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Nos últimos dez anos a violência contra a mulher emergiu como objeto de estudo de interesse interdisciplinar. Psicólogos, sociólogos,
historiadores, antropólogos e advogados têm se debruçado sobre esse tema, buscando compreender as diferentes formas de manifestação de tal
violência, sua permanência na história da sociedade brasileira, o comportamento de vítimas e agressores diante das situações, etc.
 

Os primeiros estudos realizados sobre o tema da violência contra a mulher tinham uma atitude de denúncia que de modo geral acabavam
reforçando o estereótipo da "passividade feminina versus virilidade masculina", sem questionar essa oposição e tomando as causas da agressão
como contextuais, desvinculando-as de uma perspectiva histórico-cultural.
 

Atualmente os estudos sobre o tema têm se defrontado com pelo menos dois novos aspectos, evidenciados depois da criação das
Delegacias de Defesa da Mulher. O primeiro diz respeito à necessidade de identificação entre as mulheres vítimas e as mulheres policiais em torno
da questão da violência que as atinge. Ao ser criada a Delegacia de Defesa da Mulher, acreditava-se estar criando um espaço institucional de
denúncia e encaminhamento das queixas de violência contra a mulher, onde as mulheres seriam atendidas apenas por profissionais do sexo
feminino, facilitando a interação entre policiais e vítimas. Logo ficou claro que a falta de identificação entre essas mulheres fazia com que as
policiais apenas reproduzissem um comportamento tomado como masculino, que descaracterizava as ocorrências.
 

Um segundo aspecto também interessante se refere ao comportamento das vítimas. Elas compareciam à delegacia machucadas, com
medo, em busca de auxilio para sua situação, e registravam a queixa contra seus agressores. Dias depois, muitas delas costumavam voltar à
delegacia pedindo para "encerrar o caso" porque o casal estava novamente vivendo em harmonia.
 

Esse tipo de comportamento trouxe novos questionamentos, não só sobre o número de agressões que chegavam a ser denunciadas como
também sobre essa "vitimologia feminina".
 

Foi também na década de oitenta que os grupos feministas passaram a se organizar para o combate à violência contra a mulher. Foi uma
época de denúncias e mobilizações, mas também de muitos fracassos.
 

O trabalho de Maria Filomena Gregori: Cenas e Queixas. Um estudo sobre mulheres, relações violentas e práticas feministas, traz boas e
novas contribuições para essa problemática. A autora analisa uma experiência de atendimento às mulheres vítimas de violência, criada em São
Paulo em 1980: o SOS-Mulher. Militante feminista e plantonista do SOS, Gregori foi capaz de construir um distanciamento de seu ojeto de estudo
que lhe permitiu descrevercom clareza como se estruturava o movimento feminista brasileiro no início da década de oitenta, como foi criado o
SOS-Mulher e principalmente quais foram as causas do fracasso dessa experiência.
 

Para aqueles que se interessam e pesquisam temas referentes à mulher e não militam no movimento feminista nem participaram da
efervescência política do início dos anos oitenta, este livro se torna uma referência importante, pois ajuda a compreender o descompasso que ainda
hoje existe entre alguns grupos feministas e as tentativas institucionais de combate à violência contra a mulher, entre elas a própria Delegacia de
Defesa da Mulher.
 

Na primeira parte do livro a autora apresenta o que entende por feminismo e quais os caminhos que levaram ao surgimento do SOS-
Mulher em São Paulo, além de comparar essa experiência com outros modelos europeus de "grupos de conscientização".
 

A descrição que faz das motivações das militantes que criaram o SOS ilustra bem o descompasso entre as expectativas do movimento e as
expectativas de sua "clientela". Sem se preocupar com definir quais as práticas que seriam adotadas e o tipo de atendimento que poderiam oferecer
às mulheres, essas militantes lançaram-se numa tarefa pautada mais pelo improviso que pelo empenho em definir o que seria uma forma alternativa
de atendimento. Um exemplo desse despreparo é o horror que tinham as militantes de cair num "assistencialismo", horror nunca discutido pelo
grupo para que se encontrassem formas alternativas de atendimento e ajuda.
 

Esse descompasso produziu baixas de ambos os lados: as militantes sofreram um imenso desgaste porque não conseguiam conectar sua



prática com os princípios do movimento; por outro lado também não conseguiam produzir avanços na solução dos casos e na libertação das
mulheres. Estas, por sua vez, quando procuravam o apoio institucional da entidade, saíam de lá sem soluções, o que fazia com que não voltassem
mais, impedindo que se estabelecesse entre o SOS e elas a vinculação esperada.
 

Ao ler o percurso que Gregori traça para o SOS não fica difícil entender porque em três anos a entidade foi fechada, quando desde o início
já revelava problemas estruturais que só seriam solucionados com uma ampla rediscussão do projeto.
 

O movimento estava muito voltado para dentro. A proposta era discutir o que parecia mais importante para o grupo sem levarem conta o
que era trazido pelas mulheres durante os plantões. Como relata a autora, apesar das reuniões gerais do SOS, onde havia uma participação maciça
das feministas, o grupo nunca discutia os casos que ali apareciam. Elas não ver a conexão entre os casos relatados e os princípios feministas. Essa
dificuldade de vincular o discurso à prática foi uma das causas do fracasso dessa experiência e ainda hoje não mereceu a atenção necessária de
alguns grupos.
 

Faltou a essas militantes perceber que, se por um lado a violência contra a mulher permeia todas as classes sociais, faixas etárias, etc, por
outro os caminhos da libertação são variados e dificilmente passam apenas pelo discurso.
 

É na segunda parte do livro que Gregori traz as melhores contribuições para o estudo da violência contra a mulher. Analisa doze
entrevistas que realizou com mulheres vítimas de violência, em diferentes fases de suas vidas conjugais, e demonstra como, através da narração das
cenas de violência, as mulheres vão construindo seus papéis de vítimas, simultaneamente ao de seus agressores; explicita as estratégias adotadas
por essas mulheres na construção dessa posição: a descrição dos motivos que levaram à agressão, que são sempre externos a elas e diretamente
relacionados ao comportamento de seus agressores (uso de bebidas alcoólicas, agressividade exacerbada, comportamento sexual inadequado, etc),
é uma tentativa de justificar os sofrimentos a que são submetidas e se colocar numa posição de fragilidade, de quem precisa de ajuda externa para
reequilibrar aquilo que possui de mais importante: a família.
 

Será na última parte do trabalho que a autora irá de fato inovar a análise dos casos de violência contra a mulher e atacar de frente a
"vitimologia feminina" e o estereótipo da "passividade feminina". Aqui ela irá demonstrar que as cenas e queixas que dão nome ao livro são na
verdade construídas numa relação de parceria entre homens e mulheres, que não são mais vistos apenas como opressores e oprimidas. Ao
desmontar esse quadro, a autora mostra o que considera o lado mais perverso dessa violência, que é justamente aquele onde as mulheres atuam para
construir e manter seu lugar de vítima, posição que determina que elas sofram no próprio corpo essa perversa construção.

 
O que é importante ressaltar é que este livro é contemporâneo aos primeiros estudos sobre o conceito de gênero e seu uso para explicar a

violência contra a mulher enquanto conflito de gênero. Ainda que o conceito não apareça claramente definido pela autora, perpassa toda a sua
análise, garantindo-lhe coerência nos argumentos apresentados. A parceria de que nos fala Gregori tira as mulheres do papel passivo de vítimas
sem no entanto deslocar toda a responsabilidade pelas agressões sofridas para elas. A idéia corrente no senso comum, de que "a mulher apanha
porque merece", ou de que "mulher de malandro gosta de apanhar", não encontra lugar nesta análise.
 

O conceito de gênero, tal como tem sido utilizado pelas ciências sociais, implica não só em diferenças sexuais construídas socialmente a
partir das diferenças biológicas entre os sexos, mas também explicita formas de relações de poder construídas não como hierarquia, mas como uma
trama onde ora um ora outro aparece na posição de dominante.
 

