perdão ou indul-
gência ao preso, mas em “remição”, visto que se trata de um verdadeiro 
pagamento: o condenado está pagando um dia de pena com três de tra-
balho”.  Desde a chamada Constituição Liberal brasileira de 1984, os arti-
gos 126 a 130 da Lei 7.210 de 1 de julho garantem a remição de pena por 
trabalho, equivalendo três dias de trabalho por um dia a menos na pena 
em regime fechado ou semiaberto.  A Lei nº7.210/84 garante a redução 
especificamente através do trabalho com ênfase no caráter ressocializa-
dor, oferecendo estímulo para o retorno da sua reintegração social com 
preparação de um ofício longe do ilícito. 
 Durante a última década tramitaram no Congresso Nacional projetos 
que visavam a alteração da Lei de Execução Penal (LEP) e a inclusão 
do estudo juntamente com o trabalho como meio de remição de pena. 
(ALESSE, 2006, p.8). Inicialmente, a remição de pena por estudo, apesar 
de gerar grandes polêmicas e depender da arbitrariedade da jurispru-
dência, podia ser executada e entendida através da analogia, já que a 
mesma concede parâmetros legais para tanto.  
Apenas em 30 de junho de 2011 é publicada a Lei nº 12.433, alterando a 
LEP e garantindo também a remição por estudo. Segundo a LEP, cada 
três dias somando 12 horas de frequência escolar equivalem a um dia 
a menos de pena. Essas atividades educacionais foram divididas entre 
formais e complementares. A primeira refere-se ao ensino médio, ensi-
no superior, curso técnico e capacitação profissional, em suas modalida-
des presencial e à distância. No caso das atividades complementares, são 
considerados os programas de remição pela leitura e pelo esporte, além 
de atividades como videoteca, lazer e cultura. 
 Com isso, quase um ano depois, em 20 de junho de 2012 foi lançada 
pelo Conselho da Justiça Federal (CJF) e pela Diretoria-Geral do De-
partamento Penitenciário Nacional (DEPEN) do Ministério da Jus-
tiça a Portaria Conjunta nº 276 que disciplina o Projeto de Remição 
pela Leitura no Sistema Penitenciário Federal para os presos de regi-
me fechado custodiados em penitenciárias federais de segurança má-
xima, resolvendo em suas atribuições legais que o projeto deverá ser 
aplicado a presos em regime fechado, com participação voluntária 
e poderá ser integrado a outros projetos educacionais e de remição.   
 No mesmo caminho, em 26 de novembro de 2013 é lançada a Reco-
mendação nº 44 que dispõe sobre atividades educacionais complementa-
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res para fins de remição da pena pelo estudo e estabelece critérios para a 
admissão pela leitura, considerando o disposto nos artigos 126 a 129 da 
Lei nº 7.210/84, com a redação dada pela Lei nº 12.433, de 29 de junho de 
2011, que possibilitam a chamada remição de pena pelo estudo de conde-
nados presos nos regimes fechado e semiaberto.  
É inegável o esforço de valorização da educação e efetividade das diretri-
zes prescritas pela LEP, Conselho Nacional de Políticas Criminais e Pe-
nitenciárias (CNPCP) e Conselho Nacional de Educação (CNE), porém, 
não se pode abandonar o caráter crítico e ignorar que nada se mostra 
mais contraditório aos olhos da pesquisadora que uma política alterna-
tiva a um sistema feito para armazenar seres humanos – com um perfil 
muito específico, segundo os dados² - sob o pretexto de proteger outros. 

Objetivos

 O objetivo deste trabalho é analisar um dos projetos que foram de-
senvolvidos buscando pôr em prática a Portaria Conjunta nº 276, intitu-
lado projeto Reeducação do Imaginário: A leitura dos clássicos na prisão 
como exercício da imaginação moral, iniciado no ano de 2012 no Presídio 
Regional de Joaçaba (SC), Brasil. O nome do projeto é inspirado no con-
ceito de imaginação moral do filósofo conservador Russell Kirk. Defini-
da como o meio que

Possibilita discernir acerca do que a pessoa humana pode ser, 
aprendendo por alegorias a correta ordem da alma e a justa or-
dem da sociedade, diferenciando o verdadeiro do falso, o bem 
e o mal, o belo e o feio, além de oferecer uma correta visão da 
lei natural e da natureza humana (KIRK,1971, p.82 apud REE-
DUCAÇÃO, 50m48s, 2014).

 O presente trabalho busca captar o discurso sobre a leitura de alta 
literatura / literatura clássica como meio para o “fortalecimento do ca-
ráter” através da imaginação moral. Assim como, o caráter subjetivo, 
implícito e não-dito do projeto e, mais especificamente, situar o projeto 
analisado no contexto de um paradigma de enfrentamento da violência 
e da criminalidade no Brasil, que fundamenta políticas para o sistema 
carcerário brasileiro.

Método

 O método escolhido teve início nos Estados Unidos nos anos 1940-
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1950, em um momento behavorista das ciências humanas, quando os de-
partamentos de ciência política passaram a se interessar pelos problemas 
relacionados a Segunda Grande Guerra, por exemplo, pelas análises de 
propagandas subversivas com teor nazista em periódicos e jornais esta-
dunidenses. Ao longo dos anos alguns pesquisadores de diversas áre-
as contribuíram para o desenvolvimento do método ao se preocuparem 
com a validade dos procedimentos e sua produtividade, mas foi nos anos 
1950 com a Social Science Research Council’s Committee on Linguistics 
and Psychology que o seu caráter interdisciplinar ganha força e novos ca-
minhos metodológicos e epistemológicos são lançados (BARDIN, 1977).
 A partir do estudo da obra Análise de Conteúdo, de Laurence Bar-
din (1977) foi escolhido como método a análise do discurso, buscando 
problematizar o projeto Reeducação do Imaginário pela chave analítica 
do conteúdo do seu discurso, com o esforço de questionar suas justifi-
cativas e práticas objetivas e subjetivas sem querer de forma pretensiosa 
esgotar o assunto.  
 Mais do que a justificativa e o significado aparente, o que prende a 
atenção no projeto Reeducação do Imaginário é o não-dito passível de ser 
descoberto em um segundo olhar crítico e atento ao que há de subjetivo 
no objetivo e vice-versa, por isso a escolha desse “conjunto de técnicas de 
análise das comunicações” (BARDIN, 1977, p.31). 
 O material utilizado para aplicação do método consiste no vídeo de 
apresentação do projeto Reeducação do Imaginário, disponível no You-
tube³, filmado no gabinete do juiz da Vara Criminal de Joaçaba (SC), Már-
cio Humberto Bragaglia – idealizador do projeto, direcionado à ConaLit 
(Congresso Nacional de Literatura e História Pessoal) que ocorreu virtu-
almente durante os dias 20 a 26 de outubro de 2014. Assistido de forma 
cuidadosa e transcrito para, então, ter alguns trechos analisados pelo cri-
tério de maior relevância quanto a exposição de ideias que justificassem 
o projeto.
 A intenção do uso da análise de conteúdo é a inferência de conhe-
cimentos mais aprofundados e imperceptíveis ao primeiro olhar sobre o 
emissor das mensagens e sua finalidade subjetiva, para finalmente inter-
pretar o projeto Reeducação do Imaginário, ou seja, a significação atri-
buída. Ao entender a linguagem como construída e construtiva, o mé-
todo não nega as duas facetas do discurso, tanto do analista quanto do 
material/emissor do discurso analisado. A análise do discurso atenta ao 
discurso e ao seu contexto, e admite que sua interpretação é apenas uma
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delas, a partir de um trabalho detalhado, cuidadoso e profundo.

