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APRESENTAÇÃO

A realização da segunda edição dos cursos de Residência 
Agrária, financiada pelo Pronera, em parceria com o CNPq, 
proporcionou a oportunidade para que cerca de cinco projetos, 
num universo de 36 propostas aprovadas, e em desenvolvimen-
to, elegessem as dimensões da Cultura, Arte e Comunicação, 
como centrais em seus cursos de especialização.

O projeto “Matrizes produtivas da vida no campo: for-
mação em cooperação, agroecologia e cultura, com ênfase na 
organização social”, da Universidade de Brasília, é um dos 
cursos que fez essa opção ao trabalhar com três eixos de atuação 
– Formação e Cooperação, Agroecologia e Desenvolvimento 
de Assentamentos, e Cultura, Arte e Comunicação –, buscan-
do intensamente os pontos de conexão teórica e metodológica 
entre eles, nos espaços de formação, sistematização e produção 
de conhecimentos, e nos momentos de intervenção coletiva 
dos estudantes residentes nos territórios.

Nesse sentido, o Caderno 2 do Residência Agrária da UnB 
foi elaborado com os seguintes intuitos:

– subsidiar os processos de formação e intervenção desen-
volvidos pelos coletivos de estudantes residentes, em parceria 
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com os demais sujeitos políticos que atuam nas comunidades, 
por meio da ação desenvolvida nos Núcleos Territoriais (NTs), 
via atuação das Escolas Itinerantes de Formação;

– reunir, numa publicação, as diversas propostas teóricas 
e metodológicas que são ministradas pelo eixo de Cultura, 
Arte e Comunicação, tendo em vista o público ampliado dos 
estudantes dos demais Residências Agrárias e os estudantes de 
cursos como a Licenciatura em Educação do Campo e demais 
graduações, que tenham como foco os estudantes do campo 
brasileiro e de comunidades tradicionais;

– colaborar para o processo de sistematização e dissemina-
ção das experiências no âmbito da Cultura, Arte e Comunica-
ção, desenvolvidas há mais de duas décadas por movimentos 
sociais do campo brasileiro, sobretudo, pelo Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), visando como 
público-alvo também os militantes de movimentos sociais 
que atuam nessas dimensões e nos processos de formação e 
educação da classe trabalhadora.

O trabalho de implementação das Escolas Itinerantes 
de Formação (EIFs) – cuja explicação, em detalhes, é o foco 
do primeiro Caderno do Residência da UnB – compreende 
os sujeitos coletivos que vivem e atuam nas regiões como 
protagonistas do processo de formação e organização social. 
Para viabilizar esse objetivo o curso se empenha na retomada 
de metodologias de educação popular e do trabalho de base, 
tendo em vista a reconstrução da perspectiva de um projeto de 
educação que tenha, no horizonte imediato, a consolidação da 
cultura política entre os integrantes dos diversos movimentos, 
do mesmo território, visando com isso que os interesses de 
classe sejam potencializados para a construção de um projeto 
popular para o país.
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Em função dessa perspectiva, o eixo de Cultura, Arte 
e Comunicação do Residência Agrária da UnB tem como 
objetivos:

• Socializar um conjunto de formulações teóricas, con-
ceitos e categorias da acepção dialética da crítica estéti-
ca marxista, que permitam, no exercício de assimilação 
do legado de obras e processos de diversas linguagens 
artísticas, o desenvolvimento da expressão sensível de 
apreensão das relações dialéticas entre forma estética 
e processo social, na estrutura das obras de arte;

• Estudar um conjunto de metodologias forjado no con-
texto histórico das décadas de 1960 e 1970, inicialmen-
te de ascenso das lutas populares, e posteriormente, 
de resistência à ditadura empresarial-militar, como as 
técnicas sistematizadas e reunidas no Teatro do Opri-
mido, e os métodos de educação popular inspirados 
pela Pedagogia do Oprimido;

• Formar os educadores populares, professores de es-
colas do campo e técnicos com os conhecimentos 
das linguagens artísticas, das formas tradicionais de 
cultura popular e dos meios de comunicação, visando 
um trabalho de educação e assistência que integre o 
conjunto das matrizes formativas da vida no campo;

• Cooperar com a valorização da produção cultural 
das comunidades assentadas e quilombolas, visando 
a participação e integração de todos os setores da 
comunidade educativa, e instituições, para o avanço 
e fortalecimento da reforma agrária popular e das 
comunidades quilombolas.

Com esse intuito, construímos o eixo de Cultura, Arte 
e Comunicação com as seguintes disciplinas, que atuam de 
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forma articulada, com as do eixo de Formação e Cooperação, 
e Agroecologia e Desenvolvimento de Assentamentos:

– Padrões hegemônicos de representação da realidade;
– Formas tradicionais de cultura popular e identidades;
– Indústria cultural e agronegócio I e II;
– Forma e espaço nas artes plásticas e na arquitetura;
– Música e política;
– Teatro e sociedade I a IV;
– Audiovisual I e II: análise estética e apropriação técnica;
– Literatura e processo social I a III.
Nas etapas de Tempo Universidade o conteúdo teórico e os 

exercícios de apropriação técnica são introduzidos. Todavia, é 
nas etapas de Tempo Comunidade que se tem a oportunidade 
de serem desenvolvidos e amadurecidos os trabalhos do ponto 
de vista da apropriação dos conhecimentos e da socialização 
dos meios de produção, mediante a formação desenvolvida 
pelas Escolas Itinerantes de Formação (EIFs), em cada um 
dos nove Núcleos Territoriais do curso.
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Exemplo de síntese desses processos ocorreu durante a 
primeira etapa de Tempo Universidade do curso Residência 
Agrária, com a realização da 1ª Mostra Terra em Cena e na 
Tela: “produção teatral e audiovisual do campo brasileiro” com 
a reunião no campus de Planaltina, da UnB, de oito coletivos 
de produção teatral e audiovisual formados em assentamentos 
e quilombos da região Centro-Oeste brasileira, mediante a 
parceria dos movimentos sociais do campo e quilombos com 
a universidade pública, com projetos de socialização dos meios 
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de produção da linguagem teatral, como o projeto de extensão 
Terra em Cena, e de audiovisual, visando a formação de grupos 
de teatro e coletivos de produção de documentários. 

Durante três dias, foram exibidos seis documentários, 
apresentadas quatro peças teatrais e dez oficinas e minicursos 
ocorreram de forma concomitante, visando a qualificação 
do aporte teórico e metodológico das 120 pessoas inscritas, 
entre estudantes do Residência Agrária, da Licenciatura em 
Educação do Campo e assentados e quilombolas envolvidos 
com esses coletivos em seus territórios. 

Além de socializar meios de produção, a mostra discutiu 
o avanço do modo de produção do agronegócio na região, a 
destruição crescente do bioma do cerrado e do modo de vida 
camponês nos territórios, e buscou recolocar em debate o valor 
dos conhecimentos preservados e transmitidos pelas tradições 
presentes na forma de produção e preservação dos alimentos 
e sementes, na dimensão estética dos festejos e romarias exis-
tentes nas comunidades etc.
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Portanto, as ações desenvolvidas nas etapas de Tempo Uni-
versidade e de Tempo Escola, pelo Residência Agrária da UnB, 
articulam a democratização do conhecimento científico e dos 
saberes populares, intensificando o debate sobre a ampla gama 
de temas que abarca a questão agrária, ampliando o debate 
para além da produção agrícola e ressignificando o sentido da 
discussão sobre desenvolvimento rural. Além disso, o processo 
em andamento permite a ampliação do debate sobre o papel 
da universidade como instituição mediadora e indutora de 
processos de formação e emancipação, articulada não apenas 
com os estudantes, de forma particular e individualizada, mas 
com os sujeitos coletivos que atuam nos territórios, sobretudo, 
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reconhecendo o protagonismo dos movimentos sociais do 
campo e das organizações quilombolas nesses espaços.

O Caderno 2 do Residência Agrária da UnB – Cultura, 
Arte e Comunicação, reúne, portanto, os textos de professores, 
grupos de pesquisa, e coletivos que atuam nessa experiência 
e visa fornecer subsídios para o fortalecimento desses instru-
mentos organizativos em processo de implementação, além de 
divulgar as experiências em andamento. Nesse sentido, busca 
interlocutores nos demais processos de formação que ocorrem 
nos cursos em parceria, envolvendo movimentos sociais e 
universidades, escolas do campo, e militantes dos diversos 
movimentos sociais, do campo e da cidade, que trabalham com 
as esferas da cultura, da arte, da comunicação, da política, da 
formação e da economia de forma articulada.

Paola Masiero Pereira e Rafael Litvin Villas Bôas
Coordenadores do eixo de Cultura, Arte e  

Comunicação do Residência Agrária da UnB
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DA ARTE DE NADAR PARA  
O REINO DA LIBERDADE1

Marildo Menegat2

Cultura e práxis social
A primeira ideia que vou desenvolver é da cultura como 

campo da práxis social. Os gregos, quando falavam em práxis, 
referiam-se a uma atividade que unia tanto a teoria quanto a 
prática, uma atividade imbuída de uma intelecção, de uma 
intencionalidade reflexiva. A palavra práxis, em grego, signifi-
cava justamente ações de indivíduos no interior da vida social, 
representando sempre essa junção de fazer uma atividade que 
já está pensada ou pensar uma atividade que foi ou será feita. 
Assim, a palavra práxis pretendia juntar esses dois campos que 
em todas as sociedades costumam estar separados, pois desde 
a Antiguidade até a contemporaneidade, a divisão social do 
trabalho tende a separar a atividade intelectual da atividade 
manual, da prática.

1 Transcrição de uma “conversa” do autor com militantes do MST durante o 
Seminário Arte e Cultura na Formação, na ENFF em 2005.

2 Professor da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro
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Portanto, não podemos compreender a sociedade como 
mero resultado de atividades práticas ou mesmo de momentos 
intelectivos, daí a necessidade da junção de ambos. Falar em 
cultura significa pensar a partir deste universo da práxis social, 
ou seja, a cultura faz parte da reprodução da vida humana em 
sociedade. Isso significa que todo o ato de cultura, mesmo 
que seja isolado, está relacionado com o todo da vida social. 

Neste sentido, interessa registrar que se entendermos todo 
artefato artístico como uma atividade de cultura, como um 
produto da cultura, não cabe dizer que ele é produto de um 
único indivíduo, de uma mente que estivesse “fora da socieda-
de”, como em geral é tratada essa questão. Ao senso comum, 
que em geral é a opinião das classes dominantes, parece que o 
artista não faz parte de uma sociedade, não faz parte da espécie 
humana; o artista parece, como falava Aristóteles, um “eleito 
da natureza”. Esta visão, revela um preconceito, um conceito 
deformado, uma má intelecção do que de fato seja a realidade. 
É um preconceito por razões muito concretas: se observarmos 
o modo pelo qual o artista se manifesta, veremos que isto 
sempre se realiza mediante uma linguagem que é comum a 
todos nós. Quando o[a] poeta faz um poema, por mais lindo 
que seja, ele ou ela o fazem com uma matéria que é comum a 
todos nós. Não foi o [a] poeta que inventou a linguagem, ele 
pode ter criado belíssimas imagens, pode ter toda uma forma 
pessoal, particular, de utilizar a linguagem para produzir as 
imagens, mas, de qualquer forma, esse poeta faz parte da 
sociedade em que todos nós vivemos. Ele não é um elemento 
isolado de nossa sociedade.

Um artista plástico, para que possa pintar qualquer obra, 
qualquer quadro, depende de um conjunto de técnicas que já 
foram apropriadas por todos nós, uma vez que é impossível 
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pintar sem tinta, sem pincel, sem uma certa noção de re-
presentação, sem alguma técnica da representação. Podemos 
dizer que Michelangelo era um gênio, porque ele era, de fato, 
uma figura que parecia ser de outra espécie. Mas ele só pôde 
expressar sua genialidade com uma matéria-prima que faz 
parte do desenvolvimento da espécie humana e, mais do que 
isso, do processo particular de desenvolvimento da história 
italiana do século XV e XVI, que permitiu que surgisse o 
Renascimento. 

Portanto, quando se inclui o conceito de cultura na ideia 
de práxis social, se está, na verdade, querendo mostrar que 
para pensarmos a arte é preciso pensar a vida social como um 
todo. Não se trata apenas da arte enquanto um produto do 
artista, mas principalmente da arte enquanto expressão de um 
conjunto de matérias, de elementos, de técnicas e de habilida-
des que são comuns à espécie humana e a uma determinada 
sociedade. Logo, não estamos tratando de pessoas de outro 
mundo. Fazer arte, entender a arte, fruir a arte, ou seja, poder 
gozar diante dos objetos artísticos, é uma atividade humana 
absolutamente necessária.

Reforçando o que Marx pensou a respeito da arte, podemos 
dizer que todo objeto artístico, bem como todo artista, está 
condicionado pelo que aquele grupo social, aquela sociedade, 
aquele tempo histórico, acumulou enquanto conceito de arte. 
O que diferencia a arte grega antiga da arte renascentista, e 
a arte renascentista da arte moderna, é justamente isso, os 
diversos níveis de desenvolvimento da complexidade da di-
visão social do trabalho nas sociedades. Quanto maior essa 
complexidade, mais se tornou desenvolvido o processo de 
elaboração da arte. As técnicas de quem pinta hoje são muito 
mais avançadas do que as técnicas com que se pintava no Re-
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nascimento, que por sua vez eram muito mais avançadas do 
que as técnicas com que se pintava na Antiguidade. 

Deste modo, essas técnicas, essas habilidades que permitem 
o desenvolvimento dos objetos da arte, acompanham a história 
das sociedades. E os indivíduos que produzem a arte fazem 
um duplo movimento: o movimento de desenvolvimento da 
vida social e o movimento de desenvolvimento das técnicas 
da produção da arte dentro da vida social. Por isso, falar da 
arte é sempre falar de uma expressão particular que pertence 
ao universal. Em resumo: nós tratamos de arte porque ela faz 
parte da cultura; ao fazer parte da cultura, ela faz parte de uma 
práxis social; se a arte faz parte de uma práxis social, significa 
que ela se desenvolve junto com as sociedades e junto com as 
técnicas que produzem a vida social, produzindo também a 
técnica artística em particular.

O campo da arte
Um segundo ponto importante é indagar como se dá o 

processo cultural, como se produz a cultura que vai dar lugar 
à arte no seu interior, como se processa a criação da arte den-
tro de uma sociedade. Em primeiro lugar, é preciso entender 
que na história da humanidade – excetuando a Pré-História, 
até o mundo tribal, quando se vivia em comunidade, em 
pequenas sociedades comunistas –, desde que se iniciou o 
que se chama de processo civilizatório, desde a época das 
civilizações mesopotâmicas e egípcia até os nossos dias, todas 
as sociedades civilizadas foram sociedades de classe, ou seja, 
todas as sociedades até os nossos dias foram sustentadas na 
divisão social do trabalho. Isso significa que nessas socieda-
des haverá aqueles que são obrigados a trabalhos forçados, 
braçais, manuais, e aqueles que pensam e governam, reali-
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zando o que chamamos de trabalho intelectual. Essa divisão 
social do trabalho que conforma grupos sociais com funções 
diferentes no interior das sociedades é a própria história da 
civilização. Até o momento, não conseguimos produzir uma 
outra civilização que supere esta. O socialismo, consiste 
exatamente nisso: superar uma sociedade que cria as classes 
sociais e cinde o corpo social. 

Como todas as sociedades são fundadas na divisão social 
do trabalho, marcadas por classes sociais distintas, a cultu-
ra também carregará este traço: dentro de uma sociedade, 
aquilo que é a cultura dominante, aquilo que é o processo 
dominante na produção de ideias e formas, é a cultura da 
classe dominante, daquela classe que detém os meios de 
produção, como também todos os meios de decisão política, 
do governo político da vida social. Quando falamos de um 
processo cultural dentro da sociedade que conhecemos e em 
que vivemos, nunca podemos perder de vista esse elemento. 
Essa sociedade é conformada, ou seja, recebe uma forma-
tação segundo a intencionalidade da manutenção do poder 
da classe dominante.

O trabalho que a sociedade burguesa utiliza para educar 
as massas é todo ele formatado para a produção da mercado-
ria. A intencionalidade pedagógica do trabalho da sociedade 
burguesa é mostrar que o trabalho é uma mercadoria para 
produzir mercadoria. Essa fórmula encerra completamente 
o ensinamento pedagógico dessa sociedade. Para as ideias da 
classe dominante, é bom que o trabalho jamais seja emancipa-
dor, porque se ele for emancipador, precisará necessariamente 
produzir uma outra ordem social, com uma outra intencio-
nalidade da organização da vida social e com outras técnicas 
e ideias. Assim, uma vez que para compreender o processo 
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cultural precisamos compreender as ideias que conformam o 
nosso olhar sobre o mundo, temos que aceitar elaborar este 
pressuposto, por mais que nos desagrade: o que nos originou, 
o que deu sentido ao nosso olhar sobre o mundo, são as ideias 
da classe dominante.

Neste quadro, um processo de formação política é um 
processo “purgativo”. Precisamos nos livrar dos preconceitos, 
das ideias, dos comportamentos com que a sociedade burguesa 
– isto é, as relações sociais – nos formatou. Quando qualquer 
indivíduo marcado pela sociedade burguesa olha para um 
pedaço da natureza, onde há goiabeiras e outras frutas, ele 
automaticamente começa a imaginar: “se eu colher essas frutas 
e vender no mercado e ganhar dinheiro...” Dificilmente ele vai 
olhar para a paisagem e contemplar a sua beleza, sentir o odor 
maravilhoso etc. Por quê? Porque as ideias contemplativas não 
fazem parte da intencionalidade pedagógica da sociedade bur-
guesa. O mundo burguês é um mundo sem odor, sem cheiro. 
O cheiro no mundo burguês é vendido em frascos.

Então, a intencionalidade da sociedade burguesa, aquilo 
que conforma as ideias dessa sociedade, é que tudo se transfor-
ma em mercadoria. Por meio dessa intencionalidade, esta classe 
pretende conservar o seu domínio. Portanto, essa classe não 
apenas domina os meios e as formas de produção material, mas 
também os meios e as formas de produção de ideias, os quais 
são necessários para que ela reproduza suas ideias e seu domí-
nio. É fundamental para a classe dominante reproduzir suas 
ideias por meio do trabalho, da escola, dos jornais, revistas, 
filmes, músicas, televisão, brincadeiras etc. Por conseguinte, 
do ponto de vista do processo cultural, não basta dizer apenas 
que as ideias dominantes pertencem às classes dominantes, 
porque elas impõem a toda a sociedade, através de uma dada 
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intencionalidade, um modo de ver o mundo que nós achamos 
natural. Ninguém é obrigado a olhar para uma jabuticaba e 
dizer “que bela mercadoria!”. Porém, parece natural olharmos 
para a natureza e pensarmos que aquilo será transformado em 
mercadoria. Tem-se a impressão que desde Adão e Eva sempre 
foi assim, que quem não transforma a natureza em mercadoria 
é atrasado, é primitivo, um pré-histórico... Isto só se realiza 
porque a classe que impõe essa intencionalidade – imposição 
que é sempre uma violência – pode fazê-lo pelo domínio que 
exerce sobre a reprodução material da sociedade. Ao reproduzir 
materialmente essa sociedade, ela também produz os meios 
de produção intelectual, ela se dá conta de que é importante 
reproduzir as ideias que conformam tal intencionalidade 
mercadológica.

Diante desta análise, poderíamos nos perguntar como 
ficaria a luta por uma outra sociedade, pois a descrição feita 
acima parece mostrar que o crime da sociedade burguesa é 
perfeito, esse mundo parece funcionar tão bem que seria quase 
impossível lutarmos contra ele.

Para responder a isto, cabe primeiramente argumentar que 
quando nos colocamos contra a sociedade em que vivemos, 
tendemos a produzir um outro tipo de vida social. Sempre 
vamos produzir uma práxis social de modo que, quando nos 
colocamos contra nossa sociedade, se nossa luta é consistente, 
produziremos uma práxis revolucionária. 

Para que possamos de fato alimentar a nossa práxis re-
volucionária, precisamos de ideias revolucionárias. Quando 
começamos a ler os clássicos, por exemplo, Che Guevara, é co-
mum constatarmos: “Ora, mas eu também penso assim”. Nós 
vamos descobrindo que a indignação contra o mundo como 
ele está, é criada por um conjunto de sentimentos e ideias que 
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desde muito tempo vêm sendo elaborados pela humanidade. 
E quanto mais elaborados esses sentimentos, essas ideias, mais 
longe pode ir a nossa prática revolucionária. Portanto, quando 
deparados com o mundo em que vivemos, descobrimos que 
precisamos criar dentro dele uma mola, para saltar para fora. 
E essa mola que impulsiona para fora é um outro conjunto de 
práticas, um outro conjunto de leituras, de visões de mundo, 
que nos permite justamente organizar a nossa realidade a partir 
de outros valores, de outros pressupostos. 