Essa parceria entre vítimas e agressores retira das mulheres o estigma da passividade e as insere dentro dessa rede, garantindo-lhes uma
possibilidade de deslocamento nas relações de poder.
 

Wânia Pasinato Izumino é mestranda em Sociologia na Universidade de São Paulo e pesquisadora assistente no Núcleo de Estudos da
Violência.
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Infelizmente, o racismo é um tema que está na moda. O avanço dos preconceitos de ordem racial é evidente e chocante em toda a Europa
e, mesmo entre nós, ganham destaque as figuras aparentemente ridículas dos skin heads e assemelhados. Isso sem falar nos separatistas que
começam a ser ouvidos atentamente por parcelas cada vez maiores de nossa população.
 

É bom tomarmos cuidado com o que consideramos ridículo. E também, em grande parte, com nossa incapacidade de avaliar o perigo
dessa hidra. Filha de um dos ramos do Iluminismo e da idéia de que é possível pensar cientificamente a convivência entre os homens, a Ciência
Social contemporânea de alguma forma naturalizou a idéia de que os valores cívicos e o "princípio da humanidade comum" são aquisições
definitivas da sociedade.(1) Isso faz com que as "camadas esclarecidas" da população desdenhem os racistas e seus esforços de propaganda e que
acreditem que a principal forma de contenção do racismo seja alguma variante dos processos de refutação científica de farsas como o flogí soco ou
a astrologia ou os OVNIs. Como diz Mosse (1985: p.XXVII) em todas as letras:
 

“O mundo que o racismo criou realizou-se porque o racismo assim o quis, apesar da sua falta de qualquer base na realidade histórica,
social ou política... O racismo (que imediatamente acima o autor mostra ser um conjunto ideológico tão completo como o liberalismo ou o
socialismo) reage contra as condições sociais, econômicas e políticas e recusa usálas para e.vplicar o mundo. A explicação central do sistema
racista para o presente e secas esperanças para o futuro consiste na criarão de mitos e na conseqüente tentativa de levá-los à existência efetiva”.

 
George L. Mosse(2) é um historiador social pouco conhecido no Brasil, que dedicou o essencial de sua obra ao estudo das formas através

das quais a sociedade e a cultura alemã geraram o racismo e a sua realização prática no nazismo. Dentre sua extensa obra, podemos destacar três
livros que lidam com aspectos complementares da ascensão do pensamento racial na Europa dos séculos XIX e XX e na Alemanha em particular.
São eles: The Nationalization of lhe Masses: Political Syrnbolism and Mass Movements in Germany from lhe Napoleonic Wars through lhe Third
Reich (1975); disponível em brochura, (onde a reprodução do material iconográfico, particularmente importante nesta obra, perde qualidade) de
1991, Cornell University Press; Toward the Final Solution: A Nistory of European Racism, (1978, brochura 1985) The Wisconsin University
Press; e Nationalism and Sexuality: Respectability and Abnormal Sexuality in Modern Europe, (1985) Ed. Howard Fertig, (brochura: The
University of Wisconsin Press). Nas edições em brochura estão acrescidos prefácios que dão conta de alguns detalhes pouco explicitados nas
edições originais, bem como de desenvolvimentos mais recentes do racismo propriamente dito na Europa e Estados Unidos. O simples fato de que
os três livros tenham sido reeditados em brochura já diz muito a respeito do interesse despertado pelo tema.

 
The Nationalization of the Masses é um livro preocupado principalmente com a questão do estilo de ação política desenvolvido pelos

movimentos nacionalistas de direita na Europa, que culminaram com a ascensão do nazismo. Nele, curiosamente, o autor agradece a colaboração
de Albert Speer, o arquiteto de Hitler preso em Spandau, como informante de primeira mão e crítico de sua interpretação dos aspectos do nazismo
que mais têm relação com a arquitetura e a produção dos festivais populares. G. L. Mosse mostra-nos como o civismo europeu, baseado na idéia
de que todos os homens são iguais, é um princípio que desde seus primórdios teve de lutar contra as idéias mais evidentes das diferenças e da
hierarquia natural existente entre as raças e também entre aqueles que foram convencionados como sendo os "cidadãos" de um mesmo país. Nesta
obra, preocupada principalmente com a questão do estilo cultural da política gestada a partir da onda nacionalista alemã que começa no período da
ocupação napoleônica e que vai se aperfeiçoando até o clímax do nazismo, Mosse examina as formas de organização dos atos políticos e a
evolução da arquitetura que lhe serve de cenário, mostrando a ligação profunda entre as manifestações especificamente culturais, como os festivais
de cultura germânica e as exaltações aos heróis de um passado guerreiro que vai sendo progressivamente produzido, e a criação de rituais políticos
cada vez mais envolventes.
 

O autor argumenta que, na época da ascensão do nazismo, os políticos liberais e os cientistas sociais que vocalizavam seus pensamentos
atribuíam uma espécie de transcendência aos princípios do governo democrático baseado na soberania popular. Esse apriorismo os impedia de
estudar as peculiaridades e o forte enraizamento popular das idéias propagadas pelos movimentos fascistas, por eles considerado uma simples
manifestação passageira de barbarismo(3) uma variante política do kitsch.
 

Registrando sua rejeição ao estilo político consagrado das democracias parlamentares, o "assalto à razão estabelecida" promovido pelos
movimentos nacionalistas de direita estabelecia que seu pensamento político consistia antes numa "atitude" do que qualquer forma de sistema
intelectual ista. Coerentemente, “os discursos preenchiam uma firnção litúrgica, ao invés de uma exposição ideológica didática (p.9)”. Neste
sentido, as palavras faladas nas grandes celebrações eram antes de tudo veículos para produzir êxtase, tornando vã a tentativa de entender seu
significado fora do contexto de emocionalidade produzida nos eventos em que elas eram proferidas. No estilo político aperfeiçoado pelo nazismo, a
finalidade da ação política é criar um universo de crença, uma espécie de culto profano onde a adesão das massas é conseguida principalmente por
um tipo de entusiasmo forjado pelo reconhecimento de percepções comuns, derivadas de uma herança nacional criada, apropriada e reelaborada
pelo próprio movimento. Esse estilo de fazer política não é, evidentemente, propriedade dos movimentos nacionalistas de direita e, em diversas
passagens, Mosse mostra como 0 movimento operário de inspiração social-democrata também cria uma atmosfera "cúltica", no seu afã de



organizar os trabalhadores para combater o centro político parlamentarista, hegemônico nos países da Europa Ocidental no período compreendido
entre 1870 e 1914. Apoiado em G. Scholem, nosso autor mostra que nem mesmo o nascente movimento sionista da época deixou de utilizar-se
dessa técnica de arregimentação (A "estrela de Davi" era um ícone pouco expressivo do panteão judaico até então: no século XIX ela foi escolhida
pelo nascente movimento sionista para ser o símbolo por excelência do judaísmo, a ser contraposto à cruz cristã). Principalmente, o estilo cúltico
de ação representa uma forma de trazer para o corpo político as massas recém-incorporadas ao universo eleitoral e tornar essa esfera inteligível e
interessante(4). O interesse em promovê-la era um ponto de convergência de todos os grupos políticos anti-establishment,(5) que enxergavam
nessa maneira de ação urna oportunidade de encontrar um espaço que a ação parlamentar clássica lhes negava. A atração desse estilo de ação
política para as massas populares, pouco acostumadas às abstrações necessárias para considerar o jogo parlamentar a essência do modelo
democrático, era forte. Nas palavras de Mosse (p.211):
 

“Este não era mais uni movimento de protesto reagindo contra causas específicas, como as revoltas do pão e comida durante a
Revolução Francesa - embora estas últimas também pudessem acabar alcançando objetivos reais amplos -, mas era antes unta forma de política
de massas que apelava para conteúdos mais permanentes e tentava hipostasirí-los através do mito, do símbolo e da estética política. O novo estilo
político tentava ocupar o lugar das instituições de mediação política, corno o sistema representativo que liga os governantes aos governados.”
 