O discurso

 O vídeo se desenvolve em torno da imagem da figura central da 
enunciação, o juiz Márcio Umberto Bragaglia. A cena só não pode ser 
chamada de monólogo porque conta com a presença de dois assessores 
e parceiros no projeto, uma mulher e um homem aparentemente jovens, 
que participam concordando com suas afirmações e fazendo pequenos 
apontamentos sobre a execução do projeto de forma contida e esporádi-
ca.  
 A centralização na figura do emissor pode parecer óbvia por sua 
posição de poder e hierarquia diante dos assessores presentes, porém, no 
espaço que ocupa, mais do que juiz e idealizador, assume a posição de 
emissor, sua voz é a portadora da apresentação do projeto e sua figura a 
própria personificação das ideias que transmite.   
 A presença dos assessores parece contribuir e até mesmo justificar-
-se menos pela participação e apoio ao projeto do que pela imagem de 
legitimidade que ajudam a passar. Suas frases resumem-se em comple-
mentações da fala do emissor e pequenas interrupções em auxílio quan-
do falta alguma palavra no vocabulário do mesmo. Para além de sua 
imagem como aprendizes, representam a própria figura do receptor do 
discurso, se misturando e confundindo com os receptores ausentes da 
cena discursiva. Como consequência, antecipam a aprovação e o reco-
nhecimento da mensagem, conferindo centralidade e autoridade à figura 
do emissor.  
 Os papeis posicionados a sua frente que manuseia e consulta diver-
sas vezes indicam que seu discurso foi organizado e pensado, ou seja, 
existe previsibilidade. Seu discurso também é um projeto. O valor que 
os papeis carregam consiste no que contém escrito ou simbolizado neles, 
podendo adquirir menor ou maior valor pela validade e reconhecimento 
de certos agentes de poder, como documentos oficiais. Porém, os papeis 
não estão ali simplesmente porque contém anotações ou porque parece 
óbvio que haja papeis em cima de uma mesa de gabinete, sim porque dá 
ares de legitimo, confirma o emissor como produtor do discurso ao mes-
mo tempo que demonstra preparação, deslocando a palavra do improvi-
so para o oficial, para aquilo que se apresenta como verdade.
 Nos primeiros minutos de vídeo, antes mesmo de apresentar o pro-
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jeto, o emissor lança o fundamento para validação do projeto: o Curso 
Online de Filosofia – COF, único empreendimento sério e de elite, que se 
pretende a um resgate da educação nacional e que recomenda o fortale-
cimento do seu próprio eu para a exercício de uma execução de trabalho 
que, independente do campo, requer a literatura clássica como instru-
mento inicial (4m20s).
 Pensando a estrutura organizacional do vídeo como um componen-
te que não só comporta o discurso, como também complementa e diz 
algo, a ênfase no COF logo no início do vídeo serviria para respaldar o 
projeto e garantiria apoio deste mesmo público. Serviria como um tipo 
de referencial que o validaria e legitimaria, dando o fundamento teórico 
necessário para ser posto em prática.  
 Como todos os discursos, esse possui emissor(es) e receptores, que 
poderiam ser apenas os espectadores ou internautas, já que o vídeo está 
disponível no youtube. Porém, além dos internautas o vídeo se direcio-
nada para um público especifico, primeiro aos colegas do círculo de es-
tudos (ConaLit e COF), e segundo, e mais importante pelo menos no que 
se pretende chamar atenção aqui, a um público específico identificado no 
seguinte trecho: “[...] estuprou sua família, matou um parente seu, ven-
deu droga para as crianças na escola” (8m44s).  
 O sujeito do pronome possessivo aqui é o cidadão de bem⁴, o injustiça-
do, o familiar da vítima do criminoso com o qual o projeto atua. Ou seja, 
fala diretamente com a família da vítima, passando a ideia de inseguran-
ça indiscriminada onde todos podem ser possíveis vítimas, alimentando 
um estado de emergência. Esse discurso alarmista e catastrofista sobre a 
insegurança faz parte de um projeto punitivo difundido inclusive “pelos 
profissionais da manutenção da ordem – policiais, magistrados, juristas, 
especialistas e vendedores de aconselhamento e serviços em – que com-
petem entre si na recomendação de remédios tão drásticos quanto sim-
plistas” (WACQUANT, 2015, p.26).
 A identificação do cidadão de bem passa a se caracterizar em oposi-
ção ao perfil criminoso da alçada do juiz, se limitando as práticas de rou-
bo, tráfico de drogas, estupro e homicídios. Se operara, desta forma, uma 
reafirmação de uma divisão societária que protege uma elite econômica 
e cultural os alocando na categoria cidadão de bem pela reafirmação da 
ausência destes no conjunto de práticas criminosas mencionados.  Ape-
sar de fazer parte do quadro de poder da administração pública, com 
alto cargo jurídico, mostra sua discordância e crítica ao apontar o sistema 
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como “distorcido, onde a lei é uma piada, uma vergonha e não tem pena 
de morte e prisão perpétua” (11m53s). Ao alertar que em breve os crimi-
nosos estarão em liberdade, acentua que “deixaria os presos lá o maior 
tempo possível para que aquilo tenha o efeito punitivo” (1h05m49s). 
 Estes pequenos trechos do discurso deixam clara a posição do pro-
jeto quanto a situação dos encarcerados. Já que não se pode os aniquilar 
por meio do aparato burocrático legal, planta-se a semente da imaginação 
moral. Por sistema distorcido, entendendo qual sua crítica ao mesmo, o 
emissor deixa implícito que o sistema ideal segundo seu critério é aquele 
diferente do vigente. Ou seja, um sistema ainda mais punitivo – ultrapu-
nitivo, no qual a pena de morte e a prisão perpétua seriam prescritas na 
lei. Mesmo sendo o Brasil um dos países que em 2007 votaram a favor da 
resolução da ONU contra a pena de morte, esta decisão não é unanime 
no ideal dos magistrados brasileiros.
 Faz, também, uma crítica ao que chama de “Direitos Humanos do 
conforto” e defesa ao da “transcendência: olhar mais para o alto e trans-
cender” (15m07s). Aqui cabem dois apontamentos: a referência à “coisas 
mais altas” se referindo a sua própria posição - cultura dominante mar-
cada por códigos de gosto e acesso opostos aos das camadas desfavore-
cidas, que sugere a existência de “coisas mais baixas”. Um segundo é o 
tom irônico ao adicionar conforto à Direitos Humanos, fazendo referência 
aos profissionais e organizações sociais e civis em defesa das garantias 
do cumprimento e respaldo da lei às condições desumanas do cárcere. 
Ataques muito comuns que generalizam qualquer mínima defesa aos di-
reitos humanos, e os consideram defesa de bandido sempre os colocando 
na posição política à esquerda, como se residisse nessas organizações e 
posições uma tentativa ingênua de isentar totalmente de responsabilida-
de aqueles que cometeram crimes.  
 Em outro momento, aponta a baixa periculosidade/criminalida-
de de Santa Catarina como resultado do trabalho da Vara Criminal, 
por sua repressão e regimes rigorosos, proteção às vítimas, prisão du-
rante o processo e penas merecidas por crimes graves. O problema da 
segurança pública parece ser facilmente resolvido com mais repres-
são. Essa dupla negação reiterada ignora qualquer aspecto social da 
criminalidade e dos próprios dados levantados pelo Infopen (2016) 
que mostram o aumento significativo da população carcerária com-
binada com um, também, aumento da criminalidade pelo Ipea (2017).  
 Segundo sua própria concepção, sua atuação seria, então, um ponto
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 um ponto fora da curva dentro desse sistema distorcido. A escolha indi-
vidual é apontada como a chave e o elemento principal do projeto, como 
os idealizadores deixam claro ao longo do discurso.

Quem matou Desdêmona (em Otelo) não foi Iago, não foi a 
tentação do mal, não foi a sociedade da época, não foi a política 
imperialista inglesa ou nada disso. Quem matou foi o cara que 
esgoelou ela, foi a mão dele. Quem matou foi quem enfiou a 
espada, quem enforcou (48m9s).

 A culpa e responsabilidade individual são, além de um dos pontos 
centrais do projeto, também um dos passos da evolução da penalidade 
apontadas por Wacquant (2015), juntamente com a escalada do neolibe-
ralismo como um projeto ideológico e de governo e o desenvolvimento 
de políticas punitivas de segurança. A própria justificativa do projeto de 
remição por leitura visando o fortalecimento do caráter também cami-
nha nesse sentido. O caráter é tido a partir de uma concepção atomizada 
e romântica da conduta humana: incorporação dos valores tradicionais 
imune a contraversões. 
 Atribuir falta ou má formação de caráter às ações que não se encer-
ram unicamente em escolhas individuais, mas se apresentam como con-
sequência de questões sociais macroestruturais como as que contextua-
lizam indivíduos encarcerados passa a ser um argumento simplificador 
de uma realidade mais complexa. Seria necessário em primeira instância 
desconstruir o que se entende por caráter, o que não é o objetivo deste 
trabalho, por hora.  
 Segundo o discurso do próprio magistrado, a leitura de clássicos da 
literatura universal consiste em um meio para chegar a um fim: “tornar 
as pessoas melhores ou mais conscientes e de caráter um pouco mais 
firme, com melhora da personalidade” (52m26s). Ou seja, segundo seu 
próprio raciocínio, para ter caráter deve-se ler literatura clássica; quem 
lê literatura clássica tem caráter mais firme; logo, os presos, e também as 
camadas populares com baixa escolaridade, não tem caráter firme. Mas 
podem adquiri-lo, ou melhor, fortalece-lo graças ao seu projeto. Impossí-
vel ignorar aqui o lugar de superioridade em que o emissor coloca a si e 
a um certo tipo específico de literatura. A cultura erudita, objetivada pela 
literatura clássica é aquilo que está acima e que certas camadas não po-
deriam alcançar, seja por ignorância seja por outras questões, portanto, 
ele coloca-se como figura quase transcendental ao mediar culturalmente 
estes dois lados: os que teriam caráter firme, e portanto, sapiência e co-
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nhecimento erudito e os que teriam caráter menos firme, os não conhece-
dores/apreciadores da cultura erudita, “apresentando coisas que nunca 
tiveram contato” (10m20s). Melhor exemplificada no trecho abaixo:

Tem uma diferença você ouvir o pagode de quinta categoria de 
esquina ou o funk e você ouvir Bethoven. Tem uma diferença 
entre uma lata de lixo com uma plaquinha de escultura e uma 
grande obra da escultura clássica. Tem uma diferença entre ler 
Paulo Coelho e ler Shakepeare. Tem uma diferença entre qual-
quer subliteratura que alguém pudesse escolher pra ler e os 
poemas de T.S. Eloit. Tem uma diferença entre o Cervantes e o 
Caetano Veloso como poesia como se ensina nas escolas brasi-
leiras (51m32s).

 Para além disto, o emissor constrói um discurso que visa, de ma-
neira evidente, redefinir os limites do que se entende por literatura clás-
sica, excluindo certas obras desencaixadas e prejudiciais à reeducação 
da imaginação moral, e incluindo algumas num processo de seleção e 
imposição de limites para o que “se deve ler”. Vale lembrar que mesmo 
os poemas de T.S Eliot, uma das maiores referências do projeto, são sele-
cionados pelo magistrado, e não qualquer um. 
 Ao dizer que existe uma diferença entre certas músicas, artes e li-
vros, coloca todas as que não consideradas clássicas no lixo. O que con-
sidera alto e clássico são produções do exterior, tanto que nenhum livro 
nacional entrou no projeto. Todas são obras consagradas há longa data, 
condizentes com a concepção conservadora do passado como sempre 
melhor que o presente.  
Além da clara distinção cultural, está a negação e anulação de uma cultu-
ral que é popular, as mesmas camadas sociais de origem da grande maio-
ria da população que compõem o cárcere. População essa que é duas 
vezes criminalizada e julgada: pelas suas contravenções penais e pelo 
seu contexto sociocultural. Os “dejetos sociais”, como chama Wacquant 
(2015), são criminalizados não só pelo que fizeram, mas também pelo 
que são.  
O emissor enfatiza o fortalecimento do “seu próprio eu” como instru-
mento para o exercício de uma boa conduta. Chamo atenção para “seu 
próprio eu” que se refere ao caráter individual ou personalidade e para 
as  

[...] experiências humanas sob a responsabilidade pessoal, a 
percepção da imortalidade da alma, a superação das situações 
difíceis pela busca de um sentido na vida os valores morais 
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e religiosos tradicionais, redenção pelo arrependimento sin-
cero e melhora progressiva da personalidade que a educação 
pela leitura dos clássicos auxilia (2m49s). 

 A literatura é colocada num quadro de referência que fornece e su-
gere modelos de conduta a serem seguidos, normalizando, corrigindo 
e reeducando moralmente o preso-leitor, que imagina quais os valores 
de referência e os modelos de conduta a serem seguidos. A condução de 
um cognitivo que dimensiona as atitudes e qualidades individuais como 
hipótese de uma solução para a criminalidade age como uma autoridade 
que camuflada lições de moral em conselhos.

Só montanha mágica tem mais de mil e não sei quantas pá-
ginas. [...] então vamos colocar lá mais de dez mil páginas de 
leitura no total ou perto disso pelo menos, desses quinze livros, 
pra trocar por dois meses de pena de um cara que pode ter vin-
te anos. Isso é um baita de um negócio pra nós... pra sociedade. 
Porque a troca é muito boa no final das contas. Se aquilo der 
certo vale a pena dar um ou dois meses menos de pena a ele 
(39m50s).