Dessa forma, a nossa luta contra a sociedade burguesa 
sempre se coloca numa relação contraditória, dialética. Ou seja, 
do ponto de vista da normalidade, o mundo é evidentemente 
o mundo das classes dominantes, mas se quisermos destruí-lo, 
precisamos criar outras ideias e outras práticas que consigam 
justamente se contrapor a ele, e não repeti-lo, como tantas 
vezes fazemos sem perceber, porque parece normal.

Assim, pensar o processo cultural é pensar uma outra 
práxis, uma outra forma de organização da vida social, um 
outro conjunto de intencionalidades, de valores, para olhar 
o real. Um exemplo muito simples: quando qualquer um de 
nós chega numa clínica particular, por mais doente que este-
ja, o funcionário de plantão vai nos perguntar qual o nosso 
plano de saúde. Mas não basta estar doente? Não, não basta, 
ou se tem um plano de saúde ou se vai morrer lá na calçada. 
A intencionalidade aqui presente é evidente: a nossa doença 
não passa de uma vulgar mercadoria. Quando um garoto, nas 
ruas do Rio de Janeiro, para diante de uma lanchonete, fica 
olhando para um sanduíche e pede um, a primeira coisa que o 
balconista faz é perguntar se ele tem dinheiro. Não basta que 
ele diga ter fome, que é mais importante do que o dinheiro, a 
resposta é categórica: a fome não paga o sanduíche.
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Nós temos que organizar uma outra práxis social, que 
quebre essa lógica. Essa práxis só poderá ser efetiva se nos 
jogar para fora desse sistema, para fora dessa sociedade. Por 
isso ela precisa ser revolucionária. Essa nossa luta, essa nossa 
práxis, vai começando em pequenos grupos, mas precisa 
ganhar o conjunto da sociedade. Precisa convencer a maior 
parte da sociedade de que esse tipo de vida vigente, essa forma 
“normal”, esse conjunto de ideias de organizar o mundo não 
são razoáveis, porque são desumanos.

Em outros termos, precisamos criar um contraprocesso 
cultural. Se quiserem uma terminologia gramsciana, se as 
ideias da classe dominante hegemonizam o modo de olhar o 
mundo, o fato de produzirmos uma práxis social contra essa 
classe, uma práxis revolucionária, significa produzirmos uma 
contra-hegemonia. Mas isso são palavras, o importante é en-
tender o conteúdo, isto é, que precisamos desenvolver ideias 
e práticas contrárias a tudo isso.

Do ponto de vista cultural, quero propor dois campos de 
ideias que considero muito importantes para brigar contra o 
mundo burguês. O primeiro, muito caro a nós, revolucioná-
rios, é o campo de ideias que envolve a supressão da divisão 
social do trabalho. Como consequência dessa supressão, o 
fim da propriedade privada, da divisão do trabalho manual 
e intelectual, a superação da alienação – todas as formas de 
alienação, não apenas a alienação do trabalho – e uma recon-
ciliação dos seres humanos com a natureza. É preciso suprimir 
a divisão social do trabalho por uma razão muito simples. 
Desde o primeiro momento, já a primeira forma da divisão 
social do trabalho instaurada na humanidade foi um ato de 
violência absurdo, porque significou justamente um grupo 
dominar um outro grupo e escravizá-lo. Significou impor ao 
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outro grupo, por meios violentos, a desapropriação dos seus 
próprios meios de produção. A divisão social do trabalho, ao 
contrário do que dizem os pensadores liberais, não surgiu da 
inteligência humana, e sim da violência humana. Não me 
parece verdade que o proprietário era o mais inteligente no 
interior de um grupo social: o proprietário era o mais violento. 
Ele não agia sozinho, agia sempre em grupo. A violência que 
instaura a divisão social do trabalho é uma violência coletiva 
sobre um outro grupo social. Eliminar a divisão social do 
trabalho é eliminar a violência que em nossa sociedade fica 
silenciada e que produz uma série de patologias, e situações 
de indignidade humana. 

Para nós, revolucionários, acabar com isso é fundamental. 
É por isso que um dos princípios de organização do MST é 
justamente propiciar que aqueles que pensam sejam também 
aqueles que fazem, e vice-versa, aqueles que fazem sejam tam-
bém aqueles que pensam. Essa ruptura com a divisão social 
do trabalho começa em coisas muito pequenas. Se quisermos 
transformar o mundo, precisamos transformar o mundo 
já na nossa prática. A transformação do mundo não é para 
amanhã. Ela é desde já. Ou nos convencemos disso ou não 
vamos transformá-lo.

Sobre o fim da propriedade privada, eu nem vou falar. 
Isso é por demais óbvio, porque a propriedade privada, as 
cercas, são a manutenção desse ato de violência no cotidiano, 
naturalizado e sustentado pelas formas jurídicas. Vou me ater 
um pouco à superação da alienação e à reconciliação com a 
natureza. Superação da alienação significa compreendermos 
o desenvolvimento da espécie humana enquanto um todo. 
Não só da sua reprodução material, mas também “espiritual”, 
compreendendo que nós fazemos parte de uma espécie, e que 
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toda a sua grandeza e miséria nos pertencem. Na forma como a 
sociedade burguesa se organiza, a alguns cabe apenas a miséria, 
miséria existencial, miséria humana, além da miséria material, 
e a outros cabe a riqueza. Superar a alienação é superar essa 
dicotomia. Todos conhecem uma bela frase de uma canção de 
Caetano Veloso: “cada um sabe a dor e a delícia de ser o que 
é”. Essa percepção da dimensão existencial, de que podemos e 
devemos comungar do que a espécie tem de melhor e elaborar 
o que tem de pior, sem que isso signifique uma divisão social, 
é um elemento decisivo do processo de emancipação humana.

Igualmente no que se refere à reconciliação com a natu-
reza, seria preciso superar a alienação, pois em geral somos 
profundamente alienados da natureza. Para nós, a natureza 
é um objeto, uma mercadoria. Como já disse, olhamos para 
um pedaço de terra e vemos a possibilidade de uma horta, 
olhamos para uma flor e vemos um desperdício onde poderiam 
nascer alguns pés de alface. Esse olhar não é apenas uma in-
tencionalidade ideológica. Esse olhar traduz a forma pela qual 
transformamos a natureza em utilidade. Contudo, isso não 
ocorre somente com a natureza externa a nós, pois enquanto ser 
natural, somos também alienados da nossa própria natureza. 

Podemos perceber a alienação da nossa própria natureza 
quando vamos a uma igreja, a uma missa, e o padre diz que 
somos formados por uma natureza muito perigosa. O que 
vocês acham que são os pecados? Por que não podemos escutar 
o que fala essa natureza da qual somos compostos? Ela nos 
pede alguns prazeres. A nossa natureza gosta de comer bem, 
gosta de sentir bons cheiros, ver belas formas. Ela gosta de 
se esquecer de si mesma... Como a religião tradicionalmente 
faz parte do processo da divisão social do trabalho, ela impõe 
que nos separemos de nossa natureza, porque nós temos que 
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trabalhar. Aquele que trabalha tem que ter uma disciplina tal 
que jamais pode se entregar aos prazeres. Estes, na verdade, 
sempre foram privilégios dos senhores; o usufruto, inclusive do 
produto do trabalho, é sempre do senhor. (É bem verdade que 
existem outras formas de religiosidade que não esta, e padres 
e missas que não falam de pecados. É verdade também que 
a palavra religião significa religar, o que pode ser entendido 
justamente como uma re-ligação com a própria natureza, o 
que faria parte da reconciliação que aqui discuto etc. Porém, 
penso que estas outras formas de religiosidade, que não as 
tradicionais, são a exceção e, portanto, a regra, infelizmente, 
imita a minha descrição).

Outra questão que deve ser trabalhada pela arte, que é cara 
a um projeto de transformação da sociedade, é a educação dos 
sentidos. Longe de serem instâncias naturais eles também são 
um produto do processo civilizador, em que a forma bruta 
da nossa natureza foi submetida a uma lapidação. Cada um 
dos nossos sentidos se modificou ao mesmo tempo em que as 
formas da vida social foram adquirindo uma maior capacidade 
de reproduzir o conjunto dos seus membros.

O paladar, por exemplo, que nos parece uma coisa muito 
simples, é um resultado de um longo processo de apreensão 
cultural. Ele foi educado. De fato, qualquer um dos sentidos, 
que são nossa relação com o mundo, foi preparado a partir 
desta relação. 

Portanto, se nós queremos nos apropriar do que a huma-
nidade tem de melhor, dos seus grandes artefatos intelectuais 
e artísticos, temos que nos educar para isso. Uma sinfonia de 
Beethoven é diferente de uma canção de Caetano Veloso. Não 
significa que Caetano não seja um grande artista, mas que a 
complexidade da obra de Beethoven, da sua 6ª ou 9ª sinfonia, 
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é muito maior do que uma canção de dez minutos que o Cae-
tano componha. No entanto, quando se ouve Beethoven , é 
comum se dizer: “Ah! Tenha paciência!” Exatamente isso: há 
que se ter paciência para ouvir aquela complexidade musical. 
Trata-se de uma complexidade polifônica, são muitos instru-
mentos com tons e harmonias distintas tocando juntos, é uma 
orquestração. É claro que quem ouve Beethoven pela primeira 
vez, vai preferir ouvir o Caetano, que é muito bonito também. 
Mas mesmo Caetano Veloso, assim como Beethoven, é preciso 
que nós nos eduquemos para ouvir. 

Deste modo, para que a educação dos sentidos se torne um 
programa de emancipação humana, isto é, a possibilidade de 
nos apropriarmos da grandeza da produção humana, é preciso 
desenvolver os nossos sentidos de uma forma completamente 
nova, completamente distinta. É necessário fornecermos aos 
nossos sentidos – seja qualquer um deles – as bases e o domí-
nio da produção humana. Para isso, precisamos ter acesso a 
essa produção, entender como ela foi criada. Desenvolver os 
nossos sentidos é compreender os sentidos da produção do 
gênero humano. Vejam que aqui existe uma dupla relação 
entre a matéria que são os nossos sentidos e o significado, isto 
é, qual a simbologia, qual o conhecimento, qual a experiência 
contemplativa que está por trás deste objeto.

Em suma, esses dois grupos de ideias, a questão da divisão 
social do trabalho e da superação da alienação com a natureza, 
são fundamentais para que, no campo da arte, nos oponhamos 
às ideias da classe dominante.

Fazer arte
Dado este conjunto de reflexões, cabe agora pensarmos 

um pouco sobre o significado da arte no processo cultural e 
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social como um todo. Por que se faz arte? Que animal estranho 
somos nós, que fazemos arte? A arte tem uma origem que não 
podemos perder de vista: a arte surge com o desenvolvimento 
da sociabilidade. Quando o ser humano começa a se huma-
nizar, quando começamos a deixar de ser um mero animal, 
quando começamos a desenvolver outros tipos de sociabili-
dade, a desenvolver atividades que são requeridas para esse 
outro tipo de sociabilidade, junto com isso produzimos a arte. 
Uma das qualidades humanas que permitiu à nossa espécie 
um imenso desenvolvimento – a nossa capacidade de produzir 
instrumentos de trabalho através da mão (o arco, a flecha, o 
vaso de barro etc.) –, permitiu também e conjuntamente que 
começássemos a produzir arte.

Na Serra das Capivaras, no Piauí, existem várias pinturas 
rupestres dentro daquelas grutas, pinturas feitas na era pri-
mitiva da história brasileira, pelos povos que aqui estavam 
antes da chegada dos colonizadores. Ora, isso significava que 
eles deviam ter habilidades e instrumentos para pintar. Os 
instrumentos de trabalhos, as habilidades de trabalho, são 
os mesmos usados para fazer arte, um produto da arte. Arte 
não era ação fora do trabalho. Ela não tinha um momento 
de folga, acontecia junto com o trabalho, fazendo parte do 
mesmo processo de elaboração humana. A capacidade que 
o homem tinha de caçar com o arco e a flecha surgiu junto 
com a capacidade de pintar o animal que ele ia caçar numa 
parede de caverna. Aquele que caçava e pescava era o mesmo 
que pintava. Entre os povos primitivos, não havia essa divisão 
do trabalho, eram as mesmas pessoas que realizavam todas 
as atividades.

Todavia, se a produção de instrumentos de trabalho e a 
produção dos objetos de arte surgiram juntas, a criação do 
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trabalho e a criação da arte tiveram projeções diferentes ao 
longo da história, tiveram caminhos diferentes de desenvolvi-
mento. O que há por detrás da criação do trabalho? Por detrás 
da criação dos instrumentos de reprodução da vida material, 
nós vamos desenvolvendo potencialidades que estão postas em 
nós, vamos desenvolvendo o nosso corpo, uma forma e um tipo 
específico de inteligência, vamos nos realizando como seres 
humanos, diferentes do que éramos na origem, quando éramos 
meramente animais. O trabalho cria em nós a potencialidade 
do desenvolvimento enquanto espécie, permitindo o desen-
volvimento de potencialidades físicas e intelectuais. Mas há 
um determinado limite desta manifestação de potencialidade, 
importante, fundamental, é claro, uma vez que sem ele nós não 
seríamos nada. Contudo o trabalho não é tudo. Observando os 
objetos da criação da arte, vemos que a arte produz um outro 
tipo de desenvolvimento humano. Se o trabalho dá conta de 
um aqui e agora, de talvez um amanhã, o objeto da arte nos 
propõe toda uma outra relação com o mundo. O objeto da 
arte sempre nos coloca um problema em relação ao mundo, 
sempre nos coloca um “poderemos ser”.

Na verdade, a arte surge porque o homem não gostou de 
ser um animal. Hegel diz exatamente isso: a arte surge por-
que o homem não gostou de viver como animal e se colocou 
problemas que transcendem aquela sua condição. Mas se a 
arte nasce do mesmo campo da produção dos instrumentos 
de trabalho, da reprodução material da espécie humana, ela 
promete para nós uma possibilidade de realização para depois, 
que ainda agora talvez não esteja posta. A arte nos propõe 
uma elevação, como também a religião. Quando o padre 
menciona os pecados, está dizendo que se deve transcender 
a materialidade. A elevação propiciada pela arte, porém, não 
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significa uma separação da minha natureza, porque a arte me 
propõe uma elevação por meio de meus próprios sentidos que 
são a base de minha percepção material. A arte me propõe 
elevar-me para além de minha animalidade, desenvolvendo 
a minha natureza. A arte me diz: você pode ser melhor, você 
pode compreender melhor, não apenas o mundo onde vive, 
mas o seu estar no mundo, o seu sentir no interior do mundo. 
Você pode ouvir melhor uma música, ver melhor um quadro, 
contemplar melhor a obra que o homem faz e a obra que é 
a natureza. E, o que é mais importante, a arte nos propõe a 
sermos também seus criadores. Assim, a arte nos faz olhar 
para cima, olhar para longe, não para o aqui e agora, mas para 
o depois de amanhã. Deste modo a arte nos empurra, é um 
princípio impulsionador para que o homem sempre se supere. 
E o que é esse princípio impulsionador que nos impele para 
frente para que não sejamos meros animais? O que está na obra 
de arte é uma promessa. A arte, a boa obra de arte, sempre 
contém uma promessa de felicidade. Quando olhamos um 
quadro bonito, ou ouvimos uma boa música, ou lemos uma 
bela poesia, e sobretudo, quando fazemos uma dessas coisas, 
sentimos uma felicidade que nem sabemos de onde vem. Todo 
o nosso corpo fica feliz, o nosso corpo vibra inteiro, porque 
naquele momento ele pode perceber exatamente isso: sente 
poder ser melhor do que somos.

Esse raciocínio significa que a obra de arte faz a ponte entre 
o reino da necessidade e o reino da liberdade. A arte nos mostra 
esse caminho. Isso não é bobagem, ela nos mostra mesmo, 
não se trata de doutrinação artística, mas é fato concreto que 
a fruição e a criação de uma obra de arte produz em mim 
um conjunto de sentimentos, de fantasias, de mobilizações 
que me permitem pensar essa passagem da necessidade para 
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a liberdade. No mundo da necessidade, somos educados para 
trabalhar, cabe a nós a religião permanente do trabalho. Essa 
educação funciona tão bem que, quando temos o tempo livre, 
já não sabemos o que fazer com ele. Em geral, ou regredimos 
à natureza e nos entregamos da forma mais rebaixada à nossa 
animalidade, ou não sabemos o que fazer. Nós não sabemos 
atravessar o rio para o reino da liberdade. É como se alguém 
dissesse que no outro lado do rio há uma terra maravilhosa, 
onde mais rico é aquele que menos trabalha. Tudo, no outro 
lado do rio, nasce na natureza, lasanhas, ovos de chocolate, o 
ganso já vem assado... “Como eu passo para o outro lado do 
rio?” – perguntamos. “Ora, você não sabe? Basta nadar!” – 
respondem-nos. “Eu não sei nadar! Só trabalhei, toda a minha 
vida foi trabalhar. Que pena!” – constatamos entristecidos. A 
arte é exatamente nadar para o reino da liberdade, o que exige 
uma fantasia própria. Não adianta se jogar no rio, aquele que 
não sabe nadar morre afogado. Muitos morreram afogados 
nessa tentativa.

Tudo isto se relaciona com a racionalidade do mundo em 
que vivemos. O que nós chamamos de razão, o que chamamos 
de ciência, o que chamamos de olhar sobre esse mundo, não 
nos prepara para o reino da liberdade. O mundo burguês é o 
reino da necessidade. Por isso é preciso arrebentar a racionali-
dade burguesa. Faz parte da racionalidade burguesa a educação 
para o trabalho. Os corpos educados apenas para o trabalho 
não sabem o que é a liberdade. Vale lembrar que, quando 
começou o processo da abolição no século XIX, uns poucos 
escravos diziam: “fugir para onde, aqui pelo menos temos o 
que comer”. Estes escravos se renderam a esse raciocínio porque 
não estavam preparados para a liberdade. A sociedade burgue-
sa deforma de tal maneira o ser humano, que ele não pode 
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perceber que outro mundo é possível, que ele pode aprender 
a nadar para outra margem. A arte nos traz essa fantasia, essa 
possibilidade fantástica. Hoje, o desenvolvimento da técnica 
humana, o desenvolvimento de nossa capacidade de produção, 
nos permitiria viver no reino da liberdade. A grande pergunta 
da humanidade no século XXI é por que ainda não vivemos 
no reino da liberdade, se essas condições objetivas estão dadas. 
O nosso esforço no trabalho, milhares e milhares de anos de 
servidão, de escravidão, de trabalho assalariado, produziram as 
condições do reino da liberdade. Mas nós não somos capazes de 
atravessar o rio. Por quê? Porque a arte para nós é um adorno, 
um enfeite. Fomos de tal forma domesticados, que não con-
seguimos sentir prazer diante da arte, não nos deixamos tocar 
pela obra de arte. Isso é terrível. De certo modo, significa que 
o projeto de nos transformarem em animais já se realizou. Às 
vezes, os animais têm cara de máquinas, como os cães pit-bull, 
é um pouco o que nós somos. Tornamo-nos máquinas tão duras 
que temos dificuldades de dar esse passo. 

A arte nos traz uma dimensão outra de racionalidade, a di-
mensão de uma projeção de mundo que é fundamental para o 
processo revolucionário. Quando tivermos atravessado o rio para 
o reino da liberdade, não vamos mais precisar da arte, pois pode-
remos realizar de tal forma as nossas potencialidades, poderemos 
elevar de tal forma a belíssima obra de arte que é o ser humano, 
poderemos realizar tão bem aquilo que Marx chamava de uma 
individualidade rica, que a nossa própria vida vai ser uma grande 
obra de arte! Mas enquanto ficarmos enterrados no mundo do 
trabalho burguês, reproduzindo a necessidade, quando já não é 
mais necessário, o que nos resta é a animalização.

Então, essa discussão de qual é o papel da arte na formação 
de quadros revolucionários é algo muito sério.
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A cultura no mundo atual
O que é o processo cultural e a obra de arte no nosso tempo? 

Esta talvez seja a pior parte da conversa, pois para mim, bem 
como para tantos outros autores, o mundo em que vivemos é um 
mundo de barbárie. Barbárie é um processo pelo qual as formas 
civilizatórias, mesmo sendo violentas como sempre foram, não se 
sustentam mais. A civilização burguesa, a sociedade moderna, a 
forma civilizatória de nossa época está se desmanchando. Seria 
muito bom se esse desmonte da construção burguesa significasse 
a edificação de uma outra civilização. Mas não é isso que está 
acontecendo. O mundo burguês está se desfazendo, o capitalis-
mo está entrando numa fase de crise impressionante, que tem 
levado à destruição de boa parte da humanidade

Num mundo de crise civilizatória, como o nosso, a arte e a 
cultura só têm sentido se forem uma arte e uma cultura contra 
a barbárie, ou seja, uma arte e uma cultura que tenham esta 
clareza. Ser contra a barbárie é ter consciência de que o que 
está em jogo é salvar a humanidade, na qual estamos incluídos.