Um outro ponto interessante a ser destacado em The Nationalization of the Masses é o papel que nosso autor atribui ao "gosto conservador
de Hitler" para o sucesso do movimento nazista.(6) Leitor aplicado de Gustave Le Bon, Hitler “seguia o preceito da ‘Psicologia das Massas’ 
segundo o qual o líder tem de ser parte integral da fé compartilhada, que não deve experimentar ou inovar. Seu espaço para essas atividades
consistia somente em realçar os sentidos que já eram largamente aceitos, mas, a partir daí, introduzindo uma visão maniqueísta, que
transformava suas palavras em realidade”. Esse prin cípio será um importante fator explicativo da posição dos nazistas em relação a questões de
gênero e ao homossexualismo.

 
Nationalism and Sexuality é um marco no estudo das relações entre sexo e poder político, constituindo-se no trabalho mais citado do autor,

ape sar de mais recente. Seguindo uma trama explicativa que lembra a Dinâmica do Ocidente de Norbert Elias(7), Mosse demonstra como o
nacionalismodo século XIX produziu-se passo a passo com a sublimação da sexualidade das classes altas e médias, dirigindo essa energia para a
consecussão das grandes paixões nacionais, altares das pátrias e imolações guerreiras.(8) No decorrer de todo o livro o autor mostra como os
estereótipos de masculinidade e feminilidade, com o conseqüente registro dos papéis na divi são sexual das atividades, são produzidos
conjuntamente com-os símbolos nacionais. Desta forma, nacionalismo e respeitabilidade pequeno burguesa reforçaram-se mutuamente. Nesse
quadro, a consolidação da família moderna e a estigmatização dos comportamentos sexuais desviantes ganham um tratamento histórico
apaixonante. Merece especial atenção o tratamento que o autor dá às formas através das quais as novas normas de conduta são introjetadas nos
homossexuais, gerando o "ódio-de-si-próprio" que garante as aparências da sociabilidade respeitosa típica das classes médias européias do século
passado. Cria-se uma "aliança" entre nacionalismo e respeitabilidade que irá perdurar até os dias de hoje. Segundo Mosse (pp.182-3), “o
preenchimento da necessidade de segurança e ordem é uma explicação apenas parcial das razões pelas quais as formas de conduta e a moral que
nasceram há arais de cem anos têm durado tanto. Na verdade, elas não teriam durado tanto se o nacionalismo não tivesse ajudado a manter a
Respeitabilidade”. A força explicativa atingida por esse ponto da obra faz com que ele inspire autores que hoje estudam casos de regressão do
estatuto feminino, como nos regimes fundamentalistas muçulmanos ou na França de Vichy.
 

Outro aspecto que merece desta que no capítulo da sexualidade são as diferenças que o autor aponta entre o nazismo e o fascismo italiano.
De um lado, para reforçar o leque de possibilidades de tratos diferentes da questão sexual que os totalitaristas de direita podem permitir-se; de
outro por mostrar como a lógica simbólica pode adquirir uma autonomia insuspeita no mundo moderno. Enquanto no fascis mo as mulheres
obtiveram alguma abertura para atuar em várias esferas da vida pública, no nazismo, que se contrapunha ao período "decadente" da república de
Weimar, a regressão foi absoluta, com a volta aos papéis tradicionais da domesticidade e o culto da esfera pública como um espaço exclusivamente
masculino. Nesse ponto, Mosse mostra como, ao contrário do fascismo, o regime hitlerista ficou prisioneiro do universo simbólico por ele
desencadeado, ao mostrar-se incapaz de incluir operacionalmente as mulheres no esforço de guerra, apesar da necessidade premente.   

 
“Toward the Final Solution” é uma viagem guiada pelo inóspito mundo do estereótipo, começando no Iluminismo do século XVIII

eculrninando na explo são racial do Ill Reich. Segundo Mosse “O racismo não só engloba todos os movimentod e gostos da época; apesar de sua
diversidade, ele objetiva toda a diversidade em símbolos fortes e sem ambiguidades. O estereótipo representa tanto a essência do racismo quanto
o apelo daquele movimento. O racismo fornece a todo mundo uma clara localização no mundo, definindo cadaumcomopessoae, através de uma
clara distinção entre raças  “boas” e “más”, explica o quebra-cabeças do mundo em quevivemos. Quem pode pedir mais?”

 
O estereótipo de beleza humana e seu duplo "feio" começaram a ser criados na interação entre ciência e estética, comum no Iluminismo, a

partir dos ideais da Grécia clássica. A frenologia e a fisiognomonia – as ciências que faziam derivar os principais atributos de uma pessoa ou de
uma etnia a partir, respectivamente da forma do crânio e da forma do rosto dos analisados - eram as principais sistematizações desse espírito.(9)

 
No pensamento racial do século XIX aparece centralmente a figura de Gobineau, que teve a originalidade de atribuir, pela primeira vez, as

mazelas da sociedade em que vivia à ação destruidora das raças alienígenas. Lembra Mosse que no "primeiro Gobineau", esses grupos
estigmatizados eram os negros e os amarelos, com os judeus ainda possuindo o estatuto de raça recuperável. É somente com a apropriação da obra
desse pensador pelo nacionalismo alemão wagneria no que o anti-semitismo aparece no centro do pensamento racial. Aqui, Mosse mostra como a
mecânica da obra de Gobineau, montada na idéia da analogia entre "raças" humanas e as classes sociais da França de seu tempo, acabou abrindo



espaço para a inversão que foi feita na Alemanha.(10) Para Gobineau, os amarelos - os primeiros povos a habitar a Europa através dos finlandeses
- representavam uma raça preocupada apenas com a riqueza e o bem-estar físico, sem nenhuma preocupação transcendente; a burguesia francesa
seria a descendente dessa população, daí seu comportamento totalmente egoísta. Quanto mais a sociedade se miscigenasse com esse "sangue ruim",
mais difícil seria a recuperação da França. Na apropriação alemã de Gobineau, os judeus, ali muito mais identificados com o capitalismo que na
França, tomaram o papel dos amarelos.(11)
 

Mosse mostra que o mainstream do racismo europeu pós-Gobineau é uma fusão de antropologia, eugenia e pensamento social, gozando
assim de forte legitimidade científica. Nesse sentido, mostra como Darwin pôde ser apropriado pelo pensamento racial, dada a ambivalência de sua
teoria da evolução, onde se alternam fatores hereditários e ambientais na luta pela sobrevivência. Dessa forma, a eugenia de Galton e Pierson
encontra espaço intelectual. Aqui, é importante notar que essa corrente (então) principal do racismo europeu não predicava o aniquilamento das
raças inferiores - apenas sua separação do corpo das "grandes nações européias". Assim, sua realização prática foi muito mais a segregação racial
no sul dos Estados Unidos e o apartheid sul-africano que o genocídio nazista.
 

A força do princípio da raça no pensamento europeu da segunda metade do século XIX pode ser avaliada através da reação dos judeus à
estigmatização de que aquele grupo era vítima. Assim, grande parte do trabalho intelectual do sionismo nascente consistia em resgatar a
"positividade da raça judaica". Aqui, Mosse mostra que, embora o conceito de raça empregado pelos sionistas não fosse sangüíneo como o de seus
detratores, a idéia de raça como fator explicativo penetrava os poros da sociedade da época, abrindo espaço para sua conclusão no nazismo.(12)
 

O nacional-socialismo surgiria na França do pós-Sedar. As primeiras manifestações públicas do anti-semitismo que o acampanhava
tiveram lugar no fim do século XIX, na Argélia francesa, quando os colonos revoltaram-se contra o que julgavam ser a predominância dos judeus
exploradores como intermediários comerciais na região(13). Movimentos análogos começavam a pulular em diversos países da Europa,
principalmente em zonas de presença germânica, como a Boêmia e a Áustria, mostrando que o anti-semitismo, em sua feição mais violenta,
começava a ganhar algum enraizamento. O fato de não haver nenhuma prova de que os diversos movimentos tivessem contato entre si reforça a
idéia do seu apelo popular. Mas, antes da I Guerra Mundial, o apoio popular ao anti-semitismo nunca ganhou a expressividade que iria torná-lo
um dos pilares da política nazista.
 