 O trecho acima escancara o caráter pessoalista ao dizer que vale a 
pena “dar um ou dois meses” ao preso-leitor. A remição não é tratada 
como direito, é ele quem a dá, alinhando-se mais à noção de remissão 
do que de remição. Outra questão é a incompatibilidade da proposta do 
projeto com seu público alvo. Parece no mínimo absurdo propor que um 
preso do sistema carcerário brasileiro leia e resenhe em 30/31 dias uma 
obra dessa extensão (mais de mil páginas) em meio as condições que se 
encontra. Sabe-se que a falta de alimentação, superlotação, precariedade 
do espaço físico, saneamento, etc., são a realidade do cárcere. Soma-se 
tudo isso aos dados do perfil educacional dessa população⁵. 
 A leitura compulsória para essa parcela da população funciona 
como uma forma de controle e reprodução das desigualdades. É uma 
leitura mais com fins repressivos do que educacionais.  
O trecho acima “se aquilo der certo”, mostra uma figura que assume 
riscos, que empreende um projeto de ressocialização que não possui ga-
rantias de resultado. Corrige a própria fala ao perceber que a vantagem 
é pra sociedade e não os idealizadores do projeto, deixando transparecer 
um conflito latente: garantias individuais versus proteção social. 
 Assume o papel político de salvador ao dizer: “se der certo em um, 
dois, três, dos cem, duzentos que a gente trabalha, talvez possa ser sal-
va uma vida, né. Ou pode ser evitado um estupro, um roubo grave...” 
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(9m50s). Sabendo-se que salvação é um projeto religioso histórico, a ideia 
de salvar vidas extrapola o ideal de Estado laico. A legalidade, pelo me-
nos a nível de discurso está rodeada de ilhas de discricionariedade. 
Sobre a aplicação da Recomendação nº 44/2013, o emissor critica outros 
projetos que não selecionam as obras deixando a critério e gosto dos pre-
sos:

Pega uma bobagem qualquer, Paulo Coelho, Jô Soares, qual-
quer subliteratura, qualquer livro sobre qualquer assunto, até 
um Saul Alinsky e apresenta lá o resumo do lixo feito sei lá por 
quem sem nenhum compromisso pessoal e o juiz lá, formal-
mente, praticamente, analisa e vê se tem algum fundamento. 
Sem avaliar o mérito, porque isso pra muitos é: “ai” nós não 
podemos... Não podemos fornecer uma ideia se quer que seja, 
um conceito moral porque seria intromissão do Estado em 
questões privadas, etc. Bobagem! (41m50s).

 Mais uma vez faz a distinção entre certos livros caracterizando al-
guns de subliteratura que o emissor iguala a lixo. Percebe-se que a pre-
ocupação está não só em não apresentar uma subliteratura para os pre-
sos lerem, mas também em uma subliteratura sobre qualquer assunto. 
Qualquer subliteratura sobre qualquer assunto não poderia reformular o 
caráter desses indivíduos. 
 Além disso, o trecho acima demonstra ciência por parte do emissor 
sobre a discussão da meritocracia e suas críticas, demarcando sua posi-
ção. Ao considerar bobagem a possibilidade de não intromissão do Esta-
do dá uma dica da atuação do projeto: o Estado, representado pela sua 
figura, atuando pelo uso da discricionariedade para intervir em questões 
privadas como a imaginação e caráter dos presos-leitores.

Nós optamos por não fazer jamais um trabalho formal, a coisa 
tem que ser substancial. Pra mim não interessa se eles vão ga-
nhar um dia, dois ou três. O que eu quero saber é se a semente 
foi plantada de uma forma livre, em que o indivíduo possa ele 
com seu conjunto de experiência de vida juntar aquilo com o 
livro e a partir dali tirar alguma coisa, se é que vai sair alguma 
coisa (42m32s).

Trabalho formal aqui é aquele que segue à risca as recomendações le-
gais, engessado pela previsibilidade e proteção que os princípios penais 
fundamentais dão aos indivíduos os protegendo de um possível poder 
abusivo do Estado. Que é o oposto do trabalho substancial que o emissor 
opta por fazer. 
Ao dizer que não se interessa pela remição em si, exemplificada pelo nú-
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mero de possíveis dias remidos, deixa clara a arbitrariedade mobilizada 
pelo uso da discricionariedade. O uso da liberdade concedida a sua con-
duta graças ao cargo que ocupa age mais para uma vontade particular 
do que com fins de administração pública. Mais uma vez mostra que 
assume riscos quando demonstra incerteza no final da frase, seu empre-
endimento não tem resultados garantidos, mas mesmo assim se dedica 
empenhando um trabalho substancial. Nesse trecho o uso da expressão 
“plantar a semente” acompanha a palavra “livre”. Isso sugere a não ne-
cessidade de manutenção dessa semente, não sendo necessário regá-la a 
cada dia, o substrato mental – composto pelas experiências individuais 
de cada indivíduo - faria com que ela brotasse e crescesse sozinha. 
Conta que recebeu uma crítica de um de seus colegas juízes: “Isso é lava-
gem cerebral, você está colocando esses autores com valores tradicionais, 
cristãos e não sei o que para as pessoas” (43m21s). Então, contra-argu-
menta dizendo:

Pô, é só no Brasil, onde as pessoas são analfabetas, onde nin-
guém leu o Shakespeare, onde o estudante brasileiro é o mais 
burro do planeta.... então o Ocidente inteiro tá então sofrendo 
lavagem cerebral. Só no Brasil que um magistrado cogitaria a 
hipótese de dizer que ler Shakespeare ou Dostoievski é lava-
gem cerebral. Pô, isso é inconcebível em um mundo civilizado. 
[...] Lavagem cerebral se faz pelo marxismo e pela engenharia 
social (43m31s).

 A partir disso, reitera e cita Russell Kirk para expressar seu pensa-
mento sobre ideologia: “Falou em ideologia nos saímos pela outra por-
ta. Os conservadores não querem saber de ideologia nenhuma.” (45m30s) 
Então, define o que entende por ideologia:

Ideologia é a substituição dos valores tradicionais que estabe-
lece fundamento e organiza uma sociedade por uma outra coi-
sa artificial e, portanto, é uma mera expressão da velha rebe-
lião satânica. É a forma moderna, bonitinha e ética de sustentar 
algo (45m34s).

 Seu argumento usa do exagero e distorção dos índices de analfa-
betismo e qualidade do ensino no país para justificar o lugar onde se 
estabelece a crítica, sendo o mesmo que dizer: uma crítica feita por uma 
pessoa que vive neste lugar (Brasil) não pode ser válida. Assim, busca se 
colocar como superior e distante desta mesma realidade e mundo inci-
vilizado, daqueles não detentores do que considera o mais alto conheci-
mento que liga o mundo ocidental, supostamente hegemônico como seu
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argumento sugere. Seu distanciamento está marcado pelo seu contato e 
conhecimento em alta literatura, como Shakespeare e Dostoievski. 
 Usar o exemplo do marxismo e da engenharia social juntos serve 
para desqualificá-las como algo procedente de um campo político que 
ele considera ilegítimo em si mesmo. Ignora o marxismo como um con-
junto de ideias filosóficas e econômicas de análise social consolidada me-
todologicamente. Nesse caso, sua estratégia crê-se suficiente ao rotular 
sem conhecimento aprofundado para não precisar levá-la a sério. 
 Ao falar do afastamento ideológico do pensamento conservador 
o magistrado diz aos seus espectadores: o projeto não é ideologizante. 
“Este movimento retórico tem por objetivo proteger, ou “inocular” um 
argumento contra críticas, e oferecer uma “leitura preferida”, indicando 
a maneira como o argumento deve ser interpretado” (GILL, 2002). 
 Referindo-se à ideologia como moderna, o emissor a contrapõe ao 
pensamento conservador, seguindo a dicotomia tradicional x moderno; o 
uso do adjetivo no diminutivo - bonitinha - ironiza e diminui sua valida-
de. O deboche é comumente utilizado em debates como forma de cons-
tranger, desestabilizar e invalidar o adversário, principalmente quando 
não se detém argumentos suficientes para contra argumentá-lo. Já a pa-
lavra ética remete a chegada do Estado Moderno que com sua racionali-
zação e legislação, limitou o poder e arbitragem daqueles que operavam 
(SWEDBERGER, 2005).  
 Por mais claro e direto que pareça o discurso magistrado, uma aná-
lise mais profunda mostra que pode ser mais que isso, é uma obra retó-
rica complexa que mobiliza todo um arquétipo estético e organizacional 
que visa fundamentar e legitimar o próprio discurso.

Considerações Finais

 Projetos de remição de pena surgem como um importante instru-
mento de desprisionalização e alternativa penal à crise demográfica e es-
trutural do sistema carcerário. Ainda que pareça contraditório que uma 
instituição feita para armazenar pessoas, na grande maioria negras/pre-
tas, pobres e desajustadas da lógica capitalista neoliberal, sob o pretexto 
de proteger outras, possa superar sua crise com políticas alternativas. 
 Usa-se o poder do instrumento institucional legal, através da discri-
cionariedade, para tentar modificar/reformular o ethos dos indivíduos e
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assim introjetar o sentimento de culpa e responsabilidade individual sem 
considerar a estrutural de exclusão, desregulamentação econômica e a 
falta de proteção social. 
 Pensando o projeto Reeducação do Imaginário a partir dessa dis-
cussão, pode-se dizer que, o que parece ser uma política legal racional é 
um mecanismo de reprodução de desigualdades que põe em prática um 
projeto de caráter moral, de arbitragem cultural e irracional, se pensado 
em termos de previsibilidade legal.  
 O uso do conceito imaginação moral, conceito-inspiração do proje-
to, é uma forma de tentar inculcar certa concepção de condutas por vias 
subjetivas, permeada pelos seus próprios juízos de valor disfarçada de 
pró-social fazendo-se crer neutra. 
 Além disso, ao se colocar como mediador cultural apoiado na posi-
ção de poder que ocupa, o juiz edita a leitura de um grupo de indivíduos 
a partir de uma ação racional a valores disfarçada de uma ação racional 
a fins - se quisermos pensar em termos de tipos ideais weberianos. O que 
está por trás do projeto Reeducação do Imaginário e mais precisamente 
no discurso do seu próprio idealizador, é uma visão simplista e fragmen-
tada acerca de uma um problema macroestrutural. 
 O filtro moral opera contraditoriamente a longa data no funciona-
mento do Estado e principalmente nas chamadas políticas de segurança 
e no direito penal. Categorias como lugar de residência, bom comporta-
mento, personalidade, cor da pele, escolaridade, ocupação etc., que ca-
racterizam os potenciais criminosos ou não, são exemplos disso. O país 
da impunidade cabe apenas aqueles que se salvaram nas peneiras econô-
micas, raciais, culturais e não sofrem as dificuldades de acesso à defesa, 
assistência jurídica, não se vem impossibilitados de pagamento de fian-
ça, e lógico, não se enquadram nos perfis dos potenciais criminosos. 
 O projeto Reeducação do Imaginário é também um projeto de polí-
tica punitiva constatável pelo seu discurso alarmista sobre a insegurança 
e sua imposição de leituras compulsórias que não atendem a realidade 
do cárcere e sua população. É um discurso que visa legitimar um projeto 
de remição de pena pela leitura no contexto de um paradigma de enfren-
tamento da violência e da criminalidade no Brasil por meio de políticas 
punitivistas disfarçadas de educacionais e de incentivo à leitura. 
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Notas
1. Síntese do Trabalho de Conclusão de Licenciatura apresentado ao curso 
de Ciências Sociais da Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: 
Profº Drº Marcelo Serran Pinho. Matricula em situação de permanência para 
conclusão da habilitação em bacharelado.
2. Segundo o Levantamento Nacional de Informações Penitenciarias – In-
fopen de junho de 2016 a população prisional brasileira subiu ao posto de ter-
ceira maior do mundo com 726.712 ficando atrás apenas dos Estados Unidos 
e China, em dezembro de 20142 eram 622.202 presos e ocupava o quarto lugar 
no ranking mundial. Porém, conta com apenas 360.049 vagas, ou seja, possui 
um déficit de 358.663. Já no estado de Santa Catarina a população carcerária 
é de 21.472 distribuídos em 45 unidades em todo o estado, com um déficit de 
7.602. Em porcentagens nacionais, 64% dos encarcerados são negros/pretos, 
proporcionalmente maior que os 54,9% de negros/pretos da população total 
em território nacional; 5,8% são mulheres; 30% tem entre 18 e 24 anos e 55% é 
formada por jovens de 18 a 29 anos.
3. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=lpWF gF4vPw4 
4.  A categoria cidadão de bem é geralmente mobilizada em argumentações 
sem fundo teórico ou empírico, vale-se de uma divisão maniqueísta entre bem 
e mal, entre aqueles não passíveis de cometer crimes e os passíveis. 
5. Em Santa Catarina, temos 3% de analfabetos, 7% de alfabetizados (sem cur-
sos regulares), 48% com Ensino Fundamental incompleto, 18% com Ensino 
Fundamental completo,12% com Ensino Médio incompleto, 10% com Ensino 
Médio completo e 1% com Ensino Superior Completo e/ou incompleto, e 0% 
com formação acima do Ensino Superior. Em 2014, apenas 13% da população 
prisional nacional participava de alguma atividade educacional, formal ou 
não, enquanto em 2016, 12%. 
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ANTROPOLOGIA