Entretanto, a burguesia trata a arte e a cultura como mer-
cadoria. Se ela faz de uma jabuticabeira uma mercadoria, o que 
dizer da arte e da cultura, que podem vender muito mais que 
jabuticabas. As novelas da Rede Globo vendem muito mais do 
que qualquer feirante do Rio de Janeiro. A burguesia tende a 
transformar tudo em mercadoria, e, ao transformar o objeto 
de arte em uma mercadoria, ela retira da arte a promessa de 
felicidade, porque a forma mercadoria não promete nada ao 
reduzir tudo a valor de troca. Por isso, o que temos chamado 
de arte na era burguesa, ao menos nos últimos 100 anos, 
não passa de objetos que entram em circulação no mercado 
para serem vendidos. Uma vez que serão vendidos, eles têm 
que casar com o gosto de quem vai comprar. E pior, aqueles 
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que têm dinheiro para comprar o objeto chamado de arte, 
vão comprá-lo não para aprender alguma coisa com ele, mas 
porque dá status ter no canto de uma sala um objeto de arte. 

Nesse momento, estamos vendo não apenas a arte ser 
derrotada naquilo que é seu sentido último no interior de uma 
sociedade de divisão social do trabalho, mas vemos igualmente 
o artista capitular a essa lógica. O artista se entrega a essa lógica 
porque ele também se torna um produtor de mercadorias. Em 
última instância, ele precisa viver de alguma coisa, ele é assala-
riado. Quando Caetano Veloso está fazendo uma canção, não 
tenhamos dúvida que se pergunta se vai vender bem, se vai tocar 
na rádio etc. Uma canção que toca na rádio não pode durar 
mais que três minutos, caso contrário não resta tempo para se 
enfiar um monte de propaganda, que é para isso que existem as 
rádios. O Bob Dylan, que é um cantor americano, fazia canções 
lindíssimas, algumas com 13 minutos, que pouco tocavam na 
rádio. Quem pode ficar parado 13 minutos ouvindo um belo 
poema? Não há tempo para isso numa sociedade em que tudo 
é reduzido a trabalho. A vida é de tal forma fragmentada que as 
coisas têm que ser muito curtas, pequenas, fracionadas, sem gra-
ça. Portanto, a transformação da obra de arte em mercadoria, e a 
transformação do artista em mero produtor de mercadorias, leva 
a burguesia a esta tendência de eliminar a arte do seu mundo. 

Tudo é transformado num imenso parque industrial. 
O parque industrial, onde a burguesia domestica a arte e a 
cultura, é a indústria cultural. É onde se produz cinema, te-
levisão, jornais, música. Mesmo as universidades, hoje, fazem 
parte dessa produção de mercadoria. O que se produz hoje na 
maior parte das universidades e dentro da indústria cultural, 
não é a promessa da travessia ao reino da liberdade... São duas 
coisas que se produzem dentro da indústria cultural. Primei-
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ro, mercadorias, não importando o que esteja contido nelas. 
Quanto mais água-com-açúcar, quanto mais palatável for essa 
mercadoria, mais venderá. Em segundo lugar, produz-se um 
tipo de mercadoria que permite dominar todos os indivíduos. 
A arte e a cultura hoje são uma forma de aprisionamento do 
ser humano, na miséria do reino da necessidade. Ao invés de 
nos prometerem o mundo do ócio, elas nos prometem mais 
trabalho. Não existe nada mais parecido com uma sessão 
burocrática do que o Jornal Nacional, o Jornal da Noite, as 
novelas da Globo. Às vezes, se tem a impressão de que os jor-
nais e as novelas televisivos são uma continuidade do mundo 
do trabalho: é o mesmo trabalho, sem graça, alienado, repeti-
tivo, do dia inteiro. Não existe nada mais entediante do que o 
Fantástico de domingo à noite, porque lembra sempre a mesma 
coisa: amanhã é segunda-feira, amanhã é segunda-feira, é dia 
de trabalhar, de repetir tudo outra vez. Todos que assistem 
àquele programa se lembram disso. Não há prazer nenhum.

Portanto, a obra de arte e a cultura, hoje, não mais libertam 
o homem da sua natureza. Não mais libertam o homem da 
sua condição de miserabilidade. Por isso eu repito que arte e 
cultura em nossa época só fazem sentido se forem contra a 
barbárie. 

Para finalizar, proponho uma provocação: arte e cultura 
não fazem revolução, mas não existe revolução, que seja de 
fato revolução, que não desenvolva uma arte e uma cultura 
próprias. Mudar o mundo é muito mais complicado que fa-
zer apenas arte e cultura, o que já é muito complicado. Mas 
jamais mudaremos o mundo se não produzirmos uma arte e 
uma cultura que nos ensinem o caminho para o outro lado 
do rio, para o reino da liberdade.
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POLÍTICA

Iná Camargo Costa1

Preâmbulo bibliográfico
Engels, mais do que Marx, estabeleceu alguns marcos 

teóricos para a luta ideológica e vale a pena retomá-los, ainda 
que sumariamente, pois é disto que se trata quando o assunto 
é cultura e política.

Começando pelo Anti-Dühring, ali Engels afirma haver 
uma moral hegemônica na sociedade capitalista, a feudal-
-cristã, que costumamos chamar de patriarcal. Esta moral se 
subdivide em inúmeras outras, entre as quais a burguesa e a 
proletária. A moral proletária apontaria para o futuro. “Como 
até agora a sociedade sempre evoluiu através de antagonismos 
de classe, a moral sempre foi uma moral de classe.” E conclui: 
“Uma moral realmente humana, acima dos interesses de classe 
e de seus prolongamentos, só será possível numa sociedade que 
tenha não só ultrapassado, mas também esquecido, na vida 
prática, a oposição entre as classes”.2

1 Professora Aposentada da USP.
2 Lenin desenvolve este ponto em O Estado e a revolução ao observar que, 

na hipótese de uma revolução proletária bem-sucedida, seria necessário no 
mínimo uma geração para se chegar a esta situação. A edição do Anti-Dühring 



40

Mais uma vez cultura e política

Em carta de 1887 a Margareth Harkness, uma amiga mi-
litante que escrevia romances sobre a vida dos pobres, Engels 
protesta contra a apresentação dos trabalhadores como massa 
inerte, porque àquela altura esta percepção deixara de ser 
verdadeira, uma vez que a classe trabalhadora resistia, lutava 
e se organizava há mais de 50 anos: “a resistência que a classe 
trabalhadora opõe aos que a oprimem, as suas tentativas – es-
pasmódicas, meio conscientes ou inconscientes – de alcançar 
os direitos humanos, pertencem à história e podem aspirar a 
um lugar no âmbito [literário] do realismo”. E, em carta de 
1883 a Minna Kaustky, já escrevera: 

A meu ver, um romance de tendência socialista preenche 
perfeitamente a sua missão quando, através de uma pintura 
fiel das verdadeiras relações entre os homens, destrói as 
ilusões convencionais sobre a natureza destas relações, abala o 
otimismo do mundo burguês e obriga a duvidar da pereni-
dade da ordem existente, mesmo que o autor não indique 
diretamente a solução, mesmo que, neste caso, não tome 
diretamente partido.

Por último, não é impossível que Lenin, quando propôs 
uma literatura a ser desenvolvida pelos militantes do Partido, 
assim como Lunatcharsky e Bogdanov, ao pensarem na criação 
de uma organização como a Proletkult, estivessem inspirados 
nesta observação de Engels: 

os operários [ingleses] também têm gosto por uma sólida 
instrução quando esta lhe é apresentada livre de toda a 
sabedoria interesseira da burguesia. Provam-no as confe-
rências sobre ciências naturais, estética ou economia po-
lítica, realizadas com frequência em todas as organizações 

consultada é a moscovita em inglês, de 1962, p. 129-131. As próximas referên-
cias de Engels se encontram na antologia Sobre literatura e arte (Marx-Engels). 
Lisboa: Estampa, 4ª ed., 1974.
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operárias – sobretudo as socialistas – e as que têm assistido 
numeroso público (...) O proletariado inglês conseguiu 
adquirir uma cultura independente. (...) Nestas bases, 
criou uma literatura própria, constituída sobretudo por 
jornais e livretos, cujo valor é muito superior ao de toda 
a literatura burguesa.

Lenin e a luta aberta por uma cultura socialista no 
processo revolucionário

Em plena atividade dos Sovietes (especialmente Moscou e 
S. Petersburgo) em 1905, Lenin publica uma intervenção no 
jornal do Comitê Central do Partido Social-Democrata dos 
Trabalhadores Russos, o Novaya Zhzn, número 12, de 13 de 
novembro daquele ano. Trata-se de um documento que, por 
assim dizer, inaugura na Rússia um debate que já fora resolvido 
na Alemanha (por exemplo) na segunda metade do século 
XIX. A proposta de Lenin é muito clara: tomar as providências 
necessárias para desenvolver uma literatura (e, por extensão, 
uma cultura) abertamente vinculada ao Partido.3 Em 1905 
já funcionavam na Alemanha os clubes, editoras, bibliotecas, 
salas de leitura, coros, grupos teatrais e outros organismos de 
militância cultural social-democrata.

Com o título “Organização partidária e literatura par-
tidária”, o texto de Lenin começa registrando a meia-vitória 
da revolução na Rússia, ainda em andamento, que já dera 
início ao desaparecimento da distinção entre imprensa legal e 
ilegal. Apenas início, porque um boletim como o Izvestia (do 

3 Em texto de 1906 sobre as novas tarefas do Partido na situação de “pré-
legalidade”, Lenin ainda explicita a razão prática para a criação desses e outros 
locais, como bares e restaurantes, de convivência socialista: tratava-se de fazer 
finanças para o Partido e de dispor de postos de trabalho para agitadores 
demitidos por patrões “democráticos”.
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Comitê Executivo do Soviete), por exemplo, ainda continuava 
a ser editado e distribuído clandestinamente. Mesmo ainda 
no início, este processo trazia ao primeiro plano as questões 
relativas à literatura partidária, com prioridade para a produção 
especificamente política, mas também com implicações mais 
amplas, como a artística.

Enquanto havia distinção entre literatura legal e ilegal, 
diz Lenin, decidia-se a questão da literatura partidária e não 
partidária de modo simples e anormal, pois toda a imprensa 
partidária (inclusive a burguesa) era ilegal e toda a imprensa 
legal era não partidária, uma vez que todos os partidos eram 
proibidos. Mas essa imprensa legal e não partidária sempre 
gravitara em torno de algum partido. Nesta situação, eram 
inevitáveis alianças não naturais, infiltração de desconhecidos 
e inúmeros artifícios de camuflagem. Esse teria sido um pe-
ríodo de muita linguagem esopiana, muita alegoria, servidão 
literária, discurso escravizado e servidão ideológica.

A prova de que a revolução (burguesa) ainda não se 
completara era exatamente a convivência entre manifestação 
partidária aberta e “legalidade” prudentemente clandestina. 
A partir deste momento, passamos a simplesmente traduzir 
(do inglês) a continuação do texto de Lenin.

***

Seja como for, a meia revolução nos obriga a começar 
imediatamente o trabalho em novas bases. A literatura de 
hoje, mesmo a “legalmente” publicada, é cerca de 90% 
partidária. E precisa se tornar inteiramente partidária: em 
contraste com o costume burguês – o objetivo do lucro, a 
imprensa burguesa comercial, o carreirismo literário burguês, 



43

Iná Camargo Costa

o individualismo, o “anarquismo aristocrático” e a busca do 
enriquecimento –, o proletariado socialista precisa fazer avan-
çar o princípio da literatura partidária, precisa desenvolver 
este princípio e passar a praticá-lo inteira e completamente, 
tanto quanto possível.

O que é o princípio da literatura partidária? Não é simples-
mente o fato de que, para o proletariado socialista, a literatura 
não pode ser um meio de enriquecimento para indivíduos ou 
grupos: na verdade, ela não pode ser um empreendimento 
individual, independente da causa comum do proletariado. 
Abaixo os escritores não partidários! A literatura precisa se 
tornar parte da causa comum do proletariado, um “parafuso 
na engrenagem” de um só mecanismo social-democrata que 
é posto em movimento por toda a vanguarda politicamente 
consciente de toda a classe trabalhadora. A literatura precisa 
se tornar um componente do trabalho organizado, planejado 
e integrado do Partido Social-Democrata.

“Toda comparação é falha”, diz um ditado alemão. Esta 
minha comparação entre parafuso em um movimento vivo 
e uma máquina também é. E ouso dizer que sempre haverá 
intelectuais histéricos que vão uivar com tal comparação que 
degrada, amortece, “burocratiza” a batalha livre das ideias, a 
liberdade de crítica, a liberdade de criação literária etc. Tais 
protestos, a bem da verdade, nada mais são que expressão 
do individualismo intelectual burguês. É indiscutível que 
literatura é o que menos pode ser submetido ao ajuste mecâ-
nico ou ao nivelamento, à regra da maioria sobre a minoria. 
Também é indiscutível que neste campo deve ser aberto o 
mais amplo horizonte para a iniciativa pessoal, o pensamento 
e a fantasia, à forma e ao conteúdo. Tudo isto é inegável; 
mas simplesmente mostra que o lado literário da causa do 
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partido proletário não pode ser mecanicamente identificado 
com os outros lados. E isto não refuta nem minimamente a 
proposição – que é, isto sim, alheia e estranha à burguesia 
e à democracia burguesa – de que a literatura precisa neces-
sariamente se tornar um elemento do trabalho do Partido 
Social-Democrata, ligado de modo inseparável aos outros 
elementos. Os jornais precisam se transformar em órgãos 
das várias organizações do Partido e seus escritores precisam 
certamente se tornar membros dessas organizações. Centros 
de publicação e distribuição, livrarias, salas de leitura, bi-
bliotecas e estabelecimentos similares – todos eles precisam 
estar sob o controle do Partido. O proletariado socialista 
organizado precisa tomar conta deste trabalho, supervisioná-
-lo inteiramente e, do começo ao fim, sem nenhuma exce-
ção, infundir nele a corrente viva da causa proletária viva e 
deste modo ocupar o terreno do velho princípio russo meio 
oblomovista e meio comercial: o escritor escreve, o leitor lê...

Evidentemente não estamos sugerindo que esta trans-
formação do trabalho literário, que foi contaminado pela 
censura asiática e pela burguesia europeia, pode se realizar 
imediatamente. Longe de nós defender qualquer tipo de sis-
tema padronizado, ou soluções por meia dúzia de decretos. A 
última coisa que se aplica a este caso são esquemas áridos com 
fórmulas pré-fabricadas. O necessário é que o Partido como 
um todo, e todo o proletariado social-democrata militante 
na Rússia inteira, tome consciência deste novo problema, 
determine-o claramente e se disponha a resolvê-lo em toda 
parte. Recém-saídos do cativeiro da censura feudal, não temos 
o desejo de nos transformar, e não nos transformaremos, em 
prisioneiros das relações literárias do mercado burguês. Nós 
queremos e vamos estabelecer uma imprensa livre, não apenas 
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livre da polícia, mas também do capital, do carreirismo e, mais 
importante, livre do individualismo anarcoburguês.

Estas últimas palavras podem parecer paradoxais, ou 
um ultraje ao leitor. Algum intelectual, ardente defensor da 
liberdade, pode gritar: O quê? Vocês querem impor controle 
coletivo sobre uma matéria tão delicada e individual como a 
obra literária? Vocês querem que operários decidam questões 
científicas, filosóficas e estéticas por maioria de votos? Vocês 
negam a absoluta liberdade do trabalho ideológico absoluta-
mente individual!

Acalmem-se, senhores! Antes de mais nada, estamos dis-
cutindo literatura partidária e sua subordinação ao controle do 
Partido. Todos são livres para escrever o que bem entenderem, 
sem restrições. Mas toda associação voluntária (como os par-
tidos) também é livre para expulsar integrantes que usam o 
nome do Partido para defender opiniões contrárias às dele. A 
liberdade de expressão e de imprensa deve ser completa. Mas 
então a liberdade de associação também tem que ser completa. 
Estou perfeitamente disposto a garantir a vocês, em nome da 
liberdade de expressão, o pleno direito a berrar, mentir e escrever 
segundo as ordens do seu coração. Mas vocês também têm que 
se dispor a me garantir, em nome da liberdade de associação, o 
direito de entrar em, ou sair de, uma associação com gente que 
defende esta ou aquela opinião. O Partido é uma associação 
voluntária que seguramente ruiria, primeiro ideologicamente 
e depois fisicamente, se não excluísse as pessoas que defendem 
opiniões contrárias às suas. E, para definir o limite entre o que 
é partidário e antipartidário, existem o programa, os estatutos e 
as resoluções sobre tática e, por último, a experiência da Social-
-Democracia Internacional, a associação voluntária internacional 
das organizações do proletariado, que constantemente abrigou 
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em seus partidos tendências e elementos não inteiramente con-
sistentes, não inteiramente marxistas nem corretos e que, por 
isso mesmo, constantemente faz “limpezas” em suas fileiras. 
Assim será também entre nós com os que apoiam a “liberdade 
de crítica” burguesa no interior do Partido. Estamos agora em 
processo iminente de transformação em partido de massas, 
mudando abruptamente para uma organização aberta. Agora 
é inevitável que se junte a nós muita gente inconsistente (do 
ponto de vista marxista), talvez alguns elementos cristãos e 
eventualmente místicos. Nós temos estômago forte e somos 
marxistas empedernidos. Vamos digerir todos esses elementos 
inconsistentes. Liberdade de pensamento e de crítica jamais 
nos farão esquecer a liberdade de organizar as pessoas nestas 
associações voluntárias conhecidas como partidos.

Em segundo lugar, temos que dizer aos individualistas 
burgueses que sua conversa sobre liberdade absoluta é pura 
hipocrisia. Não pode haver liberdade real e efetiva numa socie-
dade baseada no poder do dinheiro, numa sociedade em que 
as massas trabalhadoras vivem na pobreza e um punhado de 
ricos vive como parasitas. Por acaso o Senhor Escritor é livre 
em relação a seu editor burguês, em relação ao público burguês 
que lhe apresenta a demanda de pornografia em romances 
e na pintura, além de prostituição como “suplemento” nas 
“sagradas” artes cênicas? Esta liberdade absoluta não passa de 
uma frase vazia burguesa ou anarquista (uma vez que, como 
visão de mundo, o anarquismo é filosofia burguesa no avesso). 
Não se pode viver em sociedade e ser livre da sociedade. A 
liberdade do escritor burguês, artista ou atriz, é simplesmente 
a dependência mascarada (ou hipocritamente mascarada) do 
dinheiro, da corrupção e da prostituição.
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Nós socialistas denunciamos esta hipocrisia e arrancamos 
seus falsos rótulos, não para alcançar uma literatura e uma 
arte não classista (o que só seria possível numa sociedade sem 
classes), mas para contrapor a esta literatura hipocritamente 
livre, que na verdade é ligada à burguesia, uma literatura ver-
dadeiramente livre que será abertamente ligada ao proletariado.

Ela será uma literatura livre porque a ideia de socialismo e 
simpatia pelo trabalhador – e não a cobiça e o carreirismo – vai 
sempre trazer novas forças à militância. Será uma literatura 
livre porque servirá, não a alguma heroína enfastiada, não aos 
“dez mil superiores” entediados que sofrem de degeneração 
balofa, mas aos milhões e dezenas de milhões de trabalhadores 
– a flor do país, sua força e seu futuro. Será uma literatura livre 
que vai enriquecer a última palavra em matéria de pensamento 
revolucionário da humanidade com a experiência e o trabalho 
vivo do proletariado socialista, configurando a interação per-
manente entre a experiência do passado (socialismo científico, 
que é a superação das suas formas primitivas e utópicas) e a do 
presente (a luta atual dos nossos companheiros trabalhadores).

Ao trabalho, então, companheiros! Estamos diante de uma 
tarefa nova e difícil. Mas ela é nobre e gratificante – organizar 
uma literatura ampla, multiforme e variada, inseparavelmente 
ligada ao movimento social-democrata da classe trabalhadora. 
Toda a literatura social-democrata tem que se tornar partidária. 
Todos os jornais, revistas, editoras etc., devem se integrar a 
alguma organização do partido. Só então a literatura “social-
-democrata” verdadeiramente se tornará digna desse nome; só 
então será capaz de cumprir sua tarefa e, mesmo no âmbito da 
sociedade burguesa, terá condições de romper com a escravi-
dão burguesa e fundir-se ao movimento da classe realmente 
avançada e profundamente revolucionária.
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1917: fundação da Proletkult
Em acordo com a tarefa acima enunciada por Lenin, 

Lunatcharsky foi um dos militantes social-democratas que 
imediatamente começou a lutar por uma arte que funcionasse 
como inspiração para a ação política, assim como Bogdanov e 
Gorky, que também levaram adiante a proposta de ampliar o 
número de trabalhadores militantes em condições de assumir 
papéis de liderança nas próximas batalhas da revolução.