Foi a I Guerra Mundial, com a exacerbação do nacionalismo em todos os seus contendores - e a conseqüente formação ou reforço dos
estereótipos nacionais através dos quais os diversos "espíritos nacionais" podiam se expressar popularmente -, seu cortejo de mortes em massa e
anos de convivência exclusivamente masculina nas trincheiras, que transformaram o racismo ao estilo nazista como uma possibilidade de
ordenação hegemônica nas sociedades européias.(14) As sociedades européias acostumaram-se à idéia dos morticínios. O mesmo aconteceu com o
militarismo como forma de organização da sociedade. A "maior nobreza" do sexo masculino, o único exposto à morte gloriosa nas trincheiras,
também ficou registrada, com a conseqüente abertura de possibilidade de degradação do estatuto feminino e da instituição de dois tipos de morte: a
heróica no campo de batalha e a pequena, dos que escaparam da guerra.
 

Na escalada final do racismo rumo ao poder na Alemanha e à "solução final", Mosse assinala que a vertente "mística" do racismo,
realçada pelo espírito da guerra, preponderou sobre a vertente científica, culminando com a idéia da mística racial substituindo a mística religiosa
tradicional. Mas, acima de tudo, o autor mostra como todas as vertentes ideológicas que punham a noção de raça no centro de seu sistema se
entrealimentavam, produzindo um ambiente cultural propenso a aceitar o partido que tinha a raça no centro de sua propaganda. Nesse tópico
aparecem as contribuições das forças da esquerda germânica que, incapazes de resistir ao espírito da época, acabaram propagando a sua versão do
"anti-semitismo como socialismo dos imbecis".
 

Mosse mostra também como a realização prática do holocausto teve um importante precedente na eutanásia em massa dos deficientes
mentais que começou na Alemanha em 1938. Acostumando a nação (principalmente a burocracia estatal) à eliminação dos "sub-homens
improdutivos" -uma formulação facilmente aceita sobre os deficientes - ficou mais fácil aumentar a tolerância ao morticínio de judeus, ciganos e
prisioneiros de guerra russos, bastando para isso a extensão da classificação de sub-raça, já trabalhada, para essas populações.(15)
 

Como ponto final de um livro sobre uma história que não tennina(16), diz o autor:
 
“ O holocausto é passado. A história do racismo que nós contamos ajudou a explicar a solução final. Mas o racismo sobreviveu. Pelo

menos tantas pessoas quanto antes pensara através das categorias raciais. Nada é temporal no durável mundo dos estereótipos. Essa é a herança
do racismo em qualquer lugar. E se, sob o choque do holocausto, o mundo do pós-guerra impôs uma moratória ao anti-semitismo, os pretos em
seu conjunto continuam sendo vistos através de uma perspectiva racial, que não mudou muito do século XVIII até hoje" (p.235) e "Talvez o
racismo seja tão eficaz, em última instância, justamente porque é tão banal e eclético e, arais que qualquer outro sistema do século XIX, geriu a
mistura de visual e ideológico cora muito sucesso. É como se o banal senso connrm da vida moral e virtuosa, guando baseado no racismo e
protegido por ele, voltasse à vida para alcançar novas e horrorosas dimensões” (p.236)

 
Roberto Grün é professor do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal de São Carlos e pesquisador no IDESP. É

também doutor em Ciências Sociais (UNICAMP, 1990) e autor de Armênios em São Paulo: negócios e famílias, editora Sumaré, 1992).
 
Notas



 
1. É claro que não foi sempre assim. Z. Sternhell (“Ni Droite ni Gauchei L'ideoJogie fasciste en Francé”, 6d. Complexe,1987, p.67-8) mostra a
contribuição das ciências sociais nascentes, na França da virada para o século XX, para as doutrinas que deram origem ao fascismo daquele país e
de onde, segundo o autor, irradiou-se para a Itália, Alemanha e Inglaterra.
 
2. Nascido em 1915, Mosse trabalha em Princeton e na Universidade Hebraica de Jerusalém, publicando em diversas revistas de história social e
em várias edições do  “Yearbook of the Leo Baeck Institute”, que se dedica à história do judaísmo alemão.
 
3. Com a evidente exceção dos pensadores da Escola de Frankfurt, devidamente registrada por Mosse.
 
4. Desse ponto de vista, é apropriado traçar um paralelo entre a situação da Alemanha, Áustria e Itália, os focos principais da análise de Mosse,
com a situação descrita por M.E. McGERR para os Estados Unidos (“The Decline of Popular Politics: The Amertcan North 1865-1928”, Oxford
University Press,1986). Numa sociedade em que o direito de voto de largas parcelas da população masculina e branca foi assegurado desde o início
de século XIX, o estilo da ação política produzida nas campanhas eleitorais tinha vários paralelos com o que Mosse nos descreve. Paradas,
procissões noturnas iluminadas por tochas, pertença partidária afirmada através de distintivos e uniformes de várias espécies e, principalmente,
como afirmação de uma identidade problemática num meio social em construção, era este o espetáculo produzido pelas eleições presidenciais
norte-americanas. Em função do caráter popular dos eventos eleitorais, era enorme o desconforto da alta burguesia e do patriciato urbano com a
forma plebéia de ocupação da ágora na região nordeste dos EUA do fim do século XIX e início do XX. Surge daí, através da chamada "política
educativa", um enorme esforço de se tornar a ação política uma esfera de atuação decente, onde o primado da razão ocuparia o espaço antes
tomado pela exaltação puramente viril, desprovida de programa. Como resultado dessa ação, o espaço político norte-americano tornouse muito
mais regrado, com a pregação de princípios abstratos substituindo as manifestações efusivas dos períodos anteriores. Mas o resultado desse
enquadramento da atividade política popular foi uma sensível queda do interesse pela política, manifestado através do aumento da abstenção
eleitoral e a diminuição do interesse popular pelo assunto, que dura até nossos dias.
 
5. As oscilações de políticos oursiders entre os dois extremos do espectro político, como Sternhell (cit., cap.3), mostra exaustivamente no caso da
França da III República, principalmente através do exemplo de Georges Valois, o criador dos "Faisceaux de France" que inspiraram Mussolini, mas
que morreu num campo de concentração nazista como resistente, mostram claramente a existência de um habitus comum regendo as atitudes dos
ativistas políticos. Evidentemente, essa constatação limitada aos sistemas psíquicos que regem alguns atores situados nas periferias dos sistemas
políticos constituídos está longe de querer dizer que "todos os totalitarismos são iguais".
 
6. O autor refere-se, em várias passagens de suas obras, ao "conservadorismo de classe média" de Hitler presidindo suas apeciações artísticas. A
leitura de Le Bon não deve assim ser considerada um guia abstrato para a ação, mas antes um reforço estruturante do habitus do líder do nazismo.
 
7. N. Elias: La dynamique de l’Occident, Paris, Ed. Calmann-Lévy, 1975 (original alemão: Über deu Prozess der Zioilisation, tomo II, 1939).
 
8. Roben Muchembled trilhou um caminho análogo no seu “L'invention de I'homme moderne” (Paris, Ed. Fayard, 1988), onde esse autor aborda a
domesticação dos impulsos sexuais das"classes baixas ''francesas do início da Idade Moderna.
 