As Traduções de Jaime Angulo

RESUMO: Este artigo apresenta brevemente a discussão antropológica acer-
ca da tradução e da etnopoética através do passado relegado da etnografia de 
Jaime de Angulo. No empreendimento, com o intuito de enxergar um hori-
zonte amplo de textualidades conformadas por suas inconstâncias trabalha-
-se com as palavras de Viveiros de Castro que indicam a tradutologia possí-
vel através de equivocações uma vez que agem enquanto uma ferramenta 
de objetificação (2004), e, portanto, também como um método de campo e 
de escrita à antropologia. Assim, cabe destrinchar como, através de variados 
desentendimentos, surge uma posição de tradução nas situações de campo, 
a qual deve ser replicada na forma e no conteúdo da escrita etnográfica.

ABSTRACT: Through the forsaken past of Jaime de Angulo’s ethnogra-
phy this article briefly presents the anthropological discussion on cultural 
translation and ethnopoetics. In such enterprise and in order to behold a 
wide horizon of textualities constituted by their inconstancies, it is taken 
into account Viveiros de Castro’s words that point out the possible tradu-
tology trough equivocations since they act as a tool of objetification (2004) 
and therefore also as field and writing method to anthropology. Thus it 
should be unravelled how by means of various misunderstandings a po-
sition of translation arises on situations in the field, a position wich ought 
to be replicated in the form and in the content of ethnographic writing.

Palavras-chave: Jaime de Angulo. Tradução. Etnopoética. Equivocação 
Controlada

Keywords: Jaime de Angulo. Translation. Ethnopoetics. Controlled Equi-
vocation
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 É difícil delimitar os significados de tradução. No entanto, não re-
corro a dicionários, nem tanto a especialistas da área, pois, no fim das 
contas, este artigo não pretende delimitar, senão expandir os significados 
de tradução. Em um trabalho antropológico, tradução é ligada mais pron-
tamente com a tarefa de exprimir no nosso idioma (seja ela português, in-
glês ou francês) as línguas dos nativos – tão complicadas e bizarras quan-
to seus mitos e seus ritos. Independentemente da teoria linguística que o 
pesquisador de campo carrega consigo, ou mesmo da relevância que dá 
ou não para essa dimensão, a noção de comunicabilidade – com ou sem o 
prefixo de negação anexo a ela – tende a ser presente. Em especial, são re-
correntes as descrições de momentos de cooperação apesar de não se falar 
a mesma língua e, por outro lado, os relatos de desentendimento, apesar 
da conversa pretensamente em um só idioma. Ou seja, tradução, ao mes-
mo tempo que o ultrapassa a base idiomática, não dá conta da mesma.  
 Em direção a algo mais palpável convém adentrar tais “apesares”. 
Esses advérbios apenas têm lugar em nossos textos enquanto continuar-
mos a assumir que a comunicação se dá em encaixes perfeitos entre dois 
entes (pessoas, grupos, idiomas). É digno, portanto, ressaltar os espaços 
que sobram entre linguagens, espaços que conformam a superfície para 
os momentos de entendimento e de desentendimento, em especial o se-
gundo, como veremos neste artigo. Assim, pegamos emprestado uma 
conceituação de tradução de Viveiros de Castro: “traduzir é situar-se no 
espaço da equivocação e lá habitar” (VIVEIROS DE CASTRO, 2004, p. 
10). A partir de agora, pretende-se apresentar a obra do antropólogo Jai-
me de Angulo como exemplar do que é habitar na equivocação.
 Para que o trabalho não se perca na curiosa biografia de Jaime de 
Angulo, basta apontar o seguinte. Filho de espanhóis, e nascido na Fran-
ça, veio aos Estados Unidos com 18 anos. Estabelecido na Califórnia, 
trabalhou como rancheiro, estudou medicina, psicologia, linguística e, 
devido à estudante de antropologia, Nancy Freeland, que viria a ser sua 
segunda esposa, ligou-se a Alfred Kroeber e Paul Radin em Berkley, de-
dicando-se também a alguns trabalhos antropológicos. Além de alguns 
textos publicados em revistas de estudos de folclore e de antropologia, 
alguns escritos junto de Nancy – a qual assinava as publicações como 
L.S. Freeland –, os escritos mais célebres do autor são Indians in Overalls e 
Indian Tales².
 ² A edição a que tive acesso é uma transcrição crua do livro em inglês e não tenho como apresentar as 
referências de forma correta ao longo do texto.
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 O primeiro, datado de 1950, reconta as incursões linguísticas de Jai-
me entre as tribos Pit River da Califórnia na primeira metade da década 
de 20. Categorizá-lo como etnografia é implicante devido a seu estilo ro-
manesco e cômico, desprovido de citações ou pretensões científicas. No 
entanto, seria um erro entender que Indians in Overalls é desprovido de 
argumentos acerca da situação. Sua abordagem da vida Pit River, com 
foco no grupo Achumawi, servirá, inclusive como paralelo constante 
neste trabalho, a fim de expandir certas questões e temáticas que atraves-
sam toda sua obra.
 Hoje reunidos por sua filha, Gui de Angulo, em vinte e dois arquivos 
com cerca de uma hora cada, os áudios que abordo aqui são as gravações 
de rádio de 1949 na estação KPFA em Berkley do programa Indian Tales³. 
Apenas em 1953, três anos após a morte de Jaime, o livro correspondente 
é lançado. Convém apontar o óbvio, o livro é uma versão extremamente 
resumida das 22 horas de gravações. Além de cortar diversos enredos, os 
escritos não contam com as interpretações de Jaime de inúmeras onoma-
topeias e canções nativas, tanto em inglês como em outras línguas indí-
genas. 

Etnopoética e Tradução

 Uma das preocupações etnográficas patentes com o desenvolvi-
mento de perspectivas performáticas acerca da antropologia, e até mes-
mo antes, é a transcrição de forma geral. Com “forma geral” implico as 
diversas performances culturais, isto é, rituais, danças, canções, discur-
sos, narrativas e outras.  A discussão está centrada nas consequências 
políticas e poéticas da posição que o etnógrafo escolhe para descrever e 
escrever tais performances. 
 Nesse cenário a etnopoética revela-se como um movimento de certa 
forma antagonista a outras preocupações de registro. A exemplo, con-
cernida em salvaguardar materiais etnológicos que iriam se perder com 
a extinção de tais povos, a tradição boasiana primava pelo conteúdo 
(LANGDON, 1999, p. 17). No entanto, sabemos que conteúdo e contexto 
prontamente se confundem, algo que não é desacertado, senão produti-
vo. Surge, assim, a partir dos anos 60 e 70, a etnopoética, com a proposta 
axial de uma dupla reflexão. Atenta-se às partículas da performance nar-

³ Todos os áudios estão disponíveis em: https://archive.org/details/canhpra_000044. Acesso em 
06/10/2018.
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rativa (entonação, gestos, respostas da audiência, etc.) e ao ato tradutivo 
imbuído na transcrição, ou seja, à escrita como plano imediato de refle-
xão das diferenças e peculiaridades de uma determinada forma narrativa 
(BAUMAN, 2014, p. 734). O intuito, portanto, é não dissipar a estética⁴ do 
outro na maneira em que nós fixamos suas narrativas (LANGDON, 1999, 
2013; TEDLOCK, 1971, 1977). 
 Acredito ainda que destacar a incomensurabilidade poética é uma 
das tarefas de tal moção, o que não acarreta de forma alguma um solip-
sismo artístico e etnográfico. Pelo contrário, o “desentendimento” que a 
etnopoética revela é também uma forma de comunicação. Logo, na tarefa 
tradutiva o antropólogo tem a chance de replicar as equivocações que 
conformam as relações de seu trabalho de campo e seu respectivo “con-
teúdo”, porquanto “traduzir é presumir que sempre existe uma equivo-
cação; é comunicar pelas diferenças, ao invés de silenciar o Outro ao presu-
mir uma univocalidade – a similaridade essencial – entre o que o Outro 
e Nós estamos dizendo” (VIVEIROS DE CASTRO, 2004, p. 10) (minha 
ênfase) [Minha tradução].
 A obra de de Angulo, ainda que cerca de 40 anos antes da popu-
larização do termo “etnopoética” é, em boa parte, um exemplo dessa 
perspectiva. Seus escritos mais “técnicos” são aqueles que desenvolve na 
linguística (e.g. “Two Parallel Modes of Conjugation in the Pit River Lan-
guage” (1926a) e “The Achumawi Language” (1930), o segundo escrito 
com sua segunda esposa, Nancy). Já, boa parte de seus outros textos pu-
blicados ou rascunhos recolhidos demonstram a preocupação com uma 
descrição outra que não aquela rígida, ou como ele diz, “seca” [dry] dos 
textos antropológicos (DE ANGULO, 1975 p. 63). Cabe apresentar, pois, 
dois exemplos de momentos em que a escrita se deixa levar por mais do 
que uma intenção acadêmica, severa em se manter em determinados pa-
drões.
 Um tema recorrente em suas publicações em revistas de antropolo-
gia era a religião. De Angulo é categórico ao explicitar as diferenças entre 
a experiência religiosa Pit River daquela dos brancos. Mesmo a forma de 
operar tal contraste é provocativa: “De fato, a característica mais salien-
te de sua cultura é a ausência de quase tudo: não há totemismo, não há 
organização social, não há sociedades secretas, não há qualquer tipo de 