Com a queda do regime tsarista em fevereiro de 1917, 
Lunatcharsky volta do exílio, reintegra-se ao Partido (do qual 
se afastara) em Petrogrado e, assim como Bogdanov, de volta 
a Moscou, dá início às providências para a centralização das 
organizações voltadas à militância cultural proletária. Uma 
primeira tentativa, em julho de 1917, patrocinada pelo Soviete 
de Petrogrado, foi uma conferência que fracassou em parte 
como consequência da intervenção antimilitante dos men-
cheviques que, entre outras exigências, queriam a exclusão 
dos bolcheviques.4

Em vista disso, o Comitê Central das Comissões de 
Fábrica de Petrogrado, com apoio do Soviete, organiza uma 
segunda conferência das organizações proletárias voltadas para 
a cultura e a educação. Sua meta era criar uma organização 
– a futura Proletkult – que as centralizasse. Já na condição de 
responsável pela Comissão de Cultura e Educação do Partido 
Bolchevique em Petrogrado, Lunatcharsky convocou e viabi-
lizou a realização desta conferência em setembro de 1917. A 
ela compareceram 208 delegados, representando sindicatos, 
comissões de fábrica, soldados, grupos de juventude, dumas 

4 Todas as informações históricas podem ser conferidas no verbete Proletkult 
da Wikipédia em inglês.
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municipais e regionais e o partido Socialista Revolucionário, 
além do Bolchevique. Esta Conferência fundou a Proletkult e 
elegeu seu comitê central, do qual fizeram parte N. Krupskaia  e 
Lunatcharsky, este último na condição de presidente. Tratava-
-se de um organismo de frente, do qual podiam e deviam 
participar não militantes partidários.

Menos de 15 dias depois, acontece a Revolução de Outu-
bro, o Soviete de Petrogrado elege Lunatcharsky como Co-
missário de Educação e Cultura (o Narkompros) e a maioria 
dos integrantes do Comitê Central da Proletkult, inclusive 
Krupskaia, passa a integrar este Comissariado. Mas a Proletkult  
prossegue em sua ação como organismo independente.

Em 1918, Bogdanov funda a Proletkult de Moscou com a 
tarefa explícita de fazer avançar a causa da ditadura do pro-
letariado, tendo como alvo os trabalhadores urbanos e desde 
logo se organizando de formas as mais variadas, como células, 
clubes e estúdios.

Em setembro de 1918 realiza-se a primeira Conferência 
Nacional da Proletkult, à qual comparecem 330 delegados e 
234 convidados. A maioria era constituída por sindicalistas, 
comissões de fábrica, cooperativas e clubes de trabalhadores. 
O principal ponto da pauta foi a subordinação ou não da 
Proletkult ao Narkompros, uma vez que as verbas da Proletkult 
provinham do orçamento do Narkompros (quase um terço do 
total em 1918) e já se configurara a duplicação de atividades. 
Rejeitada esta proposta, em 1919 Krupskaia faz uma tentati-
va de enquadrar a organização em sua divisão (educação de 
adultos) mas preservando sua independência organizativa, que 
também não prospera. A “independência” da Proletkult foi, 
finalmente, revogada em 1920, quando de seu Primeiro Con-
gresso, que deliberou pela submissão completa ao Narkompros, 
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ao aprovar na íntegra a proposta bolchevique redigida pelo 
próprio Lenin (voltaremos ao ponto).

No que diz respeito às atividades da Proletkult no âmbito 
teatral, interessa lembrar que, tendo em vista seu objetivo de 
cultivar o ponto de vista do trabalho coletivo, fazia parte de suas 
convicções rejeitar todos os modos convencionais de organiza-
ção de companhias (inclusive o do Teatro de Arte de Moscou) 
e estimular todas as formas experimentais de organização e 
produção de espetáculo-intervenção, dando preferência a ações 
de massas, trabalhos processionais, festivais e, no âmbito dos 
assuntos, preferência pelos chamados “temas sociais”. Por esta 
característica, a Proletkult contou com o apoio dos iconoclas-
tas, dos construtivistas e dos futuristas. Fotografia, cinema e 
colagem eram definidas como arte proletária.

Lunatcharsky: a frente de luta no campo da cultura
Como ficou dito, Lunatcharsky assumiu a responsabili-

dade pela condução dos trabalhos revolucionários no campo 
da educação e da cultura perante o Soviete em 1917. Em 
sintonia com as instruções do soviete, definiu em 1918 a ta-
refa do proletariado na frente cultural como a realização da 
autoeducação proletária dos trabalhadores, tal como enunciada 
por Rosa Luxemburgo e reproduzindo os termos do Programa 
da Proletkult 5.

5 Sem querer forçar a relação e na falta de documentos que o demonstrem, 
não é ocioso especular sobre as características de “frente partidária” que teria 
esta organização de militância cultural inteiramente afinada com as tarefas 
definidas pelo Partido Social-Democrata dos Trabalhadores Russos, em seu 
IV Congresso realizado em 1906. A maioria das referências a Lunatcharsky se 
encontra na coletânea As artes plásticas e a política na URSS (Lisboa: Estampa, 
1975).
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Nesta manifestação, Lunatcharsky afirma ainda que “a 
cultura do proletariado que luta para se libertar é uma cultura 
de classe, muito definida e baseada na luta.” A luta é por um 
ideal – o da cultura da fraternidade e da liberdade; pela vitória 
sobre o individualismo que mutila os seres humanos, por uma 
vida comunista que tenha por base a livre combinação de 
personalidades em entidades suprapessoais. A palavra-chave 
nesta luta é cooperação.

A quem pergunta se o proletariado tem uma cultura, 
Lunatcharsky  responde que sim, “com toda a certeza”: “primeiro, 
tem no marxismo tudo o que precisa, ou tem a investigação 
profunda e exigente dos fenômenos sociais, base da sociologia 
e da crítica da Economia Política e a culminação da concepção 
filosófica do mundo. Neste sentido, o proletariado já é o herdei-
ro de tesouros que ultrapassam as mais brilhantes realizações 
do cérebro humano.” Por isto, “a educação ética e estética dos 
filhos dos trabalhadores no espírito da ideologia socialista é 
uma necessidade suprema e há de ser pautada pelo marxismo”.

Vale a pena registrar, mesmo de passagem, que Luna-
tcharsky trata, em “Lenin e a Arte”, daquilo que poderíamos 
chamar “as relações de Lenin com as artes e, em especial, com 
a Proletkult”: todos sabem que Lenin queria arte de propagan-
da; ia pouco ao teatro e tinha preferência pelo Teatro de Arte 
de Moscou (de Stanislavsky), mas achava o Teatro Bolshoi 
(do Lago dos cisnes) um desperdício pois, além de considerá-
-lo “inequivocamente senhorial”, entendia que as verbas do 
Estado deveriam ser destinadas prioritariamente às escolas 
primárias rurais.

Lenin discordava de Lunatcharsky a respeito da Proletkult. 
Este último esclarece que, em primeiro lugar, Lenin temia 
que ela tentasse se ocupar da elaboração de uma “ciência 
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proletária” e de uma “cultura proletária total”. Mais grave 
que isto, temia que a organização se convertesse em ninho de 
alguma heresia política e por isso lutou por sua assimilação 
pelo Comissariado  da Educação e Cultura (Narkompros), o que 
efetivamente aconteceu em 19206. Mas “Lenin nunca pensou 
em dissolvê-la. Ao contrário, acolhia com agrado todos os seus 
procedimentos essencialmente artísticos”.

Em “O papel do Estado Proletário no desenvolvimento 
da cultura socialista”, o Comissário Lunatcharsky explicita 
os fundamentos e objetivos das políticas em andamento na 
URSS. Lembra que para o liberalismo burguês o Estado não 
deve interferir na cultura, pois se enganaria ao imaginar que 
tem força para criar tesouros culturais ou para dar diretrizes 
à cultura. Por outro lado, só acarretaria prejuízos. Já para os 
bolcheviques, a influência do Estado (revolucionário) sobre as 
artes é benéfica. Sua atuação é a favor dos trabalhadores. Por 
isso, o Estado soviético não pode deixar de reprimir os que 
usam a importante arma da arte para travar uma luta contrar-
revolucionária. Aplicar a este caso o critério liberal seria trair 
a revolução, equivaleria a conceder aos inimigos o direito de 
traficar armas e comercializar veneno.

Quanto à necessidade da crítica expor o que há de con-
servador e mesmo reacionário nas obras, Lunatcharsky faz 
uma pergunta muito esclarecedora: “Que classe de marxistas-
-leninistas seríamos se, depois de demonstrar que em qualquer 
obra literária ou de arte podemos ver os fios entrelaçados da 

6 Esta assimilação marcou o começo da liquidação do projeto original da 
Proletkult, pois a organização passou a submeter-se a deliberações pautadas 
pelas necessidades da NEP, que contrariavam ponto por ponto os seus objetivos 
e métodos.
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correlação de classes e da luta de classes, não estivéssemos (ago-
ra, na ditadura do proletariado) em condições de os indicar?”

Apoiando-se em Marx e Engels (que debateram com Max 
Stirner, na Ideologia alemã), lembra que “a criação, que é coletiva 
na sua essência, pode e deve também ser coletiva na sua forma”. 
Este era um dos pontos centrais da intervenção da Proletkult.

Dirigindo-se aos próprios companheiros de partido, o 
Comissário diz que Lenin tem razão quando afirma que falta 
nível cultural nas próprias fileiras do Partido e uma forma de 
superar esta carência seria o desenvolvimento da camaradagem, 
a autopreparação e o crescimento coletivo (como se fazia nas 
ações da Proletkult).

Como exemplo de relação crítica com herança do passado, 
Lunatcharsky relata a experiência dos artistas plásticos que 
transformaram os palácios (no plural) de Nicolau II em Mu-
seus do Mau Gosto e organizaram visitas monitoradas àqueles 
monumentos. Essas visitas se transformaram em verdadeiras 
aulas marxistas de história da arte e fizeram muito sucesso.

Reconhecendo que, no âmbito da cultura e da arte, a 
NEP significou importante retrocesso, Lunatcharsky registra 
a mesma avaliação dos militantes da Proletkult: 

(...) a par de um quase total desaparecimento do agitprop, 
vemos surgir um teatro corruptor, a diversão picaresca que 
constitui um dos venenos do mundo burguês. Ainda que 
em menor escala, em outros campos da arte adivinha-se 
igualmente uma volta ao triste passado. (...) Ninguém duvida 
que com a NEP o artista volta a cair no mercado. 

É muito claro o risco de se perder tudo o que foi conquis-
tado na guerra civil: “Houve obras de teatro revolucionário, 
algumas das quais eram bastante significativas. Infelizmente 
receio muito que uma tarefa tão importante como a do 
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agitprop, que é a de levar às massas uma arte itinerante, seja 
suprimida.”

O editor deste texto avisa em nota que, devido à introdução 
da NEP, reintroduzira-se o que fora proibido nos anos da guerra 
civil: a empresa privada na indústria, no comércio, no entre-
tenimento, nas publicações e no comércio das obras de arte. 
Os nepmen trataram de imprimir na vida artística a marca de 
suas tendências e gostos. No que diz respeito especificamente 
à Proletkult, podemos afirmar que aqui está a razão objetiva 
para o combate de que foi alvo: seus grupos constituíam 
concorrência “desleal” patrocinada pelo Estado. Como seus 
trabalhos não eram espetáculos, não havia cobrança de ingres-
sos. Nestas condições, as neocompanhias teatrais não teriam 
como se viabilizar se os grupos de agitprop (e por extensão os 
da Proletkult) se recusassem a praticar as “leis de mercado”. A 
palavra de ordem que praticamente dizimou os grupos teatrais 
do agitprop (e da Proletkult) foi “profissionalização”.

De volta a Lunatcharsky, estava estabelecido que o conteú-
do central das artes a serem patrocinadas pelo Estado Soviéti-
co, era a luta pelo socialismo, com dois objetivos prioritários: 
a) facilitar às massas o conhecimento da arte; b) promover o 
aparecimento, em seu interior, das melhores unidades e coleti-
vidades para se converterem em porta-vozes artísticos da alma 
popular.

Entendendo que arte é sempre propaganda, o Estado Sovié-
tico, através do Narkompros, ao mesmo tempo que procurou 
atrair e patrocinar os artistas que estivessem profundamente 
embebidos da concepção socialista do mundo, tratou de proibir 
a propaganda – em todas as suas formas – que lhe era hostil. 
Para Lunatcharsky, a censura é uma arma como outra qualquer 
e é preciso saber utilizá-la.
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Bogdanov e os fundamentos teóricos da Proletkult
Tendo como estratégia a consolidação do espírito coletivis-

ta através das práticas culturais, Bogdanov desenvolve algumas 
reflexões úteis para se entender a ação da Proletkult no período 
revolucionário que, como já ficou dito, foi suprimida após a 
introdução da NEP7. Por exemplo: “a solidariedade entre os 
elementos conscientes de classe (leia-se: militantes do partido) 
do proletariado – representantes da sociedade do futuro – é 
uma pequena indicação do grau de entendimento mútuo e 
simpatia a se universalizarem na sociedade futura”.

Para Bogdanov, na sociedade futura não haverá fetichismo, 
pois haverá esclarecimento universal, fim do misticismo e fim 
da metafísica, como consequência da destruição e erradica-
ção dos poderes do mercado e da concorrência (ou seja: fim 
da extração de mais-valia, a base material do fetichismo da 
mercadoria). A revolução, conforme exposto por Lenin, tem 
por horizonte a abolição do Estado como forma: “Toda forma 
de Estado é uma organização da dominação de classe e não 
pode existir onde não houver classes. (...) No período de 
transição, o Estado é necessário enquanto não se completar 
o enquadramento dos recalcitrantes.” A sociedade do futuro 
eliminará os parasitas sociais.

Em texto de 1923, “A poesia proletária”, Bogdanov expõe 
os dados do presente nos quais se apoiam suas especulações 
sobre o futuro: no capitalismo, os trabalhadores já aprendem 
a trabalhar em caráter colaborativo mas, como são domina-
dos e subordinados aos interesses do capital, sofrem sob a 
tirania da administração, da hierarquia etc. Mas isto já lhes 

7 Todos os textos de Bogdanov se encontram no Marxists Internet Archive, 
pelo menos em inglês. As traduções são de minha responsabilidade.
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faculta a possibilidade de tomar consciência da dependência 
universal; em decorrência disto, entre os trabalhadores o 
“ego” individual já é reduzido a suas dimensões reais, já é 
posto em seu lugar.

Na luta pelo socialismo, desenvolve-se e avança o trabalho 
coletivo na camaradagem, que não é uma forma pronta. “A este 
trabalho segue-se a consciência da camaradagem, que é lenta 
(...) e só vai se realizar mesmo no socialismo, que nada mais é 
que a organização de toda a sociedade de modo camarada.”

A poesia proletária pertence a este espírito de camaradagem. 
Suas funções, assim como as dos poetas, são: dar expressão 
artística ao ponto de vista do proletariado e organizar suas 
forças e sua consciência de forma poética. Como exemplo, 
Bogdanov se refere a poetas que publicam seus poemas no 
jornal Pravda, pois estes organizam sua classe.

A poesia proletária ainda está em estado embrionário, mas 
está se desenvolvendo. É uma necessidade, porque o prole-
tariado precisa de autoconsciência plenamente desenvolvida 
e a poesia é parte deste processo (...). O proletariado é o her-
deiro de toda a cultura do passado – do que há de melhor na 
poesia dos mundos burguês e feudal. [Mas] ele deve assumir 
esta herança sem se submeter ao espírito do passado que 
prevalece nestas obras (...). A herança não deve dominar 
o herdeiro, mas se transformar em instrumento em suas 
mãos. Os mortos devem servir os vivos e não cerceá-los.8

Em “Religião, arte e marxismo”, texto de 1920, Bogdanov, 
além de responder às dúvidas de Lenin sobre “a rejeição da 
cultura do passado”, expõe por extenso alguns dos objetivos 
da intervenção da Proletkult.

8 Esta proposição faz parte do repertório de todos os que leram as Lições de 
Filosofia da História, de Hegel.
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O proletariado teria que resolver pelo menos dois pro-
blemas no campo da arte: 1) o da criação independente, que 
consistiria em desenvolver a percepção do eu e do mundo em 
imagens vivas e harmoniosas, além de encontrar a expressão 
de suas forças mentais em formas artísticas e 2) assumir sua 
herança, isto é, assumir o domínio dos tesouros artísticos 
criados no passado, assimilar tudo o que é grandioso e belo 
neles sem se submeter ao espírito das sociedades burguesa e feudal 
neles presente.

Para assumir tal herança, é necessário adotar um ponto de 
vista materialista, o único que pode assegurar a não conversão 
do estudioso ao objeto estudado. Por exemplo: a religião pre-
cisa ser estudada de um ponto de vista ateu-materialista, que 
assegura a liberdade do estudioso frente ao objeto. Por isso, 

(...) a classe trabalhadora precisa encontrar e desenvolver ao 
máximo um ponto de vista superior à cultura do passado. 
(...) Assim, ela será capaz de ter domínio sobre essa cultura 
sem se submeter a ela, de transformá-la em instrumento 
para a construção de uma nova vida, uma arma para a 
luta contra a mesma velha sociedade de onde provém esta 
cultura. 

Marx, também nesta questão, é um exemplo a ser seguido: 
submeteu os métodos da ciência social de seu tempo a uma 
crítica apoiada num ponto de vista superior – o do proletariado.

Diante disto, a tarefa posta na ordem do dia pela Revolução 
Proletária seria a da reorganização crítica da herança cultural 
do ponto de vista do trabalho coletivo, ou o ponto de vista da 
classe socialmente produtiva.

Em 1924 Bogdanov retoma o problema da “Herança ar-
tística dos trabalhadores”, insistindo em que o ponto de vista 
do trabalho coletivo – que é totalmente organizativo – assegura 
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a apropriação produtiva da herança cultural. Seu exemplo 
seria uma leitura, adotando esse ponto de vista, de Hamlet, 
cujo ponto de vista é aristocrático. O interesse proletário no 
estudo de uma peça como esta residiria em conhecer outros 
tipos de organização social diferentes da sua, para produzir 
contrapontos críticos. Generalizando o alcance do exemplo, 
Bogdanov apresenta uma pergunta que pode nortear qualquer 
leitura crítica de obra do passado: “em que ponto de vista – de 
classe ou grupo social – a obra se apoia?”

Tendo em vista o caráter de estudo (crítico e formativo) 
que implica a relação com a arte do passado, para Bogdanov 
é óbvio que esta herança não tem préstimo para o trabalho 
de agitprop. Este seria um campo de trabalho para o qual os 
intelectuais estariam convocados, pois a contribuição que o 
crítico (marxista, é claro) teria a dar seria expor ao proletariado 
o sentido e o valor de uma obra do ponto de vista do trabalho 
coletivo e da organização.9

Partido, Estado e Proletkult
Em 1920 realiza-se, finalmente, o Primeiro Congresso 

da Proletkult. Militantes bolcheviques que integravam esta 
organização receberam de Lenin a tarefa de apresentar uma 
proposta de resolução, por ele mesmo redigida, que foi inte-
gralmente aprovada. Segue a proposta traduzida do inglês, tal 
como consta no volume 3 de suas Selected Works (cobrindo o 
período 1918 a 1923). A edição é da International Publishers, 
Nova York, 1967. O texto também foi publicado na edição de 
8/10/1920 do jornal Izvestia. Os destaques são meus.