9. No "Novo dicionário Aurélio", de 1975,essas técnicas são consideradas "artes". É importante lembrar que a grafologia - a ciência/arte
deseconhecer as pessoas através de sua letra, é considerada nos nossos dias como um instrumento sofisticado de recrutamento de executivos de
alto nível, de uso difundido nesse tipo de atividade. Sobre as relações entre a fisiognomonia e a grafologia, ver: DUMONT, M. "Le succès
mondain d'une fausse science: la physiognomonie de Johann Kaspar Lavater,  “Actes de la Recherche en Sciences Sociales”, n.54, pp.2-30, 1984.
 
10. As conseqüências da utilização de analogias no discurso político e social estão longe de se esgotar no campo interno da retórica. Na verdade, o
pensamento analógico produz uma rigidez de percepções que permanece, criando matrizes de percepção que limitam o entendimento das situações
com as quais a sociedade se defronta e constrange também o espaço das soluções possíveis para cada problema. Para um entendimento mais geral
dessa questão da sociologia cognitiva, ver E. Zerubavel: " The Fine Line: Making Distinctions in Everyday Lifé ', The Free Press,1991. Para uma
aplicação ilustrativa através da visão da economia norte-americana entendida como um organismo, que é difundida pelos meios de comunicação de
massa, com a conseqüente incapacidade de criar consenso político para ações coerentes neste campo, ver Block, F.: "Mirrors and Metaphors: The
United States and Its Trade Rivais", in A.Wolfe (ed.) America at Century's End, University of California Press, 1992, pp. 93-111.
 
11. Werner E. Mosse (Jecas in the German Econonty: The German Jewisle Economic Élite 1820-1935, Clarendon Press,1987, cap.8) mostra essa
assinalação dos judeus na Alemanha a parir de sua posição econômica .
 
12. Em "German Jew·s beyond Judaism" (1985, Indiana University Press), G.L. Mosse mostra as tentativas de defesa da comunidade israelita
alemã contra o racismo e o nazismo em particular, totalmente baseadas em esforços intelectuais de demonstração da falta de base científica do
pensamento racista, e seu fracasso absoluto num ambiente já totalmente penetrado pelos pré-julgados raciais.
 
13. A conexão francesa do nacional-socialismo está detalhada em STERNHELL (1978)
 



14. Mosse detalha a conexão entre a I Guerra Mundial e o nazismo em "Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World War ", Oxford
University Press, 1991.
 
15. Sobre o holocausto, a principal obra de referência continua sendo “The Destruction of the European Jews, Revised and Definitive Edition”, de
R. Hilberg, Ed. Holmes & Meier, 1985.
 
16. Sobre o ressurgimento do racismo como contraponto à ação afirmativa pró-negros nos Estados Unidos e sob o efeito da crise econômica dos
anos 1970, com muitas complexidades e nuances que não se esgotam na simples reprovação de atitudes perversas, e numa população que foi um
dos principais sustentáculos brancos da luta anti-racista dos anos 1960, ver J. Rieder: " Canarsie: The Jews and Italians of Brooklyn against
Liberalism ', Harvard University Press, 1985. Sobre o ressurgimento e o cultivo sistemático do velho anti-semitismo como quase doutrina de
Estado em alguns países árabes contemporâneos, ver B. Lewis: "Semites & Anti-Semites'", W.W.Norton, Nova York, 1987.

Hermes' Dilema & Hamlet's Desire: On Epistemology of
Interpretation,
de Vincent Crapanzano,
Harvard University Press, 1992.

 
por Cíntia Ávila de Carvalho
 

Mesmo que George Stocking, em Malinowski, Rivers, Benedict and Others, Essays on Culture and Personality (The University of
Wisconsin Press,1986), tenha dedicado um volume de sua História da Antropologia à análise das relações entre as teorias antropológicas e as
teorias psicanalíticas, mesmo que a psicanálise tenha sido freqüentemente citada pelos antropólogos interpretativistas, e mesmo que os
psicanalistas, especialmente os lacanianos, tenham feito vários apelos no sentido de juntar seus conhecimentos aos da antropologia, no Brasil esta
última parece não ter-se importado muito com as possibilidades de aproximação entre as duas disciplinas e ter preferido constituir a psicanálise em
objeto de estudo.(1)
 

Assim, ao contrário da sociologia, onde se pode constatar uma tendência a aproximar essas duas disciplinas, o que podemos identificar
como atitude dos antropólogos brasileiros em relação à psicanálise não difere da atitude geral identificada por Crapanzano neste livro. Segundo ele:

 
"...Os antropólogos têm sido marcadamente ambivalentes em relação à psicanálise. Muitos, a maioria talvez, rejeitaram a utilidade dela

para a antropologia. Eles consideram a psicanálise como uma psicologia de uma cultura específica cujas pretensões universais são obviamente
reducionistas. Outros reconhecem a utilidade da técnica psicanalítica para a coleta de dados mas relutam em aceitar, exceto da forma mais
superficial, a explicação psicanalítica. E outros ainda - os antropólogos psicanalíticos- argumentam que não apenas as técnicas, mas também as
interpretações e explicações psicanalíticas, cora modificações adequadas, oferecem uma chave para a compreensão etnográfica. Enquanto grupo,
eles se ressentem do fracasso da psicanálise em integrar as descobertas deles de uma forma séria em sua teoria e, quando apropriado, na sua
prática." (p. 137)

 
Aqui reside o interesse maior deste livro. Deixando de lado uma atitude negativa ou ambígua em relação à psicanálise, comum aos

antropólogos, ele se propõe articular os campos de estudo dessas duas disciplinas dizendo, nas primeiras linhas de sua introdução:
 
"Os ensaios neste livro estão unidos por uma angústia concerta). Eles questionam como as ciências humanas, par-tictrlnr»lente a
a»lropologia e a psicanálise, articulam seus campos de estudo." (p. 1)
 
Essa angústia conceitual que leva Crapanzano a procurar uma articulação entre antropologia e psicanálise tem origem em sua concepção

do antropólogo e da antropologia e, nesse sentido, talvez possa ser considerada característica dos interpretativistas. Para explicitá-la, o autor
compara o antropólogo a Hermes, o mensageiro dos deuses.
 

Tal como Hermes, ele só tem poder quando é ouvido e, para isso, tem que recorrer a todos os artifícios retóricos de que possa dispor.
Precisa também romper os pressupostos de seus interlocutores e os modelos que os sustentam, criar a descrença e em seguida destruí-Ia, sem
destruir, entretanto, a angústia que a descrença provocou, pois ela é a condição para que a mensagem seja ouvida.
 

Ainda como Hermes, o antropólogo está preso a dois mundos, o de onde vem a mensagem e aquele onde a mensagem é recebida. Está
preso, portanto, entre dois desejos: o do emissor e o do receptor. Cada um deles quer seduzir o mensageiro que não sabe onde ficar, pois também



tem desejo e poder e pertence a um mundo carregado de valores, lealdades e animosidades. Ele não pode apenas repetir o que ouviu: precisa
entender a mensagem, interpretá-la, traduzi-Ia, contextualizála, elaborá-la e justificar esses procedimentos.
 

Ele tem responsabilidades, pois traz a mensagem daqueles com os quais trabalhou, descreve esse mundo e se torna seu porta-voz.
Entretanto, ao contrário de Hermes, que foi escolhido por Zeus, ele é um mensageiro que procura uma mensagem e, quando a encontra, apropria-se
dela, a traduz e a torna relevante para aqueles a quem a destina e, nesse jogo, a distorce/perverte.
 