⁴ Sobre a abrangência da estética ver “1993 debate Aesthetics is a cross-cultural Category” [Debate 
de 1993: Estética é uma Categoria transcultural] In: Key Debates in Anthropology. org: INGOLD, 
T. (1996). Londres: Routledge.
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cerimônias religiosas, não há sacerdócio, não há tabus de verdade” – ele 
então completa – “Essa é uma série imposta de traços negativos” (DE 
ANGULO, 1926b, p. 352,) [Minha tradução]. Nota-se na em sua última 
consideração, a crítica à descrição dos Achumawi a partir das supostas 
instituições do “típico primitivo”. Com efeito, de Angulo não está inte-
ressado em encaixá-los em quaisquer instituições, porque eles mesmos 
não o fazem. Para os Achumawi a vida toda é religião e experiência reli-
giosa contínua; é canalizar o que os brancos chamam de arbitrário a favor 
de si, é controlar a vida-força [life-force] e domar os dinihowi/damaagome⁵.
 Logo, o próprio ato de escrita etnográfica não deve operar como 
uma transubstanciação, em que a essência da vida nativa desaparece ao 
virar texto. Assim, a vida indígena não poderia ser expressa apenas em 
termos acadêmicos, os quais já predeterminam subclasses para orga-
nizar a experiência social (ritual, religião, música, parentesco, agricul-
tura etc.). Para de Angulo, além de isso ser errado, é também maçante 
e seco. Não acredito, contudo, que isso implique que a ordem dos ti-
pos explicativos se confunda com a ordem da experiência (BATESON, 
2006 p. 306). Se bem entendo sua obra, é uma questão de saber amar-
rar melhor essas duas classes, quiçá mais simetricamente⁶, sem per-
der de vista a sensibilidade⁷ vivida pelos sujeitos. Tomo como o exem-
plo o seguinte trecho acerca da vida-força e xamanismo Achumawi:

[...] O dinihowi é absolutamente a mesma coisa do que um dama-
gomi, salvo que o damagomi é mais poderoso e é apenas “para 
doutores” [xamãs]. Em outros termos, em algum lugar na mata 
há algum animal individual, um cervo em particular, ou um 

⁵ Ambos seres/animais dizem respeito à “sorte”, à vida-força [life-force] e devem ser obtidos pe-
los jovens que vagueiam pelas montanhas dias a fio. A diferença é que o pacífico animal dinihowi 
relaciona-se com os índios comuns, ao passo que o damaagome (ou damagomi) é vinculado aos 
índios que se tornam xamãs. Esses últimos são mais poderosos, mas ao mesmo tempo são tidos 
como perigosos e devem ser domados por seus donos. Cabe notar, enfim, que em semelhança 
com vários temas do perspectivismo ameríndio – algo recorrente na leitura de Jaime de Ângulo 
para os leitores atuais – os damaagome são os xamãs dos próprios animais e os xamãs huma-
nos devem ser tornar outros para domá-los.  (DE ANGULO, 1997, pp. 45-47) (meu destaque).
⁶ Além do aspecto religioso, em que Jaime de Angulo opera a subversão da expectativa (partindo 
de “Não parece haver religião” para “tudo é experiência religiosa”), o mesmo pode ser notado 
quanto à agricultura em que de Angulo parte do fato de que os Achumawi quase nada plantam, 
para prontamente expor suas técnicas apuradas de coleta, ou seja, uma forma igualmente vá-
lida e complexa de conhecimento agrícola e, enfim, de agricultura (DE ANGULO, 1974, p. 82).
⁷ Não é à toa que certos trechos lembram uma aplicação etnográfica lévi-straussiana da lógica do 
sensível.
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Chame-o. Vá de novo. Passe fome e vá de novo. Chame-o. Can-
te sua canção. Tente essa canção, tente aquela canção. Talvez ele 
esteja acostumado a ser o protetor de outrem, de alguém que 
morreu, e agora ele escuta aquela canção e diz: “É minha canção, 
é a canção de meu irmão, está um pouco diferente, mas é quase 
a mesma, deve ser alguém muito parecido com meu irmão, eu 
acho que é melhor eu ir ver”. Então ele virá e olhará para você. 
Ele não chegará muito perto, pois é um tanto selvagem. Ele tem 
que se acostumar com você. Mas um dia, talvez depois de tê-lo 
chamado por um bom tempo e você se sente sozinho e você 
chora e você está esgotado e você adormece, é porque você o 
sente chegando e perde seus sentidos, você está como morto, 
então ele vem e lhe acorda. Ele empurrará sua cabeça e dirá: He! 
Acorde! Você aí dorme o suficiente, agora vá para casa. Isso é 
tudo que ele lhe dirá, porém você sabe que ele é seu dinihowi, 
ele é seu poder, ele é sua medicina. Talvez ele seja bom para ca-
çar. Talvez ele seja bom para jogar. Logo você descobrirá. Você 
o verá novamente. Você deve vir e chama-lo de novo. Você não 
deve leva-lo para perto das casas das pessoas. Ele pode farejar 
algo ruim lá, alguma coisa morta, algum sangue de mulher, 
e então ele fugirá e você não pode o capturar de novo. Quan-
to mais você o persegue, mais selvagem ele fica. Quando você 
perde seu poder, logo você o sabe, sua sorte se foi, não há por 
que jogar, não há por que caçar, pode até ser que você perca 
sua vida (DE ANGULO, 1926b, p. 357-358). [minha tradução]

O autor emenda no parágrafo seguinte: “Sem querer, eu caí na forma de 
discurso de meus amigos Pit River. O que eu acabei de dizer não é uma 
citação de algum homem, mas uma espécie de imagem composta do que 
ouvi de muitos” (DE ANGULO, 1926b, p. 357-358). É certo que a repen-
tina mudança discursiva do autor não se deu no vácuo. Na verdade, ela 
não teve nada de repentina, uma vez que o texto indica, desde o princípio 
se aproximar dos processos de obtenção de poder dos indígenas. E, ainda 
que não se entre em um nível meta-interpretativo da fala, em vez de vá-
cuo, o que há é a manutenção da poética Achumawi, Se de Angulo não se 
deslocou para um outro nível de análise, que o façamos aqui brevemente. 
 Uma das figuras de linguagem patentes ao longo das leituras e audi-
ções é a anáfora, estilo de repetição que retoma continuamente alguns vo-
cábulos, comum no que chamamos de poesia. Aqui, a figura se concentra
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para além de alguns momentos (e.g. “não há por que jogar, não há 
por que caçar”, “Chame-o. Vá de novo. Passe fome e vá de novo. Cha-
me-o”), na iteração dos pronomes “você”, a pessoa que busca seu di-
nihowi ou seu damagomi, e “ele”, em referência a tais seres-forças.
 Assim, já que nosso contato e análise são, antes com o autor do que os 
Achumawi, vale apontar para a intencionalidade dessa troca de pers-
pectiva discursiva, o que, de acordo com Goffman, podemos chamar de 
footing [alinhamento] (GOFFMAN, 2002). Acredito que essa não seja “ape-
nas” uma categorização da mudança discursiva do autor, tal qual Goffman 
apresenta, o footing, essa característica mudança de enquadre [frames], 
tem propósitos performativos. De Angulo diz cair no discurso, da mesma 
forma que alguém desavisado cai em um buraco. O que se passa, porém, 
seria melhor comparado com alguém que cai “sem querer” para chamar a 
atenção para o buraco. Assim, o autor, pautando a estranheza dessa mis-
tura de inglês e Achumawi agencia a importância da noção do outro sobre 
a experiência, mas misturado com uma experiência tão nossa, a leitura.
 Cabe apresentar outro momento semelhante, em que a descrição 
tenta ser afetada pelo contato entre os Achumawi e a natureza, todos 
circunscritos e preenchidos pela vida-força [life-force]. Este segundo 
exemplo não reproduz a preocupação poética do primeiro, entretan-
to o argumento final é o mesmo e logo nos debruçaremos sobre ele:

Nos dias de hoje, quando queremos um cervo apenas preci-
samos pegar o rifle e sair. É raro que não encontremos um de-
les em menos de uma hora e mesmo que o animal esteja além 
de cem pés de distância, o tiro o mata. O arco Indígena, po-
rém, raramente alcançava (com eficácia suficiente para matar 
um cervo) mais de quarenta passos. Então, a fim de se che-
gar tão perto de um cervo, você precisa de muitas estratégias 
e de muita paciência. Você tem que estudar um rebanho de 
cervos por mais de uma semana. Você se esconde atrás de um 
arbusto. Você os observa bem de longe. Você toma nota de 
que nas tardes eles saem da mata por tal ou tal trilha, de que 
uma certa fêmea tem o hábito de escapar à direita e se apres-
sar em direção a um lugar aberto, a uma clareira onde trevos 
crescem em abundância. É lá que você terá que ir amanhã para 
se deitar em espera – e no dia seguinte o rebanho não apare-
ce! Por essa ou aquela razão ele mudou de rotina. E enquan-
to deita com o estômago no chão, jazendo por horas em es-
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pera, o Índio enxerga milhares e milhares de ocorrências da 
vida na mata. É um coiote quem se esgueira por entre a gra-
ma. De repente ele para. Ele se coça. Então se senta sobre seu 
traseiro e parece refletir por alguns momentos. Novamente ele 
retoma seu caminho em um trote, mas em outra direção e de-
saparece nos arbustos. Agora é uma enorme mosca negra com 
asas alaranjadas quem chega para zunir ao redor de sua cabe-
ça. Ela se vai. Ela desaparece em direção ao céu azul. Então ela 
volta. Sem parar ela zune ao redor de sua cabeça. Enfim, ela 
repousa em seu braço. Então ela novamente voa e vai embora. 
Agora é uma tartaruga quem se aproxima por entre as plantas 
e desaparece por trás de uma árvore. Ela parece estar procu-
rando por alguém. Então um condor aparece no ar repentina-
mente, muito alto no céu, e ele vai e volta em sua grande altitu-
de. Então de novo ele se vai. É tarde. As sombras se prolongam. 
Noite vem de todos os lados. É hora de voltar para a aldeia. O 
caminho se torna cada vez mais escuro debaixo das grandes 
árvores que se balançam e rangem no vento do entardecer. O 
Índio chega na aldeia. Ele desce a escada, adentrando a gran-
de casa comunal onde a multidão de pessoas de sua aldeia se 
espreme ao redor da luz do fogo central. E até muito tarde da 
noite, os velhos contam história após história, longas descri-
ções das aventuras de Coiote, de seu cunhado Tartaruga, da 
Rocha que comeu pessoas, e outros e outras. Ele adormece sem 
sequer ouvir o fim, e em seus sonhos ele novamente vê Coio-
te, e a grande mosca negra com asas alaranjadas, e a tartaruga 
quem procurava por alguém (DE ANGULO, 1975, p. 62-63).

 
 Apesar de de Angulo não comentar, acredito que ele mais uma vez 
caia no discurso Achumawi. Nota-se o paralelismo anafórico dos prono-
mes já citados anteriormente. Mais uma vez, inclusive, o “ele”/“ela” in-
corpora animais, algo que não é sem sentido – tal qual o pronome relativo 
“quem” em vez do “que”. Mais importante, tal escrita se faz necessária 
para que o leitor possa ter alguma noção do envolvimento experimentado 
entre indígena e natureza, ou como o próprio autor aponta: “Mas sem for-
mar alguma imagem mental dessa vida, acredito que seja quase impossível 
entender como e a que ponto o Índio Achumawi se encontra em um estado 
de conexão mística direta com o universo que o cerca. Logo, é essa preci-
samente sua religião, e sua religião inteira” (DE ANGULO, 1975, p. 62-63). 
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 Não pareceria forçoso imaginar a vinculação de tal comentário com 
o conceito de estado pré-lógico de Lévy-Bruhl, no qual as pessoas es-
tão envolvidas por um constante contato místico com o mundo. Entre-
tanto, não creio ser bem esse o caso, haja vista a única referência a um 
acadêmico em “Índios sin Plumas”, na qual de Angulo indica ter lido o 
próprio Lévy-Bruhl e o critica por ser óbvia a sua inexperiência em cam-
po (DE ANGULO, 1997, p. 23). Apesar da aparente concordância com a 
terminologia de Lévy-Bruhl, acredito que é mais verossímil entender o 
contato místico de de Angulo com o pensamento mítico proposto por 
Leenhardt, que também é propulsionado pelas investigações dos mitos 
como forma de entender a noção de pessoa. Tal conexão entre mito e 
pessoa parece plausível se atentarmos ao trecho em que de Angulo traça 
a moralidade Pit River através da dualidade da figura mítica do coiote: 

El sábio y el bufón: los dos aspecos de Coyote, del anciano 
Coyote. Adviértase que no digo el bien y el mal, ya que ese 
conceto moral no parece que desempeñe un papel demasiado 
importante en la actividad de los pit rivers ante la vida. Sus 
costumbres no tienen mucho que ver com el bien y el mal. 
Ante el bien y el mal moral se tiene uma actitud definida. Pues 
bien, no creo que los pit rivers la tengan.  Y si la tienen, al me-
nos no tratan de impornela... (DE ANGULO, 1997, p. 100).