9 Walter Benjamin desenvolveu estas teses em O autor como produtor.
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1) Todo o trabalho educativo na URSS, no campo da edu-
cação política em geral e no campo da arte em particular, 
deve estar imbuído do espírito da luta de classes travada 
pelo proletariado com vista à realização dos objetivos de 
sua ditadura, isto é, a derrubada da burguesia, a abolição 
das classes e a eliminação de todas as formas de exploração 
do homem pelo homem.
2) Em vista disso, o proletariado, por meio de sua vanguar-
da – o Partido Comunista – e por meio dos diversos tipos 
de organização proletária, deve desempenhar a máxima 
atividade e assumir a liderança em todo o trabalho da 
educação pública.
3) Toda a experiência da história moderna e, especialmente, 
a luta revolucionária do proletariado de todos os países – 
que já tem mais de 50 anos –, desde o aparecimento do 
Manifesto Comunista, inquestionavelmente demonstrou que 
a visão de mundo marxista é a única expressão verdadeira 
dos interesses, do ponto de vista e da cultura do proletariado 
revolucionário.
4) O marxismo conquistou o seu significado histórico como 
ideologia do proletariado revolucionário porque, longe de 
rejeitar as valiosíssimas realizações da era burguesa, ao con-
trário, assimilou e reformulou tudo o que há de válido nos 
mais de dois mil anos do desenvolvimento do pensamento 
e da cultura humana. Só um trabalho que se aprofunde nesta 
base e nesta direção, inspirado na prática da ditadura do 
proletariado como a última etapa na luta contra toda forma 
de exploração, pode ser reconhecido como o desenvolvimento 
de uma cultura proletária autêntica.
5) Aderindo de modo autônomo a este princípio, o Congres-
so da Proletkult rejeita enfaticamente, como teoricamente 
infundadas e praticamente danosas, todas as tentativas de 
inventar uma marca particular de cultura, de permanecer 
isolado em uma organização autorreferida, de traçar uma 
linha dividindo o campo de trabalho do Comissariado do 
Povo para a Educação e a Proletkult, ou de estabelecer uma 
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“autonomia” para a Proletkult em estabelecimentos inte-
grantes do Comissariado e assim por diante. Ao contrário, 
o Congresso conclama todas as organizações da Proletkult a 
assumirem a tarefa de atuar como corpos auxiliares na rede 
de organizações do Comissariado e a realizar suas tarefas 
sob a orientação das autoridades soviéticas (especificamente 
o Comissariado) e do Partido Comunista, como parte das 
tarefas da ditadura do proletariado.”
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“A CULTURA NÃO É A  
CEREJA DO BOLO” 

Reflexões sobre cultura,  
memória e identidade

Regina Coelly Fernandes Saraiva1

Este texto tem como objetivo contribuir com processos 
formativos a serem realizados pelas Escolas Itinerantes de 
Formação do Residência Agrária – Universidade de Brasília, 
que acreditamos ter imenso potencial para o trabalho com a 
memória, a cultura e a identidade das comunidades rurais onde 
deverão atuar.2 O texto foi dividido em dois momentos: inicial-
mente abordo algumas questões teóricas para ajudar a elucidar 
conceitos; em seguida apresento algumas contribuições para a 
atuação das Escolas Itinerantes de Formação, especialmente no 
desenvolvimento do eixo Cultura, Arte e Comunicação. Essas 
contribuições têm como referência experiências vivenciadas em 
sala de aula com estudantes advindos do campo (na Licencia-

1 Professora da Universidade de Brasília. Faculdade UnB Planaltina.
2 As Escolas Itinerantes de Formação são parte da proposta pedagógica do 

curso de especialização Residência Agrária, desenvolvido na Faculdade 
UnB Planaltina – FUP/Universidade de Brasília, desde 2013. Nas Escolas 
Itinerantesde Formação serão desenvolvidos processos de formação política 
implementados nos Núcleos Territoriais (NT) de abrangência do Residência 
Agrária, cumprindo tarefas como manter viva a memória e a história das 
comunidades (Caderno do Residência Agrária – UnB, 2014).
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tura em Educação do Campo – LEdoC, da Faculdade UnB 
Planaltina/Universidade de Brasília) que realizaram em suas 
comunidades/territórios o desafio da pesquisa com histórias 
e memórias. 

Para adentrarmos nas questões teóricas cabe uma explica-
ção inicial sobre o título do texto: “a cultura não é a cereja do 
bolo”. Essa expressão era recorrentemente utilizada pela his-
tóriadora Nancy Alessio Magalhães ao se referir aos trabalhos 
de pesquisa que realizava e orientava no Núcleo de Estudos da 
Cultura, Oralidade, Imagem e Memória.3 Mas por que recorri 
a essa expressão para dar título ao texto? Porque a expressão, 
por meio de seu caráter simbólico, nos remete à compreensão/
significado de cultura que desejo enfatizar. 

A cultura aqui não é entendida somente como manifestações 
folclóricas (festas e tradições) como o senso comum costuma 
concebê-la e reduzi-la à “cereja do bolo”. Partimos do pressuposto 
de que cultura são as festas, as tradições, mas vai mais além dessa 
compreensão. Ela é aqui entendida como dimensão significante 
de todas as esferas da vida social, como expressão simbólica de 
diferentes experiências produzidas em um contexto cultural que 
tem o território como seu elemento fundante. 

A cultura é o contexto da trama de significados que tor-
nam viáveis condutas que resultam em transações sociais e 
simbólicas e que, ao mesmo tempo, tornam transparentes 
para seus sujeitos a ordem e o sentido de sua conduta e 
de suas transações, em qualquer dimensão em que elas se 

3 Historiadora, professora da Universidade de Brasília e pesquisadora do 
Núcleo de Estudos da Cultura, Oralidade, Imagem e Memória, do Centro 
de Estudos Avançados Multidisciplinares da UnB (Necoim/Ceam/UnB). 
Ao utilizar a expressão dita pela professora Nancy no título do texto presto 
minha homenagem, in memorian, deixando aqui registrada sua fala sempre 
contundente de como devemos trabalhar com a história.
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processem. Isto em cada um dos lugares específicos onde 
pessoas se relacionam como sujeitos sociais e sujeitos de 
significação (Brandão, 1996, p. 56).

Trata-se de uma concepção antropológica de cultura a par-
tir da visão geertziana de que é o contexto, o local, os lugares 
específicos onde homens e mulheres se relacionam/interagem 
como sujeitos sociais, que a cultura é elaborada. Nas palavras 
de Clifford Geertz (1989), “a cultura é um contexto”. Brandão 
(1996, p. 56) ao se referir a essa visão observa: “Toda a cultura 
é, portanto, a cultura de um contexto. É, melhor ainda, um 
contexto de relações sociais e simbólicas como cultura.” 

Para seguirmos no entendimento da cultura além da “cereja 
do bolo”, recorremos ainda a Brandão (1996): a cultura abarca 
a totalidade das atividades significativas da vida cotidiana, não 
numa visão totalizante da cultura, mas a reconhecendo como 
elemento estruturante, do estabelecer produtos e processos de 
significação. Trata-se de recuperar a dimensão histórica da 
cultura construída no contexto, no e a partir do local: “Os seres 
humanos, como sujeitos de sua história, produzem cultura” não 
de forma abstrata, mas presente em suas práticas cotidianas: 

– Nas práticas que têm como objetivo predominante a 
sobrevivência econômica, através da produção e circulação 
de bens e serviços; 
– Nas práticas que têm por objetivo predominante a 
sobrevivência social e política como as diferentes formas 
de organização e associação (grupos familiares, partidos, 
grupos de lazer, sindicatos, associações de moradores etc); 
– Nas práticas que têm como principal objetivo a expressão 
e representação do real e do imaginário, o conhecimento 
do mundo e sua valorização, a produção artística, a reli-
giosidade, as lendas, os mitos, a ciência, a tecnologia etc. 
(Brandão, 1996, p. 44).
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O movimento cotidiano e histórico onde se constrói a 
cultura na sua relação com e no território pode ser visto em 
diferentes dimensões, todas elas estreitamente entrelaçadas, 
como a dimensão ecológica, econômica, as relações de poder, a 
condição política do território, a dimensão simbólico-cultural, 
como nos mostra Brandão (1996) na citação acima.

Compreender a “cultura como um contexto” recupera 
a importância do território onde homens e mulheres fazem 
cultura. É no território que os grupos humanos se estabelecem 
social e culturalmente, de acordo com as formas coletivas que 
permitem a reprodução do seu modo de vida, e constituem 
sua identidade cultural (Sá, 2010). 

Para ajudar na compreensão desse conceito de cultura que 
se entrelaça com o de território (como contexto) e constitui/
constrói identidades, também podemos trazer a perspectiva 
benjaminiana que concebe a cultura como experiências vividas, 
como narrativas produzidas por homens e mulheres na sua 
relação com e no espaço social.

Walter Benjamim, filósofo da Escola da Frankfurt, foi 
um crítico ferrenho das visões hegemônicas e dominantes, 
do tempo cronológico e linear. Sua contribuição teórica foi 
amplamente incorporada pela história, ao conceber o “tempo 
do agora”. Em vez de uma “imagem eterna do passado”, suas 
reflexões apontam para a história que deve ser (re)escrita a todo 
momento. O “tempo do agora” é o “tempo da experiência” 
que não se fundamenta no “eterno passado”. O que Benja-
mim desejou manifestar foram as experiências recônditas e 
(re)introduzi-las ao campo da história, ao campo da cultura 
e da identidade.

A identidade em Benjamim (1987) é construída a partir das 
experiências, a partir daquilo que é vivenciado pelos sujeitos 
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históricos, não de modo abstrato, mas concretamente construído 
por homens e mulheres (de carne e osso). Para Benjamim, está 
nas narrativas, nas memórias, nas marcas que são produzidas 
por esses homens e mulheres, a possibilidade de (re)construção 
das experiências, não como uma ideia de “resgate” do passado, 
mas como um processo em que a rememoração permite que 
outros significados sejam atribuídos. 

Nas memórias estão presentes identidades que se mani-
festam ao serem (re)construídas, numa ação que Benjamin 
compreende como libertadora. Nessa ação “não só o que foi 
dito e feito é (re)construído, mas também o que foi sonhado, 
o que foi desejado e ficou reprimido” (Magalhães, 1998, p. 
22). (Re)construir memórias permite que outras histórias sejam 
escritas; infinitas historicidades são evocadas. Desse modo, 
pluraliza a presença dos sujeitos na cena social e histórica; 
rompe exclusões, dando à história, à vida, um caráter plural, 
democrático, onde cada homem e cada mulher pode ver sua 
experiência de vida registrada como algo importante e como 
parte da história.

Para Benjamin, é a memória que “arranca a tradição do 
conformismo”, procurando no passado, nas tradições, semen-
tes de uma outra história possível. Para ele, a memória é a 
redenção da história. Esse é o maior desafio do trabalho com 
a memória: a possibilidade de ver a história ser (re)construída a 
partir de múltiplos olhares, questionando, desse modo, visões 
hegemônicas e dominantes.

No pensamento benjaminiano está presente o princípio 
construtivista de evocar a memória na arte de narrar; (re)construir 
memórias não no sentido de fazer um resgate puro e simples dos 
acontecimentos ou, ainda, fazer sua descrição “tal qual ele ocorreu 
de fato”, mas 
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fazer emergir esperanças não realizadas desse passado, ins-
crever em nosso presente seu apelo por um futuro diferente. 
Para isso, é necessária a obtenção de uma experiência his-
tórica capaz de estabelecer uma ligação entre esse passado 
submerso e o presente (Gagnebin, 1993, p. 58). 

As experiências de homens e mulheres, ao serem redimidas 
pela memória, criam condições para se escrever no presente 
os apelos do passado. Assim, a (re)construção das experiências 
permite refletir sobre seus significados nas ações da vida coti-
diana onde a história transcorre. Em Benjamin, nos deparamos 
com o desafio de romper com o que foi silenciado. Assim, é 
preciso ouvir quem não foi ouvido, reconhecer significados 
em memórias que foram silenciadas, (re)conhecer saberes e 
fazeres e identificar o que eles têm a dizer, numa construção 
de possibilidades da (re)escrita da história, onde os sujeitos 
excluídos se posicionam e revelam a importância de suas 
marcas no território.

O desafio de desvendar silêncios também é trazido por Hall 
(1996) que observa: as identidades não são fixas, e o “passado 
continua a nos falar” chamando para outras possibilidades, 
para rever outros projetos identitários possíveis.

(...) A identidade cultural não é jamais uma essência fixa que 
se mantenha imutável, fora da história e da cultura. Nem 
é, dentro de nós, algum espírito transcendental e universal 
no qual a história não fez marcas fundamentais. ‘Também 
não é de uma vez para sempre’. Não é uma origem fixa à 
qual possamos fazer um retorno final e absoluto. E, é claro, 
não é um simples fantasma. Mas é alguma coisa – não é 
um mero artifício da imaginação. Tem suas histórias – e 
as histórias por sua vez, têm seus efeitos reais, materiais e 
simbólicos. O passado continua a nos falar. Mas já não é 
como um simples passado factual que se dirige a nós, pois 
nossa relação com ele, como a relação de uma criança com a 
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mãe, é sempre já ‘depois da separação’. É construída sempre 
por intermédio da memória, da fantasia, narrativa e mito. 
As identidades culturais são os pontos de identificação 
ou sutura, feitos no interior dos discursos da cultura e da 
história (Hall, 1996, p. 70).

Essas questões teóricas nos ajudam a refletir e a compreen-
der por que a cultura não pode ser entendida somente como a 
“cereja do bolo”. Utilizando também uma metáfora para nos 
ajudar nessa compreensão, eu diria: a cultura é todo o bolo! 
Está presente naquilo que entendemos como seus ingredientes 
(experiências, marcas, desejos, sonhos, projetos, identidades, 
tradições, saberes e fazeres, memórias dos vários sujeitos); no 
modo de preparo (que faz interagir todos os ingredientes); e 
na plasticidade da sua cobertura (que nos permite dizer quem 
somos, na nossa relação com e no local, com e no território, 
com e no mundo). 

Contribuições para as Escolas Itinerantes de Formação
Nesta segunda parte do texto, apresento algumas refle-

xões que têm como objetivo contribuir com a atuação das 
Escolas Itinerantes de Formação (EIF), especialmente no 
desenvolvimento do eixo Cultura, Arte e Comunicação e 
para ajudar no cumprimento de tarefas como manter viva a 
memória e a história das comunidades (Caderno do Residência 
Agrária – UnB, n. 1, 2014).

Pontuo, ainda dialogando com as questões teóricas levan-
tadas, alguns aspectos que considero essenciais no debate das 
EIF. Não tenho aqui a pretensão de esgotar a discussão sobre 
o papel da formação política a ser assumido pelas escolas no 
que diz respeito a questões relativas à cultura, à memória e à 
identidade, mas sim dar um pontapé inicial no debate (estra-
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tégico) sobre a importância das EIF nos núcleos territoriais de 
atuação do Residência Agrária.

Um primeiro aspecto a ser reconhecido no papel formativo 
que as Escolas Itinerantes de Formação deverão fomentar é tra-
balhar a cultura como contexto, como elemento estruturante 
do território onde estão presentes as relações sociais, culturais, 
ecológicas, econômicas e políticas dos sujeitos sociais (homens 
e mulheres) em interação. Por isso é preciso que o contexto 
cultural seja reconhecido com densidade. Cabe aqui trazer 
mais uma vez as palavras de Brandão:

A cultura faz. Alguns preferem lembrar que mais impor-
tante do que enunciar a coleção daquilo de que a cultura é 
feita, ou mesmo o que ela faz os homens serem e fazerem, 
é compreender com densidade o que a cultura diz. Melhor 
ainda, o que os homens se dizem entre si através de símbolos 
e dos significados da cultura (1996, p. 31).

Construir processos formativos a partir dessa perspectiva 
é um desafio. Mas, posta a tarefa das EIF de manter viva a 
memória e a história das comunidades, é preciso atentar para 
a necessidade de “recriar simbolicamente esferas de sentido”, 
“recuperar renovadoramente saberes populares” (Brandão, 
1996), valorizar experiências coletivas, valores éticos, espiri-
tuais, simbólicos e afetivos nos territórios (Sá, 2010).

Um segundo aspecto a ser reconhecido no papel formativo 
das Escolas Itinerantes de Formação é considerar a cultura 
como parte da teia de poder constituída nas comunidades, nos 
territórios. “Parte substantiva das tramas e teias que fazem o 
jogo da vida cotidiana de qualquer tipo de comunidade hu-
mana, é tecida com os fios do poder. De controle de uns sobre 
os outros, de conflitos e de atos de força” (Brandão, 1996, p. 
57). Nesse sentido, as EIF têm o papel de desvendar, a partir 
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de ações dialógicas, que aspectos da cultura, da experiência 
coletiva, da memória estão sendo silenciados ou foram silen-
ciados nos territórios. Questionar os mecanismos políticos em 
que esses silenciamentos foram produzidos é fundamental. 

Esse ponto diz respeito ao desvelamento de saberes e 
fazeres existentes nas comunidades. Assim, pensar ações for-
mativas por meio do trabalho com memórias e histórias das 
comunidades/territórios é uma estratégia para que o coletivo 
(homens e mulheres) possa se reconhecer como protagonista 
(como sujeitos de significação) de suas experiências e deseje 
(re)construí-las. 

Questionar relações de poder presentes no contexto cul-
tural nos ajuda a superar visões da cultura apenas como “a 
cereja do bolo”. Ainda que as comunidades, em seu coletivo, 
optem por manter viva uma “prática folclórica” ela tem que ser 
compreendida como um ato político, como um ato de identi-
dade daquela comunidade, que a prática para poder se manter 
viva; e não simplesmente porque se trata de “vaga produção 
simbólica” que apesar de tradicional, não agrega ao coletivo 
um posicionamento crítico da sua prática e de sua realidade. 
As manifestações culturais têm de ser, antes de tudo, um 
modo de posicionamento com e no local, na sua relação com e 
no mundo. Retomemos Brandão (1996, p. 49) que sabiamente 
nos lembra: “O que importa em uma ‘dança de congos’ não é 
o que ela tem de sobrevivência ou de antiguidade viva de nosso 
espaço, mas aquilo que as pessoas dizem entre si hoje e em seu 
contexto, através do saber a dança e do dançar o seu saber.” 

(Re)conhecer saberes e fazeres de homem e mulheres nos 
territórios passa pelo reconhecimento das tradições/experiên-
cias no sentido de (re)construir outra história possível (ou uma 
“história a contrapelo”) preocupada em registrar narrativas de 
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grupos relegados ao esquecimento. Benjamin (1987) nos legou 
o entendimento de que estão nas narrativas, nas memórias, a 
possibilidade de (re)construção da experiência para que outros 
significados sejam atribuídos àquilo que se tinha apenas como 
“ruínas” ou “escombros”. 

Nessa concepção teórica, a lembrança é a figura-chave da 
desmistificação da modernidade, cuja tragédia é o sequestro da 
experiência e da memória, a “perda da aura” da tradição (Ma-
galhães, 1996). Assim, é preciso ouvir quem não foi ouvido, (re)
conhecer significados em memórias que foram silenciadas, (re)
conhecer saberes e fazeres e identificar o que eles têm a dizer, 
numa construção de possibilidades de reescrita da história, em 
que são os sujeitos excluídos que se posicionam. 

Trata-se de fundar uma epistemologia que não seja apenas 
a representação de valores que se pretendem únicos e hege-
mônicos; trata-se de desvendar identidades e reconhecer nas 
narrativas a compreensão do processo ativo de construção de 
significados sociais que são dados pelos diversos sujeitos. (Re)
construir narrativas significa que as “interpretações sociais”, 
“interpretações de mundo” não estão fundadas em visões es-
senciais, mas em “múltiplas interpretações” dos vários sujeitos 
da história, (re)construídas a partir da sua experiência com e 
na cultura. 

Benjamin, em Experiência e Pobreza (1987), observa como 
é cada vez mais difícil deixar rastros, deixar marcas visíveis de 
nossas experiências no mundo. Ele se pergunta: “qual o valor 
de todo o nosso patrimônio cultural, se a experiência não mais 
o vincula a nós?” Apesar de reconhecer que o “esfacelamento” 
das experiências é uma condição permanente diante de projetos 
hegemônicos, ele também reconhecia que a memória “arranca 
a tradição do conformismo”. Nesse sentido o trabalho com 
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memórias serve como um antídoto possível contra o “desen-
cantamento do mundo”, contra o desenraizamento. 

Löwy (2013) em sua leitura de Benjamin, nos lembra que 
“um desvio pelo passado comunitário” significa “rumar ao 
futuro utópico” (p. 7). As Escolas Itinerantes de Formação ao 
projetarem suas ações precisam assumir uma posição crítica 
(e formativa) diante do desencantamento, das práticas homo-
gêneas e hegemônicas que tendem a construir visões lineares 
permeadas por “ideologias do progresso”, que se pretendem 
dominantes; devem em sua atuação pedagógica de formação 
irromper silêncios.

O desafio posto às Escolas Itinerantes de Formação é 
pensar processos formativos que se comprometam com “ou-
tras histórias possíveis”. A riqueza dessa construção teórico-
-metodológica, que trazemos aqui como contribuição para 
pensar as EIF do Residência Agrária, é trabalhar temáticas 
relegadas ao esquecimento; ouvir grupos oprimidos nos ter-
ritórios, quase sempre ignorados por projetos identitários que 
insistem em negar suas experiências. Ao pluralizar a presença 
de homens e mulheres na cena social e histórica, o que se 
busca é romper exclusões e, ao mesmo tempo, manifestar 
relações de poder que orientaram e orientam, no presente, o 
processo de escolha daquilo que será guardado, registrado, 
lembrado (Brayner, 2004, p. 51-52). Para Magalhães, “o que 
urge, portanto, é democratizar um pouco mais a discussão, é 
evocar infinitamente outras historicidades, poderes e saberes 
menos visíveis, porque distantes desse exercício dos saberes 
dominantes” (2000, p. 13). 