Dessa forma, ao contrário de Hermes, o antropólogo não é um embusteiro, apesar de compartilhar com ele a necessidade de tornar a sua
mensagem convincente. Ele apenas não percebeu que:

 
"O etnógrafo precisa usar de todos os artifícios a seu dispor para convencer seus ouvintes da verdade de sua mensagem, mas tratando

essas estratégias retóricas corno se elas fossem embustes astuciosos, ele dá a elas um reconhecimento limitado. Seus textos partem do princípio de
que a verdade fala por si mesma - uma verdade inteira que não precisa de suportes retóricos. Suas palavras são transparentes. Ele não
compartilha do segredo de Hernes. Quando assumiu o posto de mensageiro dos deuses, Hermes prometeu a Zeus não mentir. Ele não prometeu
dizer toda a verdade. Wus entendeu. O etnógrafo não." (pp. 44-45)

 
O dilema do antropólogo diria respeito, portanto, a como transmitir uma mensagem assumindo as conseqüências morais e políticas de seu

papel de mensageiro pois, mesmo sendo sujeito de sua própria cultura, deve questionar os seus pressupostos e forçar os outros a questioná-los.
 

Esse antropólogo, preso à procura de significados em um mundo em constante mudança e que deixa de lado os estilos tradicionais de
explicação e descrição, seria um "Hamlet antropológico" que sofre a dor de categorias destruídas. Essa definição, utilizada pejorativamente por
Gellner (p. 7), será reinterpretada por Crapanzano, que reivindicará para o antropólogo o desejo ~de Hamlet: o de evidenciar, em meio a um
mundo em constante mudança que, "quando somos ignorantes das violações morais e rituais dos que estão no poder, somos afetados por essas
violações, senão diretamente, por vias indiretas e pela confusão semântica." (p. 314)
 

Assim:
 

"...Quando as convenções comunicativas tradicionais são solapadas (...) através da mudança social rápida, como é o caso de boa parte
do mundo de hoje, ou no auge de uma revolução antes que as forças conservadoras ganhem ou recuperem o domínio, ou através de brechas
fundamentais na ordem ritual e moral da sociedade como no Elsinore de Hamlet, então as negociações entre significado e contexto relevante se
rompem. A sociedade se descobre em uma crise evidenciai. Ninguém sabe, ninguém pode realmente saber nada. O jogo dos desejos autorizados se
torna extravagante, selvagem e promíscuo e só pode ser controlado, se tanto, por um desejo autorizado ainda mais selvagem. Ou ele terrina como
em Elsinore com a morte dos atores, freqüentemente, eu suspeito, sem um Horácio, um Hermes ou até mesmo um etnógrafo para contar a
história." (p. 24)

 
Para Crapanzano estão embutidas no projeto da antropologia tanto a possibilidade da alteridade - devido ao fato do antropólogo assumir

diferentes perspectivas que podem levar ao questionamento dos pressupostos básicos que temos sobre nós, os outros e a natureza das sociedades -
como a necessidade da subversão de seus pressupostos - pois é preciso evidenciar os supostos desses pressupostos.
 

Essa possibilidade de alterìdade está dada na relação entre o antropólogo e o outro através de diálogos que são concebidos como triádicos,
pois neles podem ser identificados interlocutores ausentes, que "como as figuras da transferência e contra-transferência sobre a qual falam os
psicanalistas, (...) estão sujeitos a um jogo complexo de desejo e poder" (p. 6). Dessa forma, a fixação convencional de um ponto de observação na
antropologia é vista por ele como o produto "de um conflito entre desejo (socialmente determinado) e poder (socialmente efetivo), dentro dos
limites de uma tradição que pode ser subvertida." (p. 6)
 

Mas, como esses diálogos são instáveis, sujeitos a constantes mudanças de alianças e olhares objetivantes e a uma explosão de funções
simbólicas, a relação será concebida como uma batalha por um quadro determinante de referências - convenção, lei, gramática e autoridadeque
instauraria a possibilidade de constância e estabilidade e, dentro dos limites dados por ele, criaria a possibilidade de certa liberdade do eu e do
outro se projetarem como cada um deseja e, mais importante, abriria espaço para o desejo.
 

O indivíduo, para se tornar um eu, precisa ter seu desejo reconhecido, por isso, somente reconhecendo 0 papel fundamental do desejo na
gênese do eu é que se pode começar a analisar os postulados dos outros, contra quem ou através de quem, nos constituímos.
 

Essas são as razões que levam Crapanzano, nos ensaios contidos neste livro, a questionar os nossos pressupostos para pensar sobre e
representar o eu, suas transações e seu ambiente social e cultural. Os ensaios, escritos entre 1971 e 1992, são organizados em quatro partes: The
Textualized Self, The Dialogic Self, The experienced Self e The Submerged Self em cada uma delas, o autor procura definir o eu em suas projeções
coletivas e individuais e mostrar como o conhecimento do exótico P do primitivo pode ser confundido com nosso desejo de auto definição.
 

Nesse percurso, procura articular os campos da psicanálise e da antropologia, o que lhe permite, também, caracterizar o ponto de vista a
partir do qual é articulado o desenvolvimento e a estrutura dessas duas disciplinas e "antropologizar" a psicanálise - pois a concebe como tendo



compromissos entre duas posições ideológicas contraditórias: o eu (psique, alma, mente) como algo independente e o eu como um produto de
interação social - e "psicanalisar" a antropologia - pois introduz em sua prática o desejo e o poder. Dessa forma, coloca instigantes questões para os
desenvolvimentos teóricos das duas disciplinas e fornece pistas para aqueles que pretendem desenvolver o estudo das disciplinas científicas.

 
Crapanzano é autor, entre outros livros, de Trchami, A Portrait of a Moroccan (University of Chicago Press, 1980) e Waiting: The Whites

of South África (Random House, 19Q`). É um autor polêmico por levar os argumentos dos interpretativisias a extremos que poderiam, de acordo
com Roberto Cardoso de Oliveira (1986), acarretar o desenvolvimento perverso da antropologia e também por se tratar de um dos raros
antropólogos cujo trabalho não está centrado no estudo dos grupos oprimidos e dominados.

 
Cíntia Ávila de Carvalho é doutoranda da área de Itinerários Intelectuais, História dos Saberes, do Doutorado em Ciências Sociais da

UNICAMP.
 
Notas:

 
1. Exceção feita a Luis Tarlei de Aragão, que enfatiza a diferença entre a noção de inconsciente entre Lévi-Strauss e Freud (O inconsciente em
Léai-Strauss, Cadernos da UnB, 1990), por exemplo, a maioria dos trabalhos sobre a psicanálise no Brasil (e não são muito numerosos), dedica-se
a reconstruir a história do movimento, a identificar instituições e a enfatizar as relações de poder existentes no campo psicanalítico.

O Dilema da ParticipaçãoPopular –
a etnografia de um caso,
 
de Júlio Assis Simões,
ANPOCS/Marco Zero, 1992.

por Cláudio Novaes Pinto Coelho
 

O público das Ciências Sociais cometerá um grande engano se, ao entrarem contato com o livro de Júlio Simões, imaginar estar diante de
um trabalho dirigido apenas aos que se interessam pelo grupo social investigado (militantes do PT), pela cidade pesquisada (o município de
Diadema, no ABCD paulista) e pelo período estudado (1982-1988). A dissertação de mestrado de Júlio Simões aborda um tema clássico da
política de esquerda - desde a Comuna de Paris -,que é o da transformação do aparelho de Estado burguês com base na participação popular.
 

Felizmente, o autor não enveredou pela discussão doutrinária a respeito da existência ou não de urna teoria marxista do Estado e nem se
deixou levar por elocubrações sobre a viabilidade ou não da democracia direta em sociedades complexas. Servindo-se do arsenal conceitua) da
Antropologia Política, Júlio Simões atribuiu um conteúdo concreto à discussão a respeito dos dilemas da participação popular, pois investigou os
diferentes significados atribuídos a essa participação pelos vários atores sociais envolvidos com a pri meira administração petista em Diadema; o
grupo vinculado ao prefeito Gilson Menezes, a liderança do Diretório Municipal do PT e os intelectuais e técnicos vindos de fora de Diadema para
participar da administração. Nas palavras do próprio autor:

 
"A adoção de diferentes modos de promover a ‘participação’  resulta de uma série complexa de interações, conflitos e negociações

situacionais que, expressando distintas concepções de poder, autoridade, papel do partido, do governo, das associações populares, exibe a todo
momento a luta por posições de mando e influência." (O Dilema da Participação Popular, p. 136).