Controlando Equivocações

 O leitor pode questionar o sentido dessas minhas considerações 
aparentemente desmedidas para uma seção sobre etnopoética, todavia 
acredito que apenas sigo os primeiros parágrafos em que delineei a pro-
blemática da tradução, “comunicando pelas diferenças” como propõe 
Viveiros de Castro. Assim, o caso exposto da moralidade indígena é mais 
um exemplo da apresentação de uma chave tradutiva, no caso a duali-
dade sábio/bufón. A ideia de chave tradutiva se pauta na produção et-
nográfica de uma forma de aproximação que se pode ter do nativo, em 
nosso exemplo, através de sua ética. Sequer vou adentrar no simples fato 
de que já em primeira instância “sábio” e “bufón” são conversões em vo-
cábulos espanhóis do comportamento, ou do que podemos chamar, ethos 
Pit River. 
 Logo, o escritor tenta controlar as equivocações a seu favor, sem, 
no entanto, apagá-las. Desse modo, dois planos distintos convivem de
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alguma forma nas páginas produzidas. No caso da moralidade, mesmo 
que estejamos cientes da diferença de valoração, beira o impossível não 
operar o contraste com a forma ocidental judaico-cristã de se pensar mo-
ral. Não é à toa que de Angulo dedique linhas para explicitar a incon-
gruência do “bem/mal” entre a perspectiva Achumawi. A fim de des-
cortinar efetivamente a diferença, é preciso, como se observa, apontar, 
além dos princípios ativos, aqueles que são inativos para os outros. Da 
mesma forma, há um nível de confusão quando ao se aprender um novo 
idioma, pelo menos no início, pauta-se na sua própria língua. Isto é, su-
postamente o aprendiz não tem como objetivo saber mais de sua própria 
linguagem, porém é ela que salta continuamente no contato com a nova 
língua. Acredito que seja isso que de Angulo faz sem a falsa objetiva-
ção e neutralidade que apagam os rastros que conformam o potencial da 
tradução, a sua duplicidade constituinte (SCUHLER ZEA, 2008, p. 66). 
 Ao longo de “Índios sin plumas” vemos momentos de dificuldade 
de tradução. Mesmo em “Indian Tales” de Angulo aproveita a homoní-
mia perfeita⁸ – duas palavras que são escritas e pronunciadas iguais, mas 
com significados diferentes – entre as palavras “sol” e “lua” na língua 
Achumawi (DE ANGULO, 1997, p. 51) para fazer uma brincadeira com 
Fox Boy [Garoto Raposa] que ao anoitecer diz que o sol está nascendo do 
outro lado. Sua mãe, Antílope, o corrige, dizendo que o que ele enxerga 
é, na verdade, o irmão mais velho do sol, a lua. A equivocação, contudo, 
não acaba aí, vide a resposta de Fox Boy já esclarecido: “Oooh! Bem, bom 
dia, Senhor Lua”. Mesmo após nova correção de sua mãe, que sugere 
um “boa noite”, Fox Boy se mantem na perspectiva da Lua que acabara 
de levantar, tal qual alguém que acorda para começar o dia (INDIAN 
TALES, p. 9). Há quem diga que Fox Boy tem vocação para antropólogo.
 Outro conteúdo semelhante e igualmente bem-humorado dessa in-
sistência “equivocativa” pode ser extraído também de relatos etnográfi-
co do autor. Falando com Katsumahtauta, indígena que usava a palavra 
“Deus” sem saber o que significava, mesmo após tentativas de “explica-
ção”, o seguinte se deu:

 Mas um dia aconteceu de eu repetir estas pala-
vras a ele, se não me engano, recentemente descober-
tas em um manuscrito grego escrito em egípcio, atribu-
ídas por alguns a Jesus Cristo: ‘Levante a rocha e ali irá me

⁸ Nota-se que há, na verdade, é uma homonímia “imperfeita”, uma vez que não há vocábulos com a 
mesma escrita, porque, para começo de conversa, não havia escrita entre os Achumawi, a não ser a do 
branco pesquisador.

99



encontrar. Corte a árvore, e me encontrará ali’. Katsumahtauta 
entendeu aquilo imediatamente. Muito tranquilo ele respon-
deu: ‘Oras, claro que é assim. É assim que nós dizemos ser, nós 
Índios. Tem vida em todo lugar, mesmo nas rochas e nas árvores. 
Quantas vezes eu já te disso isso! Quem quer que seja que disse 
isso, ele sabe do que estamos falando. Ele deve ter sido alguém 
como os Índios (DE ANGULO, 1975, p. 62) [minha tradução].

 
 Quanto a Jesus Cristo há ainda outros relatos curiosos que o figu-
ram como o melhor jogador de hand-game da Califórnia de sua época 
(DE ANGULO, 1997, p. 59-60). Enfim, essas incorporações não devem 
ser vistas como elementos de simples aculturação, afinal, isso significa-
ria entender cultura como algo que pode ser sobreposto, como que em 
camadas, em que uma solapa a outra. Mais uma vez, se o objetivo é “co-
municar pelas diferenças”, uma definição de cultura que apaga tais dife-
renças não pode servir. Percebe-se, então, que os valores Achumawi não 
se alteraram, houve apenas a entrada de um novo personagem o qual é 
submetido à estruturação indígena. A tradução, afinal, é uma ferramenta 
disposta também aos índios, como uma maneira de lidar com as relações. 
E no exemplo exposto eles não operam uma substituição religiosa, mas 
uma “lógica de transformação e seleção” (SCHULER ZEA, 2008, p. 72), 
na qual a primazia da fala é indígena, pois não são os Achumawi que fa-
lam tal qual Jesus, mas o inverso, e se ele é poderoso, apenas o é porque 
age como um índio poderoso, reconhecido pela habilidade do hand-game.
 Enfim, a etnopoética, à maneira que Tedlock⁹ postula, focada na vo-
calidade poética, parece se contradizer se não for estendida, da forma que 
acredito ser realizada por de Angulo. Não é suficiente se dispor a escre-
ver em versos, a fazer notações das interjeições, dos movimentos corpo-
rais, das entonações e tudo mais que o etnógrafo decidir ser relevante no 
evento de fala. Tal não pode ser visto como uma conclusão feliz do debate 
acerca da marcação da narrativa do outro. O problema da tradução deve 
ser pautado, mas incorrigivelmente através de imanência dual. É certo 
que somos nós, antropólogos, que registramos no papel aquilo que os

9 Vale notar que no início de seu “On the Translation of Oral Narrative” Tedlock cita diretamente 
“Indian Tales” de Jaime de Angulo, encarando-o como um trabalho “autêntico e respeitável” quan-
to à literatura acerca das narrativas indígenas. (TEDLOCK, 1971, p. 114). Há ainda uma edição da 
revista de etnopoética Alcheringa de 1975, na qual Tedlock era editor, dedicada a de Angulo. Ela 
apresenta transcrições inéditas de gravações do autor, poemas e um breve texto sobre xamanismo.
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outros dizem e fazem. No entanto, se assumimos, que apesar da even-
tual agrafia, ou da mera “não-anotação” por parte do outro, esse outro 
também articula as nossas narrativas (dos brancos, dos antropólogos), 
é impreterível ressaltar que há em jogo dois (ou mais) eixos de comuni-
cação, os quais podem ou não coincidir em um mesmo plano em certos 
momentos, naquilo que, seguindo Viveiros de Castro (2004), temos cha-
mado aqui “equivocação controlada”.
 Assim, a potencialidade da tradução é a de inflar a entextualiza-
ção, a qual pode ser conceituada como “o processo de tornar o discurso 
passível de extração, de transformar um trecho de produção linguística 
em uma unidade – um texto – que pode ser extraído de seu cenário inte-
racional” (BAUMAN & BRIGGS, 2006, p. 206) (ênfase dos autores). Tal 
definição é vantajosa por incluir os processos de descontextualização e 
contextualização, como subentende-se bem no caso do “Jesus jogador” 
há pouco citado. Saliento desde já, no entanto, que a atenção aos “textos” 
de cada um, não pressupõe uma compreensão límpida dos mesmos. En-
textualizar não é controlar o texto, senão assumir que ele é inconstante 
e que isso mesmo o constitui. A fixação, escrita ou não, nunca irá encer-
rar a possibilidade transformativa do texto, afinal mesmo um velho livro 
passa por edições ao longo de sua escrita e depois de publicado pode 
ter diversas versões, nenhuma “mais livro” do que a outra. A tradução 
é ainda mais exemplar aqui, basta observar quantas traduções um mes-
mo texto recebe ao longo do tempo. Dessa forma, por exemplo a poesia 
The Raven [O Corvo] de Edgar Allan Poe, trazida mais celebremente ao 
português por Fernando Pessoa e por Machado de Assis, revela o quanto 
o texto é algo dinâmico, e que serve de palco para diferentes performan-
ces, interessadas em desviar a seu favor, para sua primazia estética, as 
palavras escritas ou faladas. Afinal, é no desvio que o texto se enviesa.
 E se o leitor assume que escrevo essas palavras apenas porque hoje 
parece intuitivo ir pelo caminho do “desviante”, do “inconstante”, em 
vez de seguir a “ordem”, a estrutura démodé, convém reforçar que em-
bora consideremos texto algo pronto, geralmente escrito solitariamente, 
por uma só pessoa – o autor – não é difícil identificar as incongruências 
desses pressupostos¹⁰ O texto não passa a existir apenas quando o ins-
crevemos, e obviamente não deixa de existir quando o completamos¹¹.