Ao pensar o papel das Escolas Itinerantes de Formação, 
trazemos aqui aspectos metodológicos/formativos vivenciados 
em sala de aula com estudantes advindos do campo (na Li-
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cenciatura em Educação do Campo – LEdoC, da Faculdade 
UnB Planaltina/Universidade de Brasília) que realizam em 
suas comunidades/territórios o desafio da pesquisa com a 
história e a memória4.

Os estudantes da LEdoC são camponeses ou oriundos de 
tradição camponesa que trazem em suas trajetórias de vida 
experiências cujas marcas estão associadas aos seus territórios. 
Entendemos que no território são deixadas marcas por meio da 
experiência individual e coletiva. As marcas/experiências com 
e no território são o foco de interesse do processo formativo/
pesquisa realizada pelos sujeitos do campo/estudantes.5

Eles são motivados a compreender os aspectos históricos 
que envolvem os territórios onde vivem, primeiro numa 
dimensão individual, onde buscamos reconhecer o papel 
de cada um e de suas famílias; depois é a dimensão coletiva 
da construção do território que interessa, valorizando as ex-
periências existentes e saberes silenciados nas comunidades. 
O importante é entender qual lugar ocupam esses sujeitos 
coletivos no território, nas comunidades onde vivem, para 
nesse sentido ir preenchendo lacunas deixadas pelas visões 
construídas da história. 

4 As pesquisas têm sido realizadas no Tempo Comunidade (TC) pelos 
estudantes da LEdoC como parte do componente curricular Pesquisa e 
Memória I, II, III, IV e V.

5 Os registros de memória contam com o suporte teórico-metodológico 
da história oral. Consultar: Magalhães, Nancy A.; Nunes, José Walter e 
Paiva-Chaves, Teresa. Memória e história: diálogo entre saberes. Revista 
Participação, n. 02, Brasília: Decanato de Extensão/Universidade de 
Brasília, 1997; Montenegro, Antônio Torres. História oral: a cultura popular 
revisitada. São Paulo: Contexto, 1992; Neves, Lucília de Almeida. Memória, 
história e sujeito: substratos da identidade, in: História Oral, Revista da 
Associação Brasileira de História Oral, n. 3, São Paulo: Associação Brasileira 
de História Oral, 2000.
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Nesse processo formativo, a intenção é fazer os sujeitos do 
campo/estudantes se perceberem como parte da história; con-
tribuir para a valorização da sua história (familiar e comunitá-
ria); contribuir para a valorização da terra e do território como 
espaços de tradição; (re)conhecer a importância de processos 
políticos da luta pela terra; e contribuir para que o estudante 
se perceba como parte do território onde vive.

A contrapelo, o que temos tentado é (re)construir histórias, 
trazendo à tona memórias, tradições e identidades a partir 
de experiências/territorialidades compartilhadas por esses 
sujeitos do campo/estudantes, registrando saberes, fazeres, 
esperanças, desejos, lutas, conflitos, sonhos e a construção de 
outro futuro possível. 

A “memória é a redenção da história”, ela carrega em si 
o sentido libertador daquele que a (re)constrói; revitalizar a 
história a partir de vários olhares, das múltiplas experiências 
é um desafio utópico, mas possível. Em práticas pedagógicas 
com estudantes do campo, o que temos buscado é essa dimen-
são formativa por meio da cultura, da história e da memória. 
Nesse processo o que interessa são as vozes dos sujeitos do 
campo, homens e mulheres que estão nos territórios construin-
do suas histórias cotidianas. Para nós, essa formação é parte 
do entendimento de que identidade só tem quem reivindica 
(Silva, 2000); por isso trata-se de uma proposta pedagógica 
que caminha no sentido da valorização das experiências, da 
memória, das tradições, das identidades construídas no e com 
o território, na e com a cultura. 
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PONDO O TEATRO DO  
OPRIMIDO NA HISTÓRIA1

Julian Boal2

Para começar, eu gostaria de dar uma imagem para vocês. 
Imagem que talvez seja simplória demais, mas que eu acho que 
me ajudará a dar um cerne à reflexão que eu quero desenvolver 
com vocês. 

Imaginemos que estamos reunidos marcando datas para 
um ensaio, um grupo de trabalho, o que seja, e que neste 
momento um amigo nosso tire da bolsa uma agenda de 1974. 
A gente estaria certo em ficar perplexo e em perguntar para 
nosso amigo se ele não tem nada de mais atual. Se o nosso 
amigo responder: “esta agenda funcionou uma vez, por que 
não funcionaria hoje?”, estaríamos cobertos de razão em 
questioná-lo: “tá certo, pode até ser que a próxima sexta caia 
em tal dia do mês este ano, mas isto não é automático, tem 
que ser verificado”. 

1 Esta palestra foi proferida no dia 15 de outubro de 2013 no 1º Encontro 
Latino-Americano de Teatro.

2 Julian Boal é praticante de Teatro do Oprimido e doutorando em Serviço 
Social pela UFRJ. 
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Pois bem, esta atitude muito saudável e racional que tería-
mos em relação à agenda muitas vezes nos faz falta frente à arte, 
e até mesmo frente à arte que se quer política. Muitas vezes 
nos esquecemos de que o que faz o caráter político da arte não 
é ela abordar certos temas ou utilizar certos procedimentos, 
mas é a relação, formal, temática, de modos de produção, que 
ela tece com uma certa conjuntura política, social, econômica 
e até mesmo com uma certa conjuntura que eu chamaria de 
sensível e que essa conjuntura se dá dentro da história, que ela 
está sempre se modificando. O que foi político ontem não é, 
necessariamente, hoje.

Antes de começar a falar sobre meu objeto, que é o Tea-
tro do Oprimido, eu gostaria aqui de falar sobre como isso 
se aplica a uma outra forma de arte que teve muito sucesso 
nos anos 1970, o happening político. Richard Schekner, uma 
das grandes figuras do teatro norte-americano, ia aos campi 
universitários de lá com um amigo dele, de feições asiáticas, 
não sei se era vietnamita ou não, algemado e propunha a 
estudantes que atirassem nele. Ele oferecia até a arma para 
que eles atirassem, e os provocava: “Vocês não estão pagando 
impostos que são utilizados para a guerra no Vietnã? Chega 
de intermediários! Podem matar aqui mesmo! Vocês não estão 
estudando para ajudar os Estados Unidos a serem ainda mais 
potentes? Essa potência é para matar. Mate já um inimigo dos 
Estados Unidos aqui mesmo!”

A ideia que dava força a este procedimento é que os estu-
dantes norte-americanos eram pequeno-burgueses letárgicos, 
vivendo num mundo sem nenhuma violência, nenhum risco e 
que essa violência precisava ser introduzida para chacoalhá-los, 
para que eles se tornassem ativos na luta anti-imperialista. A 
ideia de uma necessária violência que a arte deveria infligir a 
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seu público para despertá-lo é hoje um discurso, e uma prática, 
extremamente comuns, talvez até dominantes. 

Jan Fabre, coreógrafo e diretor reconhecido a ponto de ter 
sido o codiretor em 2009 do festival de Avignon, que é um 
dos festivais de teatro mais importantes do mundo, declarou: 
“eu quero que os meus atores e o meu público aprendam 
através do sofrimento. Meu teatro é um ritual purificador”. 
E a Fura del Baus, grupo catalão extremamente conhecido, 
diz: “não fazemos teatro político, só queremos mexer com os 
espectadores que não ressentem mais nada, esparramados na 
frente da televisão.” 

Só que esse discurso que valoriza o sofrimento contra o 
conformismo mole que seria um novo ópio do povo apresen-
ta dois problemas fundamentais. Primeiro, ele é dominante 
nos discursos de uma parte do patronato. Todos os direitos 
conquistados pelos trabalhadores, na verdade, seriam aneste-
siantes nos mantendo sob a dependência do Estado que nos 
impede de viver plenamente a vida ideal do empreendedor 
sempre alerta, sempre se confrontando com o risco, sempre se 
recriando. Emblemática, nesse sentido, a frase da presidente 
do sindicato dos patrões franceses, Laurence Parisot, “a vida, o 
amor, a saúde são precários. Por que não o trabalho?” Segundo, 
podemos nos perguntar como ele se opõe, de fato, à realidade 
de hoje. Se os estudantes dos anos 1970 nos Estados Unidos 
tinham talvez as suas vidas asseguradas a partir do momento 
que eles ingressassem nas faculdades, não é o caso hoje em 
dia, quando a maioria sai das universidades com dívidas de 
centenas de milhares de dólares. A precariedade se tornou 
de tal maneira a norma, que querer tornar nossas existências 
menos aconchegadas, mais expostas ao risco é, na verdade, 
totalmente tautológico em relação ao nosso cotidiano. Este 
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procedimento artístico não condena, nem critica o real, ao 
contrário, só o repete, em outra chave.

Agora, entrando mesmo no objeto da minha fala, sobre 
como essa conjuntura afeta o Teatro do Oprimido, gostaria de 
falar rapidamente sobre qual foi o contexto que o viu nascer e 
com o qual ele dialogava, até porque, minha hipótese, é que 
naquela época, sim, o Teatro do Oprimido tinha um potencial 
crítico e emancipador bastante grande.

Em 1974, quando Augusto Boal escreve o livro Teatro do 
Oprimido, a América Latina é um continente assolado por 
golpes de Estado e, ele mesmo, está vivendo na Argentina, 
que já estava num clima de pré-golpe. Golpe que de fato 
vai acontecer em início de 1976. O livro pretende ser uma 
ferramenta a mais na luta contra essas ditaduras, mas uma 
ferramenta que já integra a derrota dos partidos de esquerda 
e o colapso de suas hipóteses. Ou seja, luta contra as ditaduras 
mas critica a esquerda e, principalmente, a meu ver, o Partido 
Comunista Brasileiro (PCB) e, utilizando a expressão do Ro-
berto Schwarz, seu “comunismo desdentado”. E esta crítica 
se dá não tanto nas temáticas mas nos dispositivos formais 
inventados dentro do Teatro do Oprimido, o mais conhecido 
deles sendo o teatro-fórum.

Um teatro-fórum é um dispositivo em que uma peça é 
criada não por atores, mas por pessoas que tenham uma certa 
vivência em comum que as qualifiquem enquanto oprimidas. 
Esta peça é sobre a opressão que elas sofrem: um protagonista 
tenta lutar contra ela e é derrotado. Num segundo momento 
se pede aos espectadores, que o desejarem, subirem ao palco 
para tentar alternativas que possam levar a luta mais adiante.

Pois bem, em que esse dispositivo pode ser uma crítica 
ao PCB?
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Primeiro, é uma crítica ao sujeito histórico tal como con-
cebido pelo PCB, o povo. O povo para o PCB, nos anos 1960, 
é um conglomerado quase sem fim de grupos sociais unidos 
por entenderem que o momento atual da revolução brasileira 
é o do desenvolvimento das forças produtivas nacionais para 
fazer frente ao imperialismo ianque. Se estou bem lembrado 
é o próprio Prestes quem declara que o proletariado brasileiro 
sofria mais do atraso da economia brasileira do que da con-
tradição entre capital e trabalho. Nessa larga aliança, quase 
todos são convidados a entrar. Os únicos que ficariam de fora 
eram os latifundiários e os grandes empresários “entreguistas”, 
para utilizar um termo da época. 

Frente a este povo enorme do PCB, meio fetiche, meio 
fantoche, o Teatro do Oprimido relembrava a existência de 
mediações específicas, de sujeitos mais concretos, com interesses 
próprios que não podiam entrar imediatamente nessas grandes 
construções que só conseguiam formar totalidades totalmente 
abstratas. A dedicatória da edição francesa dos Jogos para Atores 
e Não Atores é para as classes oprimidas e para os oprimidos 
dentro dessas classes. Reconhecer a opressão capitalista, dar-lhe 
até um papel central, não significava, para Augusto Boal, negar 
outras contradições que podiam muito bem cruzar as próprias 
classes subalternas: como o sexismo, o racismo etc. Reconhecer 
a existência dessas opressões, desses sujeitos, e não subsumi-los 
sob a hegemonia de um povo que parece não ter nenhuma 
contradição interna, é a aposta do Teatro do Oprimido.

Outro traço do PCB que o Teatro do Oprimido critica 
é sua visão etapista da história. Já esbocei um pouco isso 
falando do nacional-desenvolvimentismo. O Brasil, antes de 
chegar à revolução, tinha que passar por toda uma serie de 
fases já predefinidas. A fase atual era a do desenvolvimento 
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das forças produtivas para que, num segundo momento, elas 
entrassem em conflito com as relações de produção. Esta visão 
mecanicista da história é posta em xeque pelo teatro-fórum. 

De fato, Augusto Boal escreve que o teatro-fórum é a 
análise concreta da situação concreta, o que é uma citação 
de Lenin que acho muito acertada para descrever um teatro-
-fórum. Um teatro-fórum é, ou deveria ser, um estudo sobre 
o real, através do teatro, em que vemos que ele não forma 
um todo homogêneo e liso, mas que é trabalhado de maneira 
incessante por dinâmicas contraditórias, por tensões, que se 
entrecruzam de maneiras sempre novas, e que devemos sem-
pre trabalhar nossa presença de espírito para poder perceber 
o que dentro das novas configurações pode nos ser útil para 
transformar o real. Eu acho que é um exercício próximo das 
peças didáticas do Brecht que, no final de sua vida, dizia que 
elas eram alongamentos dialéticos para os atletas da dialética, 
que são os militantes.

Tem outros pontos que eu só vou esboçar aqui. A valoriza-
ção do saber sobre o devir histórico é criticada pela valorização 
do saber imediato dado pela experiência concreta da opressão. 
A hierarquia do Partido baseada no saber é criticada pela 
criação coletiva legitimada pela experiência comum. A ideia 
de uma tomada de poder de Estado é trocada por uma tática 
de resistência que multiplica os campos de batalha. Há vários 
pontos em que o dispositivo do Teatro do Oprimido parece 
se opor diretamente ao PCB e isto lhe deu muita força porque 
era extremamente polêmico em dias de ditadura, e de partidos 
centralizados, afirmar a capacidade de cada um ter voz própria. 

Mas, e hoje? O que faz a força do Teatro do Oprimido? 
Porque uma certa força ele tem. Não se sabe disso, mas não 
existe continente no mundo que não tenha hoje seu festival 
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de Teatro do Oprimido. O próximo, que vai acontecer na 
Bolívia, vai juntar, segundo previsão dos organizadores, pelo 
menos 800 pessoas. O último, que aconteceu na Índia, juntou 
alguns milhares de praticantes indianos e uns 160 estrangeiros 
que foram especialmente para isso. Há centenas de grupos 
pelo mundo. O que faz com que, neste mundo, o Teatro do 
Oprimido seja tão aceito, tão difuso? Não é de estranhar esse 
sucesso? Não seria, justamente porque, com a mudança de 
conjuntura, ele deixou de ser polêmico e virou consensual? 

Primeiro, que conjuntura é essa? Não vou dar uma de-
finição total dessa conjuntura, só dizer que desde o final de 
2010, com o início da Primavera Árabe, acho que entramos 
numa nova sequência em que vemos protestos explodindo em 
várias cidades do mundo, chegando ao Brasil agora em junho. 
Sou, obviamente, a favor desses protestos, ao mesmo tempo 
não deixo de notar algumas características comuns que não 
acho assim tão positivas. Primeiro, a aversão à representação 
política. Os Indignados espanhóis diziam que ninguém 
os representava e que eles não representavam ninguém; no 
Occupy  Wall Street se cantava All day all week occupy wall street 
(o que, na prática, queria dizer que ninguém deveria sair do 
acampamento, que ninguém podia representar os ausentes) e 
aqui no Brasil um slogan que volta com muita frequência é 
“não nos representam”. 

Esta aversão à representação política parece enraizada num 
individualismo exacerbado, para o qual qualquer disciplina é 
uma negação da liberdade individual, que acha que pensar com 
os outros é, necessariamente, entrar para um rebanho. Este 
individualismo tem como correlato um respeito quase absoluto 
às diferenças: se eu não quero que ninguém me centralize, eu 
reconheço que os outros têm o direito a serem o que quiserem. 
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Pois bem, esses três traços, aversão à representação política, 
individualismo e respeito sacro às diferenças são três traços que 
podem ser encontrados dentro do Teatro do Oprimido, mas são 
traços que também são problemáticos. Vou começar pelos dois úl-
timos. Primeiro, o individualismo. Geralmente, se elogia o caráter 
democrático do teatro-fórum, porque todos os indivíduos podem 
apresentar suas próprias soluções, que podem ser tão diferentes 
uma das outras quanto possível, ninguém tem que acreditar que 
aquela solução é melhor que a outra, ou seja, é um elogio unilateral 
à expressão das opiniões individuais sem nenhum horizonte de 
sintetização. Isto é confundir expressão com emancipação. Se isso 
fosse a política, então o facebook e a mesa de bar seriam os lugares 
mais políticos do mundo. Uma reunião política democrática não 
exclui um certo centralismo, ao contrário, ele é necessário para 
tentar conciliar opiniões divergentes e encontrar algo de comum 
para podermos realizar ações concretas. 

Segundo, o elogio à expressão das diferenças como se 
elas fossem automaticamente algo que se rebelasse contra a 
ordem dominante. E se, ao contrário, as diferenças fossem o 
produto necessário da ordem dominante? Segundo o teórico 
inglês Terry Eagleton, “o capitalismo gera a pluralidade e a 
fragmentação, tão certo como gera a privação social, transgre-
dindo limites consagrados pelo tempo entre formas diversas 
de vida e juntando-as numa mêlée de idiomas, origens étnicas, 
estilos de vida e culturas nacionais”.

Sabemos que o impulso econômico do Rio de Janeiro 
drenou milhares de trabalhadores migrantes nordestinos, e 
que foram as condições de vida miseráveis que, por sua vez, 
aceleraram ainda mais o motor econômico do Rio. Devemos 
celebrar essas condições de vida sem nenhuma crítica? As mu-
lheres são mais doces e devemos celebrar essa doçura, mas não 
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foi o patriarcado que, ao instituir as mulheres como aquelas 
que deviam se ocupar da casa, fez com que muitas tivessem 
que desenvolver essa doçura? Celebrar as diferenças sem ver o 
que as produziu é somente celebrar a sociedade tal como ela é.

Terceiro, e mais complicado, a crítica à representação 
política. Claro que não estou aqui defendendo os partidos, os 
sindicatos ou qualquer tipo de organização política, em espe-
cífico. Mas, sinto que, para além das críticas pontuais feitas a 
certas organizações, é a ideia mesmo da representação política 
em si que é atacada. Os ataques violentos aos militantes de 
partidos durante as manifestações de junho vão nesse sentido. 
Os procedimentos ultracomplicados, burocráticos mesmo, do 
chamado consenso modificado nos acampamentos dos Estados 
Unidos e de Barcelona também. 

É como se pudéssemos passar da mediação política, 
necessariamente mentirosa, para deixar falar o social, que 
somente falaria a verdade. Acho que algo do gosto pelo Tea-
tro do Oprimido vem daí, de ser um teatro que não é teatro. 
O Teatro do Oprimido, de certo modo, não representa, as 
pessoas que estão no palco contam suas próprias histórias, 
elas não simulam. Só que aí aparecem vários problemas, o 
menor deles não é a versão redutora que é dada à competência 
dos oprimidos: os camponeses só podem falar do campo, as 
mulheres do sexismo, os negros do racismo. É uma versão de 
esquerda do slogan da ditadura “estudante tem que estudar, 
trabalhador tem que trabalhar”. 

Talvez a política, não a administração da opressão mas os 
atos de emancipação, tenha necessariamente que ter uma parte 
de simulação, de teatro. Temos que pensar que podemos atuar 
mediante outros papéis além daqueles que atuamos em nossa 
rotina. Talvez, a definição mais revolucionária dos oprimidos 
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não seja a sociológica, mas a poética, que Augusto Boal deu 
em uma entrevista: “Oprimidos são aqueles a quem é negada 
a possibilidade de fazer metáforas”. 