 
O Dilema da Participarão Popular traz uma contribuição inovadora para o estudo da trajetória recente da esquerda brasileira. Ao invés de

uma abordagem - baseada na análise de documentos escritos -das intenções programáticas das várias tendências do pensamento de esquerda diante
da questão da participação popular, o autor realizou uma investigação do posicionamento assumidoefetivamente pelas correntes de esquerda
envolvidas com a conquista do poder em Diadema.

 
O estudo da experiência de implantação de conselhos populares em Diadema revelou o caráter mutuamente excludente das concepções

defendidas pelos grupos políticos em conflito:
 
"A direção do PT de Diadema defendia uma versão adaptada da doutrina dos sovietes. Segundo essa visão, os conselhos: a) deveriam ser

formados, inicialmente, a partir dos núcleos de base do PT; b) estariam abertos somente à participação dos "trabalhadores" e demais camadas
"exploradas". (...) Já a cúpula do PT, os técnicos petiscas "de fora" e o prefeito defendiam a criação de conselhos de caráter "comunitário", a
partir de assembléias nos bairros, com a participação do maior número possível de interessados, sem distinções de filiação partidária, que
adotassem mecanismos de funcionamento semelhantes aos dos "movimentos populares". (...) Para o prefeito, desde o início, o aspecto mais
importante dos conselhos era a expectativa de que eles constituíssem a sustentação popular que julgava necessária para o desenvolvimento da
"nova política" da administração popular. Para os técnicos petistas "de fora" o primordial era o caráter político-pedagógico da proposta, que



implicava a autonomia das organizações populares, tanto em relação ao partido quanto em relação ao governo municipal." (O Dilema da
Participação Popular-, pp. 138-39).

 
A visão da prática de grupos de esquerda proporcionada pelo livro de Júlio Simões deixa bem claro as dificuldades existentes para que os

conselhos populares constituam-se enquanto espaços públicos autônomos, isto é, enquanto organismos independentes dos partidos políticos e do
aparelho de Estado, nos quais todas as correntes de opinião presentes nas classes populares possam se manifestar e influenciar-com base em
decisões democráticas - as políticas públicas de forma decisiva.
 

O Dilema da Participação Popular mostra a tendência para que cada grupo político crie os seus "conselhos populares": o grupo do
Diretório do PT criou e manteve sob controle, por exemplo, o "conselho popular" da região de Eldorado; os técnicos e intelectuais "de fora" -
numa demonstração do caráter relativo da autonomia defendida por eles - expulsaram as lideranças da Comissão Municipal de Favelados vinculada
ao prefeito, substituindo-as por aliados; o prefeito Gilson Menezes criou - através da atuação de um funcionário do seu gabinete - os "conselhos
populares de bairros" para a realização de "consultas" sobre o orçamento municipal.
 

O leitor do trabalho de Júlio Simões familiarizado com a administração de Luiza Erundina talvez se espante com a notável semelhança da
disputa entre Prefeitura e Diretório Municipal travada em São Paulo e em Diadema. Nos dois casos, os chefes do Executivo- para fugir do controle
da direção partidária-argumentavam que eram prefeitos de toda a população e não só dos trabalhadores ou dos petistas.(l)
 

No entanto, essa semelhança não deve obscurecer o reconhecimento da existência de uma clara diferença entre essas duas experiências
administrativas petistas: em Diadema a questão da participação popular ocupava um lugar central nos conflitos políticos, enquanto em São Paulo
ela ocupou um lugar apenas periférico, substituída pela defesa da necessidade da realização de uma administração eficiente.(2)
 

Júlio Simões pesquisou os últimos momentos da participação da esquerda no movimento que durante aproximadamente uma década
(1975-1984) procurou modificar a ação política, aproximando-a dos problemas vividos cotidianamemepelas classes e grupos sociais oprimidos,
através de um questionamento do caráter autoritário das instituições políticas e sociais. Além da esquerda -incentivadora, nesse período, de lutas
pela conquista de bens e serviços indispensáveis para a sobrevivência das classes populares (habitação, rede de água e esgoto, transportes, etc.) -
,faziam parte desse movimento grupos feministas, negros e homossexuais, em luta contra as discriminações de origem sexual ou racial.
 

O Dilema da Participação Popular é o resultado da investigação do período (primeira metade da década de oitenta) e da situação
(presença de grupos de esquerda no aparelho de Estado(3)) envolvidos com o abandono das tentativas de mudança na prática política. A partir
desse período e dessa situação, o dilema da promoção da participação popular "de cima para baixo" através de iniciativas do aparelho de Estado foi
"resolvido" com o esquecimento da participação popular e o retorno da concepção tradicional de política, para a qual cabe ao Estado - administrado
com eficiência - resolver os problemas da população, inclusive adiscriminação sexual e racial.
 

A trajetória recente da esquerda brasileira evidencia um apego cada vez maior às instituições sociais e políticas, conforme aumentam os
espaços ocupados no aparelho de Estado. O projeto da transformação social com base numa politização da vida cotidiana das classes e grupos
sociais oprimidos parece ter sido definitivamente abandonado. Com a aproximação das eleições de 1994 e corri o gosto do poder cada vez mais
forte, não é à toa a substituirão do dilema da participação popular pelo dilema do "condomínio da governabilidade".

 
Cláudio Novaes Pinto Coelho é doutor em Sociologia pela USP, autor de Os Movimentos Libertários em Questão, da Editora Vozes, e

professor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo.
 
Notas:

 
1. A disputa Erundina/Direção do PT deverá, provavelmente, terminar de forma semelhante à da disputa Gilson Menezes/PT: o ex-prefeito
transferiu-se de legenda, o mesmo devendo ocorrer com a ex-prefeita.
 
2. Como mostra o livro de Júlio Simões, o prefeito Gílson Menezes utilizava-se da retórica da eficiência em seus conflitos com o Diretório do PT e
os técnicos "de fora---; essa retórica, porém, ainda não possuía o peso atribuído pela administração Luisa Erundína.
 
3. Além das administrações municipais conquistadas pelo PT, havia a presença de grupos de esquerda nos governos estaduais do PMDB e do PDT.

A Democracia nas Urnas,
de Antonio Lavareda



por Glória Diógenes
 

A Democracia nas Urnas é um livro que nos possibilita trilhar vários caminhos: o primeiro deles é o do exercício da reconstrução
histórica. Somos remetidos à experiência da história político-partidária brasileira de 1945 a 1964 e, como observa o apresentador da obra, Bolívar
Lamounier, "poucos se embrenham no complicado labirinto dessa nossa história". Embora A Democracia nas Urnas tenha uma natureza
abrangente e um perfil diagnóstico, somos conduzidos a uma leitura que vai tecendo e recompondo dados e, ainda, articulando dimensões que nos
possibilitam perceber as tendências do sistema partidário-eleitoral antes do golpe de 64.
 

O segundo caminho é o da exposição de teses de vários autores em uma perfeita interlocução com o 0 autor de A Democracia nas Umas.
Lavareda nos situa nos eixos fundamentais de discussão acerca do sistema partidário-eleitoral brasileiro. As teses de cada campo de
teorizaçãoobservação são discutidas levando-se em conta a própria natureza da abordagem e dos argumentos apresentados por cada autor.
Lavareda discute com os "defensores" de cada uma das teses dentro da própria natureza dos argumentos desenvolvidos pelos autores e, utilizando-
se das mesmas variáveis e da mesma lógica argumentativa, A Democracia nas Urnas nos possibilita compreender os "furos", os lapsos e as
dimensões restritas dos campos de interpretação do sistema partidário-eleitoral brasileiro.
 