 ¹⁰ Vide Barthes e a “morte do autor” (2004)
¹¹ Por isso cabe notar que a maneira estruturante de fragmentar a mitologia faz parte da pró-
pria composição mítica e – mais importante para o analista – de sua variação (CALAVIA SÁEZ, 
2002, p.12)
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Do mesmo modo, os mitos não têm vida unicamente quando são evoca-
dos e mesmo nesses momentos em que são contados, não estão imunes a 
questionamentos. É precisamente isso que se pode notar nos escritos de 
Jaime de Angulo. São nos momentos em que se questiona o conteúdo ou 
a narrativa – naquilo que descrevemos há pouco como entextualização 
–  que se enxerga que há de fato uma pluralidade de opiniões, de versões, 
ou até certo ponto, de autorias¹²:

Garoto Raposa [Fox Boy] disse, “Avô Coiote, tem certeza que 
você não se confundiu na sua história no outro dia? Tem cer-
teza de que Erikanner era uma marta¹³ de pinheiro?” 
“Eu nunca lhe contei que Erikanner era uma marta! Foi seu 
Tio Urso-Cinzento quem lhe contou essa história”.
“Mas você disse que Tamat’He, o Marta [animal], era o irmão 
mais velho de Yas, o Doninha, e Coiote era o irmão mais novo 
de Raposa Prateada quem foi seu tataravô, OH, OH, oh, estou 
me confundindo todo! Já não sei mais qual é qual e qual é o 
que!”
[...]
“Mas eu quero saber a verdade”
“Para quê?”
“Porque eu quero saber de que maneira aconteceu de fato”.
“Aconteceu da maneira que eles contam.”
“Mas eles contam de outra forma!”
“Então é porque aconteceu de outra forma.”
(INDIAN TALES, p. 4). [Minha tradução]

¹² De Angulo considera os mitos e os contos indígenas sua forma de literatura (1997, p. 100) (grifo 
do autor). Assim, torna-se frutífera uma perspectiva da escrita etnográfica enquanto paráfrase, 
na qual diferentes literaturas interatuam. E embora tal perspectiva aparente ser antagônica à de-
manda oral de Tedlock, ela condiz com o manifesto, também de Tedlock, por uma antropologia 
dialógica (1986). Com essa amplitude da literatura, abre-se espaço, enfim, para uma concatenação 
de todos esses meandros da prática antropológica com a teoria de Derrida acerca da generalidade 
englobante da escritura tal qual Rosalind Morris conduz (2007), apontando, inclusive, a insufi-
ciência da interpretação do supracitado Tedolock a respeito filosofia derridiana (2007, p. 357).
¹³ A marta é um mamífero carnívoro mustelídeo, isto é, da família Mustelidae, a qual compreende 
também a doninha, a lontra, o texugo etc.
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 De Angulo leva em conta, enfim, as diversas dimensões da tradu-
ção. Se há dúvidas de sua presença em campo (DE ANGULO, 1997, p. 
159), torna-se difícil perseverar em tal descrença depois de se ouvir sua 
voz narrando e cantando. O leitor de “Índios sin Plumas” descobre que 
de Angulo teve que aprender as canções na marra, a fim de permanecer e 
ajudar em sessões xamânicas (DE ANGULO, 1997, p. 35, p. 43, p. 91). Ele 
presencia as canções de jogos e posteriormente ensina algumas para índios 
vizinhos. Portanto, quanto a “Indian Tales” sugiro a experiência de não 
apenas ler, mas de ouvir as gravações disponíveis, a fim de escutar, mes-
mo que não se saiba inglês, a voz do antropólogo entoando nas línguas in-
dígenas diversos cantos que aprendeu com seus amigos e interlocutores. 
 Apesar dos rodeios que minhas considerações fizeram ao longo 
deste texto acredito que reforcei o seguinte: Jaime de Angulo foi um exí-
mio tradutor. Nunca iludido por uma neutralidade científica ou mesmo 
linguística, de Angulo se lança no Norte californiano a fim de encontrar 
o outro, ciente de que ele mesmo é outro naquele local. Muitas vezes era 
aceito por ser “espanhol” – o que era certo, tendo em vista que nasceu 
na França filho de pais espanhóis –, contudo, para os indígenas “espa-
nhol” significava mexicano, povo com o qual mantinham boa relação, 
e por isso, a estendiam ao “espanhol” Jaime. Notem, mesmo aqui, as 
equivocações não cessam de existir e de, principalmente, serem eficazes.
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R E S U M O :  Este artigo analisa o método de interpretação funcionalista na tese 
de Florestan Fernandes, intitulada A função social da guerra na sociedade Tupi-
nambá (1932), para compreender a construção da guerra como uma “função social” 
relacionada às diferentes esferas sociais, e sobretudo, mágico-religiosa. Laçaremos 
as problematizações de como a guerra penetra as demais esferas da vida social e 
como ela se assume como uma “função latente”, já que a guerra se apresenta como 
veículo responsável pela constituição e coesão das relações de causalidades e de 
reciprocidades entre os grupos sociais. Proporemos também uma tentativa de rela-
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INTRODUÇÃO

 Neste artigo analisaremos o método de interpretação funcionalista 
na tese de Florestan Fernandes, intitulada A função social da guerra na 
sociedade Tupinambá (1932), para compreender a construção da guer-
ra como uma “função social” relacionada às diferentes esferas sociais, 
e sobretudo, mágico-religiosa. Laçaremos as problematizações de como 
a guerra penetra as demais esferas da vida social e como ela se assume 
como uma “manifestação latente”, já que a guerra se apresenta como ve-
ículo responsável pela constituição e coesão das relações de causalidades 
e de reciprocidades entre os grupos sociais. Proporemos também uma 
tentativa de relacionar os princípios metodológicos de Max Weber no 
estudo da guerra na sociedade tupinambá.
 O método utilizado foi a revisão bibliográfica sobre a função social 
da guerra na sociedade tupinambá. A partir dela, buscaremos demons-
trar como a interpretação de Florestan Fernandes liga a guerra na socie-
dade tupinambá com as diferentes esferas sociais, sobretudo, mágico-re-
ligiosa. Apontaremos como as relações de causalidades e finalidades da 
guerra são pautadas em um conjunto de regras e normas sociais, respon-
sáveis não só pelas obrigações e deveres, mas, acima de tudo, pelas rela-
ções recíprocas de ganhos, prestígio, status e legitimidade social. É nesse 
processo que indicaremos a dimensão “latente” da guerra, isto é, como a 
guerra efetua a coesão social na sociedade tupinambá.
 Outro ponto essencial é a utilização do método funcionalista na aná-
lise da guerra. Com ele, Florestan Fernandes sugere a construção de um 
conhecimento sintético da guerra na sociedade Tupinambá, traçada por 
meio da delimitação rigorosa de um objeto. Mas, sem deixar de destacar 
os resultados gerais, do interesse mais amplo da teoria sociológica.  É 
neste sentido que proporemos uma tentativa de sugerir uma relação dos 
princípios metodológicos de Max Weber no estudo da guerra na socieda-
de tupinambá, uma vez que este propõe a construção de uma racionali-
zação objetiva mediante os tipos (ideias).

FLORESTAN FERNANDES

 Florestan Fernandes nasceu em São Paulo no dia 22 de julho de 1920. 
Formou-se em Ciências Sociais em 1944 pela Universidade de São Paulo 
(USP). Segundo Laurez Cerqueira, em Florestan Fernandes: vida e obra
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(2004), aponta que Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras paulis-
ta foi criada para atender à elite paulista, que antes mandava os filhos 
estudar na Europa. As aulas eram dadas em inglês, francês, italiano e 
alemão. Os métodos de ensino praticados eram os mesmos das uni-
versidades europeias. Toda essa situação tornou-se um desafio para 
Florestan Fernandes, na medida que foi discriminado por ser um tra-
balhador e pôr não dominar exclusivamente a línguas estrangeiras. 
A situação melhorou, quando ele passou a conviver com o professor 
Antônio Cândido e a publicar seus artigos no jornal Folha da Manhã. 
 Em 1947 terminou de escrever A organização social dos Tupi-
nambá, que lhe garantiu o título de mestre em Antropologia pela Es-
cola Livre de Sociologia e Política de São Paulo; em 1951 conquistou o 
título de doutor em Sociologia com A função social da guerra na socie-
dade Tupinambá; em 1953, tornou-se livre-docente da cadeira de So-
ciologia I, com a tese que resultou no livro O método de interpretação 
funcionalista na sociologia. Cerqueira (2004), aponta que a publicação 
de A organização social dos tupinambás em 1949, teve grande reper-
cussão, não só no meio intelectual paulista, mas internacionalmente.  
    Florestan Fernandes conseguiu realizar a pesquisa da função social 
da guerra na sociedade tupinambá a partir do relato dos cronistas e via-
jantes, reconstituindo a organização e o funcionamento da sociedade tu-
pinambá. Cerqueira (2004) esclarece que segundo o consenso geral da 
Antropologia considerava que até então um trabalho dessa natureza era 
impossível de ser feito. A trilogia formada pelos livros sobre os Tupi-
nambá e o método funcionalista consagrou Florestan Fernandes como 
cientista seguro de suas convicções. Pois, lutava por uma universidade 
aberta à nova experiência e à imaginação criadora. Percebia a possibili-
dade do exercício e domínio dos instrumentos que havia ao seu alcance.    
 Outro aspecto da trajetória de Florestan foi sua militância política. 
Viveu durante certo tempo o dilema de combinar o exercício da atividade 
acadêmica e a militância política. Desse momento de intensa militância, 
Cerqueira (2004) apresenta o documento, intitulado “Anteprojeto Técnico 
Eleitoral”, da Coligação Democrática Radical (CDR). Esse documento cri-
ticava de forma contundente o Estado Novo e apresentava reivindicações 
do movimento para as eleições presidenciais e parlamentares à Constituin-
te de 1946. Florestan Fernandes também se dedicou as discussões sobre a 
integração do negro na sociedade de classes, a escola paulista de sociolo-
gia, a revolução burguesa no Brasil e a defesa da escola pública. Durante
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o regime militar foi preso, expulso da USP e exilado no Canadá, onde 
passou a dar aulas em Toronto. Faleceu em 10 de agosto de 1920 de 1995, 
seis dias após ter sido submetido a um transplante de fígado no Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