O que tentamos aqui rapidamente demonstrar não é que 
o Teatro do Oprimido tenha se transformado em um instru-
mento obsoleto mas, somente, que não podemos repousar nas 
formas inventadas por aqueles que nos antecederam, porque 
este repouso se tornaria necessariamente uma inadequação 
ao sempre mutante sistema de opressão. Parafraseando aqui o 
autor argelino Kateb Yacine, aqueles que se servem do teatro 
como de uma ferramenta para a luta pela emancipação devem 
se comportar como guerrilheiros, sempre atentos aos movi-
mentos do inimigo, sempre se reposicionando em relação a 
ele para poder melhor atacá-lo sem nunca deixar se recuperar. 
E, talvez seja precisamente neste imperativo válido para todos 
que resida uma atualidade possível para o Teatro do Oprimido. 
Esta forma poderia ter, atualmente, como utilidade principal a 
de questionar qual seria a possibilidade dada hoje a uma inter-
venção concreta na conjuntura. Demasiadas vezes as peças de 
teatro-fórum se contentam em pôr em cena uma confrontação 
frontal entre um protagonista oprimido e seu antagonista 
opressor. Essas dramaturgias levam geralmente a conflitos 
em que se nega a dimensão material e estrutural da opressão 
para pôr à frente protagonistas que são somente a transposição 
para a cena da subjetividade fundante no capitalismo, a do 
pequeno empreendedor. Este pequeno empreendedor é capaz 
de, sozinho, resolver tudo, seu lema podia ser o slogan da 
Nike: “Just do it!”. Racismo, sexismo, capitalismo, catástrofe 
ecológica programada: basta a este pequeno empreendedor 
querer o suficiente para solucionar qualquer problema com o 
qual ele se depare. 
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Devemos começar a pensar para o teatro-fórum em dra-
maturgias que acompanhem de fato os processos concretos 
em que se dão as lutas. Estas nunca se dão sobre a forma de 
um combate final sem mediações entre um grande opressor 
e um oprimido, representante direto de todos que pertencem 
ao mesmo grupo oprimido. 

Talvez devemos deixar de lado em nossas dramaturgias os 
grandes momentos paroxísticos para nos concentrar mais no 
dia a dia das tarefas inglórias e absolutamente necessárias dos 
militantes de base. Como convencer pessoas a ocupar uma 
terra improdutiva? Como resolver os problemas cotidianos de 
um acampamento? O que responder quando a polícia chegar? 
Como persuadir assentados de que a luta continua? São nesses 
embates minúsculos que talvez resida a matéria-prima a ser 
trabalhada pelos nossos teatro-fóruns. Mais do que dar a voz 
àqueles que são excluídos da possibilidade de falar, função que 
talvez hoje não tenha mais relevância, a reconstrução em cena 
da constelação de contradições, que é o tecido emaranhado 
de cada luta, parece ser tarefa mais apropriada. 

Numa conjuntura em que a dominação é apresentada 
como uma fatalidade sem fresta, em que tudo é negado 
enquanto política para ser explicado enquanto única gestão 
viável, mostrar que a contingência existe, que a realidade é 
somente uma das possibilidades que nos é ofertada, seja talvez 
a mais importante contribuição que o Teatro do Oprimido 
tenha a oferecer hoje. O que é certo é que seu sentido não 
nos é dado de antemão e que, sob pena de nós mesmos nos 
tornarmos mecanizados, teremos que sempre averiguar nós 
mesmos o quanto as formas que utilizamos nos servem, de 
fato, na luta contra o novo e lamentável estado das coisas que 
nos rodeiam. 
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A EXPERIÊNCIA DO  
CINEMA NA TERRA

Miguel Stedile1

O cinema mais próximo das famílias assentadas em 
Candiota (RS) fica a 45 quilômetros de distância da cidade. 
Situação não muito diferente dos moradores de Igarapé do 
Meio (MA), distantes mais de 200 quilômetros da capital, São 
Luís. As duas localidades estão entre os 98% de pequenos mu-
nicípios sem acesso a salas de cinema. Mas, desde 2005, estas 
comunidades passaram a fazer parte de outra lista, aquelas que 
receberam exibições cinematográficas do Cinema na Terra.

Enquanto no país existem menos de duas mil salas de 
cinema, concentradas em 10% dos municípios, o Cinema na 
Terra foi organizado pelos setores de Comunicação e Cultura 
do Movimento Sem Terra para levar filmes justamente aonde 
eles são menos acessíveis, as áreas rurais. 

Em seu primeiro ano, entre 2005 e 2006, o Cinema na 
Terra realizou sessões para 75 mil pessoas em 126 municípios, 

1 Coordenador do Instituto de Educação Josué de Castro, em Veranópolis 
(RS), e integrante do grupo de pesquisa Modos de Produção e Antagonismos 
Sociais (MPAS). Mestre em História pela UFRGS.
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um número superior ao público formal de filmes nacionais, 
na mesma época, como Cidade Baixa ou Cinema, Aspirinas e 
Urubus. Nascido, inicialmente, com patrocínio, o que permitiu 
a aquisição de equipamentos e a formação de monitores em 
dez estados, suas exibições se tornaram práticas e ganharam 
vida própria.

Na origem, os Setores de Comunicação e Cultura do 
MST providenciaram a aquisição de equipamentos de som e 
vídeo acoplados em uma caixa com rodas, o que permitia seu 
deslocamento. No primeiro momento, os filmes utilizados 
ainda eram em VHS. Agora, com a difusão e a popularização 
dos DVDs e das versões digitalizadas, as exibições podem ser 
feitas a partir de notebooks e outras mídias, como pen drives. 

Porém, a tecnologia do Cinema na Terra não reside em seus 
equipamentos, mas na forma de organização das exibições. A 
intenção é não transformar o público em mero espectador. 
Para isso, a tarefa dos organizadores é vista como a de educa-
dores populares. Não basta chegar na comunidade e exibir os 
filmes. A escolha das projeções passa pelos temas de interesse 
e de relação dos assentamentos e acampamentos, como no 
caso do documentário O veneno está na mesa, sobre o uso de 
agrotóxicos e a agroecologia. 

A preparação para exibição inclui desde a checagem do 
material e do equipamento – se as fitas ou DVDs estão em 
boas condições de imagem e som, se a voltagem local é com-
patível com os equipamentos, se não haverá interferências 
de vento e luz etc. A preferência é por locais fechados (salas, 
salões comunitários etc.), porém, diante desta impossibilida-
de, os responsáveis buscam alternativas para que não tenha 
interrupção de trânsito ou ruídos. Os espaços abertos só são 
utilizados para projeções noturnas. As atividades são organi-
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zadas em conjunto com a coordenação do assentamento ou 
acampamento, considerando o melhor horário para garantir 
maior participação. Se possível, as sessões combinam outras 
atividades locais, como mística, teatro ou poesia. 

As sessões podem ser dirigidas, restritas a um grupo espe-
cífico, como estudantes de um curso, ou abertas a todos, o que 
exige uma divulgação anterior que atinja toda a comunidade, 
pelos meios possíveis, desde cartazes em locais visíveis e de 
maior circulação de pessoas até a divulgação em reuniões ou 
através das rádios locais.

Antes de cada filme, o responsável apresenta a obra e após 
a exibição procura organizar um debate com os participantes. 
Segundo Cosme de Jesus, organizador do Cinema na Terra no 
Maranhão, os resultados são percebidos rapidamente. “Muitas 
comunidades têm se juntado e discutido seus problemas nas 
atividades com cinema”, explica. “Isso tem contribuído com 
novas ideias e melhorado a relação entre as comunidades, as 
pessoas estão se tornando mais participativas”, afirma.

Outra característica importante no desenvolvimento do 
Cinema na Terra está na sua vinculação com as outras ativi-
dades e demandas da organização. Desta forma, para a pre-
paração do VI Congresso do MST (2014) foram produzidos 
quatro pequenos vídeos para o trabalho de base, que eram 
utilizados como preparação para as reuniões nos acampamen-
tos e assentamentos, em que se debatiam tanto os temas do 
encontro, quanto a forma de participação das famílias.

Muitas vezes o trabalho é realizado em conjunto com os 
centros de formação dos assentamentos, transformando o cine-
ma em ferramenta pedagógica. Na Escola Nacional Florestan 
Fernandes (ENFF), em Guararema (SP), foram organizados 
ciclos de cinemas latino-americano e operários. Além disso, a 
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presença de estudantes de outros países permite o intercâmbio 
de produções e de experiências. 

Desta maneira, o Cinema na Terra se converteu também 
em instrumento para aproximar os trabalhadores sem terras 
de outros setores sociais. Em Brasília, foram organizadas 
sessões em conjunto com o Movimento dos Trabalhadores 
Desempregados e com o Movimento Passe Livre. No Mara-
nhão, a experiência estimulou a participação dos Pontos de 
Cultura na Rede Audiovisual Nordeste, buscando difundir a 
produção regional. No Rio Grande do Sul, uma das experiên-
cias foi desenvolvida com os povos indígenas. “O vídeo A 
Lenda das Queixadas foi produzido pelos próprios indígenas 
que tiveram oportunidade de o assistir através do Cinema na 
Terra”, relata Tiago Sotilli. Na ocasião, mais de mil indígenas 
participaram da sessão durante as homenagens a Sepé Tiarajú, 
em São Gabriel. 

Em Veranópolis (RS), as sessões ocorriam na praça da 
cidade, a menos de uma quadra onde o antigo cinema jazia, 
transformado em igreja pentecostal. Depois de uma inter-
rupção por alguns anos, o projeto foi retomado, a pedido da 
Secretaria Municipal de Educação, nas áreas rurais do muni-
cípio caracterizadas pela pequena agricultura.

Para ampliar a difusão dos vídeos e contribuir nos debates, 
os Setores de Comunicação e Cultura do MST montaram um 
kit com 25 DVDs, reunindo 80 filmes, com temas amplos 
desde a luta pela terra até a democratização da comunicação. 
As possibilidades tecnológicas têm permitido que os trabalha-
dores não sejam meramente espectadores, apenas no sentido 
de debaterem as obras. A partir da formação de uma Brigada 
Nacional de Audiovisual, em parceria com a Via Campesina, 
o Movimento Sem Terra iniciou sua própria produção. Ví-
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deos como “Lutar Sempre” (2007), sobre o V Congresso do 
Movimento, ou “Nem um minuto de silêncio” (2008), sobre o 
assassinato do agricultor Valmir Motta, o Keno – por seguran-
ças da empresa Syngenta –, foram difundidos massivamente 
nas áreas de reforma agrária.

A disponibilidade destes kits supre uma demanda anterior. 
Nas primeiras experiências de projeções, o número de filmes 
disponibilizados era pequeno e dependia da iniciativa de cada 
Estado. Além disso, a fragilidade das fitas VHS, em especial, 
em relação à umidade, fazia com que se danificassem e se per-
desse muitas produções de movimentos populares, mais difíceis 
de serem repostas. Além do acesso, a organização dos kits em 
DVDs temáticos permite a organização de ciclos específicos (luta 
pela terra, indígenas) ou a combinação deles, e a possibilidade 
de oferecer um mosaico maior de temas a serem trabalhados.

Desta forma, o Cinema na Terra contribui efetivamente 
para reduzir a divisão entre espectadores e produtores, estimu-
lando a alfabetização estética e crítica, para que no audiovisual, 
como na reforma agrária popular, não haja distinções entre 
produtores e consumidores.

Para isso, o importante neste processo, ainda, é superar o 
fetiche pela tecnologia e a ideia de que ela por si só – no caso, 
a exibição dos filmes – é capaz de produzir mudanças de cons-
ciência. A experiência do Cinema na Terra demonstra que isso 
só é possível com a junção de trabalho organizativo anterior 
– novamente, desde a escolha dos filmes, da divulgação na 
comunidade, da checagem dos equipamentos – e o trabalho 
pedagógico seguinte – identificando as questões-chave para 
aquela comunidade, preparando-se para incentivar o debate 
e ajudar a conduzi-lo para um objetivo de interesse daquele 
público participante. 
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A propriedade da terra: fator que unifica a identidade 
ruralista

A organização da elite patronal rural (Medeiros, 2010), 
enquanto classe social que mantém redes de sociabilidade e de 
poder, é destacada em estudos acadêmicos na verificação de 
uma identidade que é reflexo da propriedade da terra, diante 
de práticas sociais que são comuns, unidas no que chamo aqui 
de ruralismo. O ruralismo (Mendonça, 1997, p. 10), enquanto 
“movimento político de organização e institucionalização de 
interesses de determinadas frações da classe dominante agrária 
no Brasil – tanto em nível de sociedade civil quanto em nível 
de sociedade política”, no sentido gramsciano do termo – pro-
duz discursos que são veiculados por agentes e agências que 
dele participam. Sua existência busca afirmar um projeto de 
hegemonia, ainda que redefinidos seus agentes.

1 Participante do setor de comunicação do MST. Jornalista, mestra em Ciências 
Sociais pela UnB e integrante do grupo de estudos Modos de Produção e 
Antagonismos Sociais.
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A propriedade privada da terra (Bruno, 2009), enquanto 
formador do habitus, oferece prestígio e poder para esta fração 
hegemônica e se expressa de diversos modos que conferem uma 
identidade. É fator que determina traços culturais e políticos 
da sociedade brasileira. Este apego à propriedade “escamoteia 
a questão da acumulação desigual de riqueza e oculta e natu-
raliza as relações sociais assimétricas de exercício do poder” 
(Bruno, 2009, p. 216).

O Estado, marcado por especificidades sociais decorrentes de 
uma história de colonialismo e persistência de estruturas desiguais 
de poder, nunca conseguiu uma verdadeira dissolução da grande 
concentração fundiária no país, originária da era colonial.

Pode-se falar de um ethos da propriedade, ou seja, um con-
junto de princípios e práticas que formam a ideologia ruralista. 
Isto direciona as estratégias e ações defendidas por este grupo 
que consegue manter unidade quando o que está em pauta é a 
defesa da propriedade como direito central e individual para 
a instituição da democracia (Bruno, 1997 e 2009).

Os estudos acerca do que fundamenta a identidade ru-
ralista mostram dois traços comuns que se expressam com 
maior visibilidade em situações em que se sentem ameaçados 
em seus privilégios como proprietários de terra: a concepção 
da propriedade como direito absoluto e a defesa da violência 
como prática de classe (Bruno, 2009, p. 218). Ainda segundo 
Bruno, são características do patronato rural

(...) o eterno sentir-se ameaçado diante de qualquer situação 
que possa significar alguma mudança política e social e in-
terferir em seus privilégios, a tenacidade com que se apegam 
a concepções do passado e a persistência de determinadas 
tradições culturais e políticas, o discurso da penalização 
da agricultura e a hipervalorização do campo, a sempre 
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renovada necessidade de organização e de mobilização 
e a incessante busca do líder e de um comando único e, 
finalmente, uma certa concepção de poder e das condições 
de sua reprodução (p. 106).

Esses traços reverberam em um conjunto de estratégias 
que lhes permite:

1) perpetuar velhas práticas e objetivos de classe, com o 
uso de novas tecnologias e abordagens para a agricultura;

2) manter presente o discurso da competência diante da 
sociedade e do Estado;

3) manter o ethos da propriedade fundiária, cuja definição 
é relacionada ao que confere valor social, cultural e prestígio 
da classe dominante rural, construído a partir de seu habitus, 
o que lhes confere identidade social;

4) manter diversas frentes de representação através da 
capacidade de inserção nas cadeias produtivas e no sistema 
de acumulação capitalista de forma a ganhar capital político 
suficiente para se fazer presente, inclusive, dentro do Estado, 
tendo seu poder sempre renovado (Bruno, 1997).

Estas características são transformadas em militância 
contra os movimentos sociais de trabalhadores rurais, de luta 
pela terra, o que também significa uma atuação sobre os rumos 
da reforma agrária no Brasil. Por dentro do Estado – em seu 
sentido ampliado (Gramsci, 1988) – ainda que sua organiza-
ção seja mais visível quando analisamos o comportamento de 
suas representações parlamentares, ou mesmo nas articulações 
políticas que envolvem indicações de ministros, as disputas 
em nível da sociedade civil são cotidianas e diuturnamente 
reforçadas por discursos unificadores. A simbiose entre ação e 
discurso pode ser verificada na construção da estratégia e ação 
ruralista, seja através do Estado, na promulgação de leis, ou 
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dispositivos judiciais, seja na disseminação de ideias por meio 
de escolas, meios de comunicação e manifestações culturais.

Organização ruralista no Brasil
A ameaça à propriedade da terra, principalmente advinda 

da organização de movimentos sociais de luta pela terra, leva 
esta fração da classe dominante no campo a uma organização 
não só na sociedade política, mas também na sociedade civil. 
É uma forma de manutenção de sua hegemonia, enquanto 
ideologia e modelo de desenvolvimento, o que garante a 
manutenção da concentração fundiária, o condicionamento 
de ideias que preservam relações de dominação, de mando, 
além da preservação de um modo de produção que não é só 
econômico, mas também atinge o social e o cultural.

A criação de entidades e associações ruralistas não é um 
fenômeno recente. Estas representações organizam o rura-
lismo, cujos interesses se voltam para a produção agrícola e 
apresentam uma heterogeneidade que depende da trajetória de 
cada setor. Mesmo com o agronegócio enquanto organizador 
da produção e comercialização agrícola, isso não significa que 
todos os produtos agropecuários tenham seguido a mesma 
tendência. É um processo contraditório, em que antigos lati-
fundiários, para sobreviver, têm que se adequar às regras do 
capital internacionalizado, numa constante transferência de 
capital rural para setores da indústria devido ao monopólio 
instituído pelas empresas transnacionais, prejudicial, inclusive, 
ao latifúndio. Este sistema é apoiado pelo Estado, seja pelo 
financiamento de dívidas, seja pela concessão de créditos2. 

2 Anualmente, os planos Safra do Governo Federal incluem créditos e 
investimentos bilionários para financiar o agronegócio no Brasil. A agricultura 
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Deste modo, podem-se encontrar entidades diversifi-
cadas. Citemos a União Democrática Ruralista (UDR), a 
Sociedade Rural Brasileira (SRB), Sociedade Nacional da 
Agricultura (SNA), Organização das Cooperativas do Brasil 
(OCB), Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA), a criação da Frente Ampla da Agropecuária 
Brasileira (Faab)3, além de associações regionais (ver quadro 
a seguir).

A UDR ganhou destaque devido às práticas violentas que 
incluíam assassinatos de lideranças rurais e a defesa incondi-
cional da propriedade, inclusive com o uso de armas. Ela é 
apontada como a resposta patronal à formação de organizações 
de sem terras. Fundada em 1985 por pecuaristas e grandes 
proprietários de terra, a efetivação da UDR se deu em Goiânia 
com a presença de Ronaldo Caiado e Plínio Junqueira Júnior, 
cujo encontro foi decisivo para o perfil que a UDR tomaria a 
partir de então, que envolveu a “inevitabilidade da violência 
e na identificação do inimigo comum: a Igreja progressista e 
o Movimento Sem-Terra” (Bruno, 1997, p. 51).

Ainda diante destes fatores, o ruralismo mantém grande 
capacidade de inserção dentro do Estado. O exemplo da CNA 
é simbólico, diante de seu financiamento através da contri-
buição sindical rural, cobrada de todos os produtores rurais 

familiar também recebe incentivos, ainda que, comparativamente, o 
agronegócio receba valor muito maior. Em 2014, o Plano Safra destinou R$ 
156,1 bilhões para financiar o agronegócio no Brasil, enquanto a agricultura 
familiar recebeu R$ 24,1 bilhões. Fonte: site do Ministério da Agricultura e 
Ministério do Desenvolvimento Agrário.

3 Criada em 1986, representou uma coalizão política formada por todas 
as entidades patronais lideradas pela CNA, OCB e SRB. Essa frente foi 
importante para a articulação da redação do dispositivo da Constituição 
Federal, de 1988, que acabou impedindo a desapropriação de áreas produtivas 
para fins de reforma agrária (Sauer; Tubino, 2007).
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anualmente, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Está ainda sob 
o poder da CNA o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
(Senar), criado pela Lei 8.315 de 23 de dezembro de 1991, que é 
o “braço educativo e formador de técnicos com bases em novas 
linguagens comunicativas e ideologias, como o ‘desenvolvimen-
to sustentável’, a ‘responsabilidade social’, ‘governança’, dentre 
outros” (Bruno, 2009, p. 147), próprios do agronegócio.

Há ainda o Serviço de Aprendizagem do Cooperativismo 
(Sescoop), presidido pela OCB, conforme diz o inciso 1º do 

Quadro 1: Principais entidades do setor patronal no Brasil

UDR
A UDR foi fundada como uma organização regional em 1985, na cidade 
de Presidente Prudente. No ano seguinte, em Goiânia, foi fundada a 
UDR Nacional, sediada em Brasília.

SRB

Entidade de caráter associativista, fundada no dia 19 de maio de 1919, 
em São Paulo. A entidade trabalha como agente negociador político do 
agronegócio frente aos públicos estratégicos do setor, atua como polo 
disseminador de conhecimento e funciona como centro de serviços e 
gerador de oportunidades de negócios para a cadeia produtiva rural.

SNA

Fundada no Rio de Janeiro, em janeiro de 1897, como instituição priva-
da, de fins não lucrativos, com a finalidade de congregar interessados 
na prática da agricultura. Segundo descrição própria, na SNA, “a tradi-
ção e a modernidade convivem sob a égide da qualidade”.