Com Lavareda incursionamos nas trilhas da difícil tarefa de "manusear uma massa de dados tão impressionante" (Lamounier) sem ficar
completamente colado a eles, ou mesmo perder-se na intrincada e complexa "leitura" de Indices, gráficos e porcentuais. Os dados são todos
utilizados com o propósito desde sempre explicitado por Lavareda - ou para analisar a validade das teses desenvolvidas por outros autores, ou para
elucidar a hipótese investigada por Lavareda.
 

Essa arte de trilhar caminhos da análise de sistemas partidários-eleitorais, onde nos leva exatamente? Inicialmente somos conduzidos a
adentrar cada uma das teses acerca do sistema partidário-eleitoral relativas ao período 1945/1964 na política brasileira. São três as proposições
verificadas, quais sejam: a da "desestruturação" do sistema partidário-eleitoral, aquelas que caracterizam o "formato" (bipolarização e crescimento
dos partidos dominantes) e, finalmente, a tendência que argumenta acerca de um possível "realinhamento" do sistema partidário-eleitoral.
 

A primeira tese, a da "desestruturação", segundo o autor, teria "corrido da interpretação errônea dos sinais emitidos na marcha irregular da
expansão da competição, no bojo do processo de nacionalização do sistema"(50). É interessante perceber que Lavareda, ao contrário de outros
autores, não se deixa levar peolo impacto de dimensões mais visíveis de uma possível "desestruturação" do siStema; para ele, e isso marca uma
visão diferenciada acerca de crises e de rupturas, as irregularidades fazem parte de uma trajetória.
 

Tanto na tese da "bipolarização" como até na dos formatos relativos ao crescimento de "partidos dominantes", o autor vai descortinando
suas validades a partir de uma análise cuidadosa dos dados relativos a cada situação específica. O caráter isolado de alguns dados talvez levasse
analistas das tendências do sistema partidário-eleitoral a construir teses (com indicadores empíricos) acerca da bipolarização, por exemplo. O foco
de investigação de Lavareda, como ele mesmo adverte, é abrangente mas preciso (20), por isso nenhum indicador isolado ganha relevo na
investigação apresentada no livro A Democracia nas Umas. Eles são todos levados a se entrecruzar, e, nesse confronto, cada um assume o
"tamanho" e o "formato" relativo às regras do jogo e do cenário político.

 
O salto, a ousadia maior da obra de Lavareda, talvez tenha ocorrido na diferenciação em relação às teses sobre "ascensão, declínio e

estabilidade dos competidores". O "realinhamento partidário", como inversão das forças eleitorais e declínio dos partidos tradicionais", é
enfaticamente descartado por Lavareda. Segundo ele, nos principais centros urbanos o PTB e a UDN, no final dos anos sessenta, eram os atores
que dominavam a cena. Neste que poderíamos denominar "terceiro momento" da análise, Lavareda desenvolve, mais uma vez, com mestria e
sutileza, as suas observações, ao assinalar a complexidade do sistema partidário-eleitoral. Segundo ele, esse sistema só pode ser "compreendido
como uma figura poliédrica cujas faces estampavam, cada qual, dinâmicas próprias, alimentadas pela lógica específica de cada categoria de disputa,
embora possam ser identificados pontos de articulação objetivos entre as mesmas" (95).
 

Após apresentar cada um dos campos de discussão com suas diferenciações e representações diversas, Lavareda vai destacando os
indicadores que o levaram a caracterizar o processo de implantação e consolidação do sistema partidárioeleitoral brasileiro. Indicadores como a
curta idade da totalidade dos partidos, a estrutura dos mass media naquela fase ainda não desenvolvida, os papéis contraditórios na moldagem
legal-institucional e o montante ascendente de identificações partidárias é que possibilitariam a leitura e interpretação do processo de consolidação
do sistema partidário-eleitoral brasileiro.
 

Vejo porém como a pedra-de-toque do livro de Lavareda, e como contribuição mais efetiva a sua hipótese de consolidação do sistema
partidário-eleitoral, a parte final do estudo, que trata dos "limites e incentivos à identificação partidária". Isso porque muitas vezes as análises sobre
comportamento eleitoral fixam-se em opiniões pontuais e específicas, dando pouca importância a dimensões que permitam entender as
representações e motivações do eleitorado.
 

Lavareda, na parte final do seu livro, amplia o seu campo de análise, torna-se mais versátil, parece que em determinadas passagens o
autor, familiarizado com o objeto de observação, descola-se dos dados e passa a argumentar e a entrecruzar informações que definem uma outra
natureza ao objeto de análise. Afirma Lavareda que o "violento golpe representado pelo dramático desaparecimento de Vargas impactou sobre o
sistema partidário como um todo, certamente ajudando a retardar a sua consolidação" (140). Lavareda deixa ainda em aberto qualquer consideração



mais definitiva acerca da variável "identificação partidária" (...) "pelo fato de que o fenômeno se reveste de significados diferentes, em sintonia
com as respectivas instituições e culturas políticas" (140).
 

No último capítulo o autor, sabedor dos limites da análise do sistema partidário-eleitoral a partir de indicadores restritos sobre opções do
voto, examina "As características do quadro de valores do eleitorado", indagando "em que medida a cultura política prevalecente era capaz de
contribuir para a solidificação de instituições partidárias" (145). A hipótese acerca da consolidação do sistema partidário-eleitoral apenas pode
ampliar argumentos anteriormente desenvolvidos, devido basicamente à "elevada congruência", assinalada pelo autor, entre a identificação e o
voto, pelo menos nas eleições presidenciais.
 

As eleições presidenciais possibilitariam, de alguma forma, a nacionalização da política e a maior identificação entre o voto e os projetos
políticos partidários. Lavareda apresenta porém, como últimas linhas de sua obra, indicadores referentes ao declínio dos partidos, e um deles diz
respeito à transformação do processo político numa "colcha de retalhos", onde o'.que existe são uma pluralidade de categorias relativamente
pequenas, relativamente fluidas, e sem um verdadeiro eixo estruturador dos conflitos reconhecido por todos os envolvidos".

 
Embora o pensamento de autores que prevêem o declínio dos partidos não seja compactuado por Lavareda, sendo apresentado ao final,

ele induz o leitor a uma certa problematização do que foi apresentado pelo autor enquanto "consolidação do sistema partidário". No último
parágrafo, adverte que o Brasil é carente de um sistema partidário sólido, necessitando de urgentes reformas. Porém, nos indagamos: como poderia
ocorrer uma nacionalização da política através das eleições presidenciais com a existência de pluralidades de categoria relativamente pequenas? E
ainda, se não houver uma profunda reforma no sistema partidário-eleitoral brasileiro, como adverte Lavareda, a sua hipótese de consolidação
estaria novamente ameaçada?
 

O livro de Lavareda se insere dentro das produções da área como uma leitura necessária e indispensável para quem pretenda discutir de
forma mais profunda as reformas do sistema partidário-eleitoral brasileiro que estão na ordem do dia; indispensável porque Lavareda as discute no
campo da experiência do múltiplo e complexo quadro do jogo político. Ele não se deixa levar por "evidências" isoladas, indicadores de impacto;
ele é paciente e meticuloso com os dados: manipula-os na medida exata que são indicadores - partes fragmentadas e parcializadas de um quadro
mais amplo. Ele tem o amadurecimento dos velhos e dos sábios, cientes de que toda ordem é gestada na mais plena indefinição e com aparentes
irregularidades.
 

A "consolidação" a que se refere Lavareda é Bestada no campo mais diverso de imprevisibilidades, fatos e indicadores que aparentemente
nos dão a idéia de caos e desestruturação. Isso me evoca a fala de um índio Krenak, que diz: "Acredito que a história não se faz de fatos positivos
ou negativos. Na tradição do nosso povo essa coisa de bem e de mal, de positivo e de negativo, não existe de maneira tão simples assim. Nós temos
eventos na nossa história antiga que podem ser considerados, numa narrativa, uma catástrofe. Mas sabemos que toda catástrofe era o prenúncio de
um novo tempo".

 
Glória Diógenes é professora da Universidade Federal do Ceará.
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