MÉTODO FUNCIONALISTA E A FUNÇÃO SOCIAL DA 
GUERRA TUPINAMBÁ

 A tese de doutorado intitulada A função social da guerra na sociedade 
Tupinambá (1952), redigida por Florestan Fernandes, um dos maiores re-
nomados autores da sociologia e da antropologia brasileira pós-moderna, 
insere-se no âmbito da   Antropologia Social, corrente de pensamento que se 
desenvolveu nos países de centro, como a França, a Inglaterra e os Estados 
Unidos. Sua base se situa no paradigma racionalista cujo caráter principal 
é a análise da consciência social por intermédio de um fenômeno concreto.
 O método funcionalista é pautado na teoria orgânica e funcional 
da sociedade. A sua forma mais moderna e mecanicista é evidenciada 
nos trabalhos de Emile Durkheim e Herbert Spencer que concebiam as 
sociedades humanas como análogas aos organismos naturais. Neste 
sentido, as sociedades eram constituídas pela integração e interdepen-
dência das instituições e dos papeis sociais, para o condicionamento da 
coesão social. É neste sentido que Florestan Fernandes esclarece o sen-
tido atribuído ao conceito de função, entendido como uma maneira de 
exprimir as diversas modalidades de relação da guerra com a satisfa-
ção de necessidades sociais, proporcionadas pelas condições de exis-
tência social e pela coesão dos Tupinambá (FERNANDES, 1952, p.423).
 Florestan Fernandes em sua tese, analisa a guerra na sociedade Tu-
pinambá, tendo como base o método funcionalista, não só por permitir o 
estabelecimento de teias de ramificações que articulam a guerra à socie-
dade, mas por possibilitar a explicação descritiva e causal do fenômeno 
social da guerra. Nessa direção, enfatiza a guerra na sociedade tupinambá 
como uma função social, isto é, um fenômeno que atua no funcionamen-
to social e que estabelece relação de interdependência com diferentes es-
feras sociais, destacando-se: a organização social e parental, a cultural, a 
personalidade social, e, sobretudo, a religião e magia. A guerra não só se 
ramifica por toda a estrutura do corpo social tupinambá, mas estabelece a 
satisfação das necessidades sociais mediante as relações de causas e fins.  
 A esse propósito, a explicação sociológica da guerra na sociedade
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Tupinambá não se confina apenas à consideração do nível tecnológi-
co, isto é, da ordem militar dos materiais e equipamentos da guerra. 
Mas sim, em descobrir a guerra como um meio para preencher certas 
“necessidades sociais”, ou seja, como a guerra se incorpora de modo 
funcional na estrutura da sociedade Tupinambá, atuando-se como 
adaptações e controles sociais sobre o meio natural e o meio humano.
 O estudo sociológico da guerra na sociedade tupinambá permite des-
cobrir a vingança como um fator constitutivo da guerra, entendida como um 
conjunto de obrigações, manifestados por três dimensões: as pressões psi-
cológicas, pautada na obrigação moral, as pressões sociais que entendia as 
atividades guerreiras como desejadas por causa de suas consequências so-
ciais e as pressões mágico-religiosas, constituída pelo temor das interferên-
cias nas relações com os “espíritos” dos mortos ou entidades sobrenaturais.  
 Neste sentido, a natureza da guerra é evidenciada através de 
seus fins e consequências sociais, em virtude de seu significado má-
gico-religioso e da sua relação com outras esferas sociais. Pode-se no-
tar, por exemplo, que as obrigações definidas pelas relações de pa-
rentesco intervinham na motivação da guerra de vários modos: a) 
como condição determinante, quando se tratava de vingar a morte 
recente de um parente consanguíneo; b) como condição de regula-
mentar o casamento de viúvas; c) como necessidade de manter a posi-
ção das parentelas no consenso social mediante ao sacrifício humano.
 Os efeitos sociais da guerra tupinambá se distribuem por várias ca-
tegorias, destaca-se algumas: a integridade coletiva, consumada com o 
sacrifício do inimigo. A relação mágica com a vítima, alcançada pela in-
gestão de determinadas partes do corpo do inimigo. O reavivamento dos 
compromissos e das alianças entre as parentelas e a avaliação social das 
personalidades masculinas. Todos esses efeitos permitiam a satisfação 
da vingança, a remoção de condições opressivas, a restauração do esta-
do de euforia social e o alcance de energias e carismas individuais que 
condicionavam determinadas vantagens nas relações com os inimigos.  
 Florestan Fernandes aponta que além dos efeitos sociais, a guerra 
demonstra as condições de estabilidade da ordem social por meio do fun-
cionamento do sistema guerreiro, operado pelo ritmo de vida mágico-re-
ligiosa dos tupinambás. Desse modo, esclarece que a guerra cabia promo-
ver a restauração da integridade do “Nós” coletivo graças às relações que 
ela estabelecia entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, o tem-
po mítico-religioso e a continuidade social (FERNANDES, 1952, p. 420).
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 Na análise do autor, a guerra na sociedade tupinambá se apresenta 
como um modo de reprodução e de conservação da coesão e do equilí-
brio social. Por essa razão, esclarece:

A guerra fazia parte do conjunto de fatores que construíam e 
mantinham o equilíbrio social, sendo ela própria uma expres-
são da necessidade de impedir que as flutuações do estado de 
equilíbrio ultrapassassem certos limites. A guerra tinha por 
função, nessa sociedade: preservar o equilíbrio social e o pa-
drão correspondente de solidariedade social (FERNANDES, 
1952, P. 422).

 A esse propósito, a guerra não se explica por si só, mas é analisada 
sociologicamente como um função social, que não só se interliga  a di-
ferentes esferas sociais, políticas e econômicas, mas, sobretudo, liga-se 
aos valores da religião e da magia, no intuito de constituir e legitimar a 
reprodução e a coesão social, por intermédio das relações causalidades 
e finalidades. Portanto, a grande contribuição da análise da guerra para 
a teoria sociológica é percebê-la como uma “função latente”, isto é, um 
conjunto de relações que unem os atores sociais no interior da sociedade.  
 Desse modo, Florestan Fernandes identifica três aspectos sociais 
como constituintes da “função latente” da guerra, são eles: a vingan-
ça contra os inimigos; a preservação da unidade grupal; a captação das 
energias dos inimigos por intermédia da ingestão de sua carne. A guerra 
estabelece relações com distintas dimensões de caráter não só social, eco-
nômico, político e cultural, mas, acima de tudo, mágico-religiosa, respon-
sáveis pelo funcionamento das relações de causas e fins que se operam 
por um conjunto de obrigações que não só refletem deveres, mas ganhos, 
prestígios, status e legitimidade social. Em outras palavras, a guerra se 
apresenta como um princípio de funcionamento social, traçada por reci-
procidades e por um regime mágico-religioso.

RELAÇÃO METODOLÓGICA DE WEBER COM A FUNÇÃO 
SOCIAL DA GUERRA NA SOCIEDADE TUPINAMBÁ

 Max Weber em A objetividade do conhecimento das Ciências Sociais 
(1989) aponta que o objetivo das ciências sociais é pensar a realidade so-
cial e compreendê-la profundamente. Esse processo é possível mediante 
as formulações conceituais, que segundo Weber, apresenta-se como um 
tipo ideal, isto é, um grande recurso para a construção do pensamento 
crítico e analítico, uma vez que liga o vigor da pesquisa ao rigor científi-
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co. Entretanto, o autor adverte que esses conceitos não são cópias absolu-
tas da realidade, mas sim recursos heurísticos utópicos do qual o cientis-
ta ordena uma série de aspectos recorrentes da realidade (WEBER, 1989, 
p.92).
 Florestan Fernandes na introdução de sua tese, intitulada A função 
social da guerra na sociedade tupinambá (1952), propõe a construção do 
conhecimento sintético da guerra. Esse conhecimento é traçado por meio 
da delimitação rigorosa de um objeto. É a partir dessa delimitação que 
se possibilita o alcance das explicações descritivas e causais que, por sua 
vez, pode abrir-se para empregos de comparações. É relevante destacar 
que esse percurso pode ser relacionar com os princípios metodológicos 
de Weber, na medida que Florestan Fernandes orienta seu estudo em um 
conjunto limitado de pressupostos, dos quais se derivam hipóteses espe-
cíficas, objetivadas pela investigação empírica. 
 A esse propósito, Florestan Fernandes se dedica ao estudo de cará-
ter particular e objetivo, reconhecendo que a tipologia social da guerra 
na sociedade tupinambá é um construto social utilizado para o alcan-
ce de um rigor científico, objetivo e comparativo. É relevante destacar 
que esse processo analítico, não ignora os resultados gerais, do interesse 
mais amplo da teoria sociológica. É através desse percurso que se revela 
a dimensão sociológica da guerra, denominada “função latente”. Ela se 
apresenta como responsável pela funcionamento e coesão da sociedade 
tupinambá. Desse modo, para Florestan Fernandes, a explicação socioló-
gica da guerra é concebida como uma “função social”, traçada de modo 
particular e objetivo, para a compreensão das relações causais e de possí-
veis comparações (FERNANDES, 1952, p.424). 
 Florestan Fernandes também destaca a importância do carisma no 
estudo da guerra na sociedade tupinambá. É a partir do acúmulo de ca-
risma que é regulamentado o casamento de viúvas, a posição, o prestígio, 
a identidade das parentelas e o consenso social tupinambá. É nesse senti-
do que o carisma se consolida como um processo social de diferenciação 
de identidades e, sobretudo, de controle social. Vale ressaltar que todo 
esse processo é atingido pelo exercício de um todo coletivo, na medida 
que a legitimidade dos prestígios, posições e identidades individuais e 
grupais só são obtidas pelo consentimento de toda sociedade.
 Em diálogo com o sociólogo Max Weber, em sua obra Economia e 
Sociedade: Fundamentos da sociologia compreensiva (2009), é possível 
sugerir uma relação entre o conceito “dominação carismática” com os e-
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ventos carismáticos da guerra na sociedade tupinambá. Weber concebe 
a dominação carismática como reconhecimento do indivíduo carismá-
tico mediante as relações de consentimento legítimo de uma sociedade. 
Weber afirma, portanto, que o carisma só existe, seja no indivíduo ou na 
instituição, a partir da relação de reconhecimento por parte de uma co-
munidade que lhe atribui sentido. Desse modo, Weber esclarece que ape-
sar de as capacidades carismáticas não poderem desenvolver-se em nada 
e em ninguém que não as possua em germe, tal germe permanece oculto 
se não é estimulado ao desenvolvimento, se o carisma não é despertado 
(Weber, 2009, p. 280).
 A esse propósito, o acúmulo de carisma adquiridos nos eventos 
guerreiros tupinambá só são legitimados e constituídos pelas relações 
de troca e reciprocidades sociais. São a partir delas em que se atinge os 
ganhos, as posições e identidades das parentelas tupinambás. Em outras 
palavras, o carisma na guerra tupinambá atua como força social estrita-
mente regulamentada por um conjunto de obrigações e ganhos sociais.    

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 A função social da guerra na sociedade tupinambá comporta-se 
como funcionamento social, por corresponder um conjunto de dimen-
sões sociais, de caráter não só econômico, jurídico, político e social, mas 
sobretudo mágico-religiosa. Ela é responsável pelo funcionamento das 
relações de causalidades, operadas simultaneamente por obrigações e 
ganhos sociais.  A grande contribuição da análise da guerra para a teoria 
sociológica é percebê-la como um conjunto de relações que unem os ato-
res sociais no interior da sociedade, na determinação da identidade dos 
grupos sociais. 
 Também buscou-se relacionar os princípios metodológicos de Max 
Weber com o estudo da guerra na sociedade tupinambá, propondo evi-
denciar os processos de delimitação e objetividade como fundamentais 
na análise e na construção do conhecimento objetivo. A partir dele evi-
denciamos como o método funcionalista se propôs delimitar pressupos-
tos conceituais, a fim de objetiva-los empiricamente. Todo esse processo 
permitiu o alcance da dimensão sociológica da guerra, exposta por Flo-
restan Fernandes como função latente, cuja finalidade foi demonstrá-la 
como impulsionadora das relações de reciprocidade entre os grupos, na 
constituição da coesão social tupinambá. 
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 Buscou-se também relacionar o conceito de carisma de Max Weber 
com os eventos guerreiros tupinambá, no intuito de evidenciar o caráter 
coletivo da guerra. Com a noção de carisma apontamos a legitimação e 
constituição das relações trocas e reciprocidades na guerra tupinambá, 
na consolidação dos ganhos, prestígios e identidades sociais, operados 
por conjuntos de obrigações.  
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