OCB
Criada em 1969, durante o IV Congresso Brasileiro de Cooperativismo. 
A entidade veio substituir a Associação Brasileira de Cooperativas 
(ABCOOP) e a União Nacional de Cooperativas (Unasco).

CNA

Nasceu no Rio de Janeiro, antiga capital brasileira, em 1951 como 
Confederação Rural Brasileira. Seu sistema funciona através das 
Federações da Agricultura nos Estados, os Sindicatos Rurais no âm-
bito dos municípios e a Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil. O Sistema CNA abrange três entidades: a CNA o Senar (Forma-
ção Profissional Rural e Promoção Social) e o Instituto CNA (estudos 
e pesquisas na área social e no agronegócio).

ABAG
Criada em 10 de março de 1993, tem como principal objetivo atuar 
como suporte em questões transversais, ou seja, as que permeiam 
todas as cadeias produtivas do agronegócio.

Fonte: Sites das entidades; Bruno, 2009.
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Artigo 9º da Medida Provisória 1715, de 3 de setembro de 
1998. As receitas deste serviço são provenientes de contri-
buições compulsórias recolhidas pela Previdência Social em 
um montante de 2,5% sobre a remuneração paga a todos os 
empregados pelas cooperativas ligadas à OCB.

Discursos hegemônicos: a conversão da ideologia em 
estratégia e ação

São vários os estudos que focam em uma análise do dis-
curso ruralista através dos pronunciamentos diretos de suas 
entidades de representação, seja na sociedade política, seja 
na sociedade civil. Um dos momentos mais ricos em que se 
pode estabelecer sínteses foi a Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito da Terra (CPMI da Terra), ocorrida no Congresso 
Nacional, durante o período de 2003 a 2005.

A CPMI da Terra é um exemplo de ação da representação 
ruralista no Parlamento brasileiro, em que é possível estabelecer 
princípios que se revelam em discursos, estratégias e ações para a 
manutenção da hegemonia da classe dominante agrária. Assim, 
apontar para um processo de adequação à “modernização tec-
nológica” da agricultura coloca o agronegócio como o principal 
organizador coletivo desta classe, cujo conceito é trabalhado para 
ser o grande consenso para o campo, o que revela a construção 
hegemônica em torno deste modelo para o meio rural.

A minha preocupação é com o agronegócio, com a agricul-
tura brasileira, não interessa o tamanho e o tipo de gente, é 
o que temos que organizar, e os recursos muitas vezes não 
podem ser desperdiçados. Como agrônomo que sou, como 
técnico, penso que temos que ter uma melhor organização 
nisso e não jogar dinheiro, como no Governo Fernando 
Henrique foi jogado, critiquei isso e debati com o Ministro 
Jungman, não é jogar gente em cima da terra por pressão 
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do MST, da Igreja, do PT, o Governo fazia alguma coisa, 
vi desperdício e muito em cima disso (Deputado Federal 
Luis Carlos Heinze, do PP/RS, 4ª sessão da CPMI da Terra, 
em 30 de abril de 2004).

Segundo Bruno (2009), a vitória ideológica do agronegócio 
é a de ter diluído a questão da terra. O direito absoluto de 
propriedade não é excluído, daí não se admitir classes dife-
renciadas, a não ser a dominante. É a negação do trabalhador 
no contexto rural, principalmente do trabalhador sem terra, 
defendido pela fração patronal. Se todos se tornam produtores 
rurais, a reforma agrária “de verdade” deveria ser uma exten-
são da reprodução do agronegócio. Na perspectiva ruralista, 
o agronegócio sustenta o país, logo, ele deve ser defendido, 
não questionado.

O discurso da modernização da agricultura através do 
agronegócio não acompanha uma mudança no que se refere 
aos privilégios e cultura construídos sob a égide da propriedade 
da terra. Ao contrário, é o que os faz conviver com a estrutura 
agrária existente e desconstruir qualquer culpabilidade com 
infrações aos direitos humanos ou ao meio ambiente.

Três princípios discursivos podem ser encontrados no 
conjunto das estratégias ruralistas utilizadas durante a CPMI 
da Terra, que se transformam em ações em espaços sociais 
contra os movimentos sociais de luta pela terra – em especial 
o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)4 – 
repercutem em diversos espaços de ação ruralista. O primeiro 
princípio discursivo trata da importância dos movimentos 

4 O MST é considerado um dos mais importantes movimentos sociais de luta 
pela reforma agrária. O MST nasceu em 1984, em Cascavel (PR). Hoje está 
organizado em 24 estados de todas as regiões do Brasil. Fonte: Disponível 
em: <www.mst.org.br>. Acesso em: 9 set. 2014.
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sociais enquanto atores políticos legítimos em uma sociedade 
democrática. Reconhecer que os movimentos sociais são atores 
políticos significa incluí-los como vozes políticas dentro de um 
cenário democrático. No caso brasileiro, a Constituição de 
1988, ao optar pelo Estado democrático de direito, prevendo o 
direito da livre associação, reunião, convicções filosóficas, entre 
outros (Brasil/Constituição Federal, Artigo 5º), reconhece a 
existência dos movimentos sociais enquanto atores políticos 
e sociais (Sauer, 2010).

A formalidade ou informalidade de um movimento social 
não define o seu conceito, mas sim a sua articulação em coleti-
vo em torno de uma – ou várias – demandas diante dos confli-
tos sociais (Scherer-Warren, 1996; Gohn, 2010; Tapia, 2010). 
Durante a CPMI da Terra, os ruralistas, em sua representação 
parlamentar, acompanharam a tendência de que a sociedade 
civil se articula através de uma estrutura jurídica determinada 
pelo Estado. Para eles, a importância da representação jurídica 
e financeira é fundamental para a responsabilização direta do 
indivíduo se houver o perigo da mudança de hegemonia. A 
redução do que seja um movimento social através da exigência 
de sua formalidade jurídica foi uma estratégia, ainda que de 
encontro à Constituição de 1988, importante para a negação 
da disputa por terra.

Outro aspecto está na organização da sociedade. A tentati-
va de diluir as classes sociais afirma o discurso pró-latifúndio. 
Para o ruralismo, a divisão significa o conflito. “Penso que esse 
é ponto em que precisamos trabalhar unidos e não dividir o 
que temos hoje em toda a sociedade brasileira, em que vemos 
a instigação à luta de classe. É extremamente oportuno e im-
portante que somemos” (Deputado Federal Abelardo Lupion 
PFL/PR, 8ª sessão da CPMI da Terra, em 27 de abril de 2004).
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O segundo princípio discursivo está no estabelecimento 
da competência de quem é o protagonista do desenvolvi-
mento rural. Ser proprietário, por si só, é ser competente 
diante do talento e superioridade individuais. Os discursos 
ruralistas mostram uma construção do “ser moderno”, que 
significa produzir cada vez mais subordinado às regras do 
capital. Neste caso, ser competente é ser capaz de tornar 
um latifúndio produtivo, o que determina a existência dos 
outros incompetentes, não só por não deter uma proprieda-
de, como também pelos que detêm não torná-lo produtivo 
(Bruno, 1997). Isso determina quem detém o direito aos 
repasses públicos, em detrimento de entidades populares, 
ligadas aos movimentos sociais, que não seriam “capazes” 
de gerir dinheiro público pela simples negação de um mo-
delo de produção que não seja o do agronegócio. Vem deste 
princípio a justificativa para a quebra de sigilos bancários, 
além da diferença de tratamento entre entidades populares 
e entidades patronais.

O terceiro princípio discursivo está no questionamento da 
legalidade e da legitimidade dos movimentos sociais de luta 
pela terra. O resultado disto trouxe dispositivos legais editados 
ainda no regime civil-militar brasileiro. É o caso da criminali-
zação dos movimentos sociais que lutam por reforma agrária. 
Criminalizar, neste caso, é caracterizar ou tipificar uma de-
terminada ação legítima como crime. Utilizando mecanismos 
legais, a intenção é fazer com que ações e pessoas sejam vistas e 
julgadas (pela opinião pública, pelo órgão estatal responsável) 
como criminosas, ou seja, como ações realizadas à margem da 
lei e da ordem (Sauer, 2009). O aspecto a ser considerado é o 
questionamento da legalidade e, a partir disto, da legitimidade 
do MST por meio das características deste movimento, que 
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se utiliza de ocupações de terra como forma de protesto. Para 
o discurso ruralista, se o MST não é um movimento legal 
por não ter inscrição jurídica, a sua legitimidade não pode 
ser considerada pelo Estado para fins políticos. Os ruralistas, 
ao lançar dúvidas sobre a forma e transparência de gestão de 
recursos por trabalhadores rurais, impedem que entidades 
ligadas à reforma agrária tenham acesso ao recurso público, 
dificultando a realização de projetos de trabalhadores rurais 
executados por setores de mesma identidade social.

Conclusões
Embora, no Brasil, a expressão política e ideológica de 

movimentos sociais de trabalhadores rurais seja possibilitada 
até mesmo constitucionalmente, a ação da organização patro-
nal, do agronegócio, ressignifica o papel destes movimentos, 
em especial do MST. São vários os instrumentos: por dentro 
do Estado, temos os exemplos das Comissões Parlamentares 
de Inquérito ocorridas no Congresso Nacional, ou mesmo as 
recentes ações do Ministério Público de diversos Estados que 
querem tornar o MST, para citar um exemplo, um movimento 
ilegal.

Não obstante, as lutas sociais do meio rural não foram 
suficientes para diluir por completo a hegemonia do latifúndio 
que se renova, mesmo com contradições, diante das necessi-
dades do capital a partir do agronegócio. Reconheçamos que 
a dinâmica institucional dos sistemas políticos é importante 
tanto quanto é a dinâmica do social. Manter a hegemonia 
em um sistema político que permite a disputa e o conflito de 
ideias, portanto, depende de quem detém poder e influências 
suficientes para determinar o regramento político do Estado 
de direito.
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Desta forma, a exclusão dos movimentos sociais do pa-
tamar da sociedade civil passível de participação diante da 
determinação de uma legalidade jurídica; o estabelecimento de 
que as organizações que possuem legalidade jurídica, mas que 
atuam organicamente, ou não, junto aos movimentos sociais 
e setores populares, são incapazes de gerir recursos públicos 
justificam, por fim, o questionamento da legitimidade dos mo-
vimentos sociais e das entidades populares de possuir atuação 
política na sociedade e face ao Estado, pois se configuram não 
como atores sociais, mas como bandidos.

Ao tomar as ações dos movimentos de trabalhadores ru-
rais, como o MST, que surgiram e se consolidaram através da 
sua atuação política e cujas lutas se conformaram através das 
perspectivas de participação e cidadania (no sentido da disputa 
por hegemonia), orientadas a partir da mobilização popular, os 
referenciais construídos pelo ruralismo não contribuem para 
a consolidação da democracia a partir das determinações da 
Constituição de 1988.

As estratégias e teses da classe dominante no campo foram 
vencedoras na CPMI da Terra e não seria diferente diante da 
atuação organizada da bancada ruralista mediante a sua maioria 
instituída no Parlamento. Ao tomar a perspectiva de exclusão do 
papel político dos movimentos sociais, a concentração da proprie-
dade da terra passa a ser vista como um fenômeno compatível com 
a democracia diante das relações individuais e mercadológicas do 
trato com a terra. É uma inversão da lógica da portabilidade de 
direitos em que a reforma agrária não é necessária para o desen-
volvimento do potencial modernizador da agricultura de mercado. 
As mobilizações sociais passaram a ser questionadas por setores 
do Estado por sua opção ideológica e diante da compreensão 
do anacronismo da reforma agrária enquanto um direito social.
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Um ponto de conflito está no entendimento do que é 
democracia: pelo lado do setor dos trabalhadores rurais, a 
concentração de terras é a expressão maior da ausência da 
demo cracia real no Brasil ao não incluir setores sociais que 
não possuem o acesso às forças produtivas como a terra, 
educação e tecnologia. Esta realidade não possibilita que estes 
setores tenham acesso a direitos civis fundamentais, fazendo 
com que o Brasil conviva com uma legalidade constitucional 
que não é refletida na vida concreta dos setores mais pobres 
da população.

Ao tomar os referenciais que orientam para a qualidade 
da democracia de um determinado país, verifica-se que a 
exclusão dos movimentos sociais enquanto atores políticos e 
sua consequente criminalização vão de encontro às perspec-
tivas democráticas que orientam a liberdade de expressão, 
reunião, organização para a disputa de poder e hegemonia 
na sociedade e, principalmente, no Estado. Nesse caso, a 
tradicional defesa da propriedade da terra garante que vícios 
antigos da política sejam mantidos nas instituições de poder, 
o que dificulta a dimensão da justiça social dentro do regime 
democrático e estabelece um desafio para a consolidação 
deste regime no Brasil.
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TERMOS-CHAVE PARA A CRÍTICA 
ESTÉTICA MARXISTA

Ana Laura dos Reis Corrêa1

Bernard Herman Hess2

Neste texto, apresentamos definições básicas de alguns dos 
termos-chave para a crítica estética marxista. O objetivo não 
é abarcar toda a complexidade das muitas tendências desen-
volvidas no campo da estética marxista, mas disponibilizar, 
a estudantes e pesquisadores iniciantes, apenas alguns dos 
conceitos fundamentais para o exercício da crítica literária 
dialética. Organizados em forma de glossário, alguns termos-
-chave da crítica estética marxista são apresentados em ordem 
alfabética. A perspectiva predominante é a do realismo artís-
tico, que ocupa posição central em relação ao ponto de vista 
teórico de base lukacsiana aqui adotado, o que não impede a 
presença de definições ligadas a outros estudiosos da relação 
entre o marxismo e a arte, bem como de alguns termos relativos 
à realidade brasileira. Entre os conceitos aqui presentes, uns 
são especificamente ligados à literatura, outros se situam mais 

1 Professora de Literatura do Departamento de Letras da Universidade de 
Brasília.

2 Professor de Literatura da Licenciatura em Educação do Campo FUP/UnB.
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no campo da filosofia, da economia política ou da história. No 
entanto, o que se procurou efetivar a partir do destaque dado a 
cada um desses termos é justamente a articulação entre a crítica 
estética e a concepção marxista da história da produção social 
e humana, da qual a literatura é parte importante e decisiva. 

Cabe, antes de tudo, nesta breve apresentação, ressaltar 
que a existência de uma estética marxista3 é discutida ainda 
hoje entre os diversos críticos e estudiosos da estética, mes-
mo entre os de base marxista. Karl Marx e Friedrich Engels 
jamais desenvolveram explicitamente uma teoria estética do 
marxismo, entretanto, as referências à arte na obra de ambos 
são constantes e nunca apenas acessórias ou ornamentais, uma 
vez que integram e se articulam com vigor à concepção de 
mundo robusta e dinâmica desenvolvida por eles. Portanto, 
há efetivamente um pensamento estético marxista, que, ligado 
organicamente à teoria marxista, tanto reclama a compreensão 
do todo dessa teoria para ser real e profundamente compreen-
dido, quanto ilumina e aprofunda o sentido e a atualidade 
desse todo de que é parte inseparável. 

Por sua riqueza e complexidade, o pensamento estético 
marxista, ao longo da história do marxismo, foi compreendido 
de diferentes formas, algumas até divergentes entre si; assim 
como também se pode verificar em relação à interpretação e ao 
desenvolvimento do próprio marxismo. As diferentes formas 
de compreensão da estética marxista resultam ainda do fato de 

3 A discussão acerca da estética marxista, apresentada neste texto, está baseada 
nas reflexões de Leandro Konder, em seu livro Os marxistas e a arte. Breve 
estudo histórico-crítico de algumas tendências da estética marxista. São Paulo: 
Expressão Popular, 2013; bem como no prefácio, intitulado “Cordialidade 
e convicção: notas sobre Leandro Konder”, escrito por Celso Frederico para 
esse mesmo livro de Konder.
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que os mais importantes textos de Marx e Engels sobre a arte 
foram publicados tardiamente, somente após a segunda década 
do século XX. Dessa forma, a importância decisiva da estética 
no conjunto da obra de Marx permaneceu ignorada por um 
longo período, o que permitiu uma interpretação equivocada 
acerca do caráter essencial da arte no interior do marxismo e 
propiciou a visão mecanicista e positivista da arte como um 
apêndice dispensável ao entendimento da teoria marxista e, 
mais, como elemento ilhado, isolado da concepção marxiana 
de mundo, uma vez que a arte não estaria imediata e dire-
tamente ligada às bases estruturais da vida social. O caráter 
redutor e, até, antimarxista de tal prerrogativa foi posto em 
xeque pela publicação e pelo consequente conhecimento das 
ideias estéticas de Marx e Engels e, sobretudo, pela própria 
história, que mostrou explicitamente o quanto a vida cultural 
está cada vez mais enlaçada ao andamento da economia nas 
etapas atuais do capitalismo. 

Outro fator que colaborou para que houvesse diferentes 
formas de entendimento do pensamento estético marxista foi 
o fato de que, quando os escritos estéticos de Marx e Engels 
vieram a público, vigorava a política cultural estalinista, que 
limitava o debate democrático acerca da estética e impunha 
uma concepção redutora da arte de tendência.

Essa configuração foi extremamente problemática para o 
pensamento estético marxista, em primeiro lugar porque en-
rijecia um movimento vital para a própria realização da práxis 
artística: o exercício da liberdade e da autonomia relativa da 
arte, imprescindível para se alcançar a mais exata representação 
estética da vida social concreta. Em segundo lugar porque os 
marxistas se viram cara a cara com os duros dilemas estéticos 
e políticos da época: a difícil equação cujos termos incluíam 
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a crítica ao estalinismo, o desenvolvimento do socialismo, a 
resistência ao capitalismo, a ascensão do nazifascismo, entre 
outros não menos complicados. 

As respostas dos intelectuais marxistas a esses dilemas 
foram variadas e geraram polêmicas fecundas, que revelaram 
convergências importantes e divergências muitas vezes irredutí-
veis, mas interpelativas frente à radicalidade da crítica da vida; 
entre posições equivocadas e acertos valiosos, o saldo final a 
ser considerado é que tais diferenças evidenciam a densidade 
e a fecundidade do pensamento estético marxista, que tem 
se mostrado sólido exatamente por suscitar variações, muitas 
vezes bastante tensas, sem que seu núcleo central seja defini-
tivamente abalado. Tais polêmicas em torno do pensamento 
estético de Marx atestam a luta, marcada por avanços, retro-
cessos, limites e superações, de muitos pensadores marxistas 
para dar conta da compreensão da realidade em movimento. 
Na arte, assim como no pensamento crítico, a interpretação, o 
conhecimento, a crítica e a transformação da realidade não têm 
primazia sobre a forma objetiva, não se pautam por normas 
preestabelecidas, mas têm sempre diante de si o desafio de 
acompanhar e captar, a cada novo momento, o real movimento 
da história dos homens.

Em Os marxistas e a arte, Leandro Konder (2013) realiza, 
como informa o subtítulo do livro, um “Breve estudo histórico-
-crítico de algumas tendências da estética marxista”, a partir da 
apresentação crítica do pensamento de vários autores marxistas 
que se dedicaram ao estudo das relações entre o marxismo 
e a arte. Partindo das raízes hegelianas que influenciaram o 
pensamento filosófico de Marx e Engels, e especialmente do 
quanto a estética marxista deve à estética de Hegel, Konder 
apresenta ao leitor alguns fundamentos dos escritos estéticos 
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de Marx e Engels, para passar, em seguida, à apresentação 
das contribuições e dos limites do pensamento estético de 
vários autores marxistas, entre eles Trotsky, Lenin, Gramsci, 
Benjamin, Brecht e Lukács. Na perspectiva deste último, o 
filósofo húngaro György Lukács, se situa o fundamento da 
leitura crítica de Konder, que, mesmo sem abrir mão de suas 
convicções quanto à concepção lukacsiana da estética mar-
xista, soube ver também os limites com os quais Lukács se 
confrontou. Na “Introdução” desse livro, Konder apresenta a 
seguinte reflexão acerca da história da estética marxista e de 
seu próprio livro: 

O ideal, para nós, seria um estudo histórico-crítico que se 
organizasse e se desenvolvesse como uma autêntica história 
da estética marxista, uma história que proporcionasse uma 
visão de como a estética marxista se desenvolveu, por um 
lado, em resposta às solicitações práticas decorrentes do 
quadro histórico circunstancial em que a trabalhavam 
seus teóricos, em polêmica contra os representantes ideo-
lógicos de posições não marxistas e até antimarxistas; 
e, por outro lado, como ela se desenvolveu a partir das 
exigências internas de seu próprio movimento, a partir 
de suas próprias contradições. Um estudo desse tipo nos 
permitiria compreen der as posições teóricas equivocadas 
mas significativas como etapas pelas quais a elaboração 
teórica da estética marxista teve de passar. Semelhante 
história da estética marxista, dado o atraso mesmo em que 
se encontra a sua elaboração teórica madura, permanece, 
por enquanto, um trabalho inexequível. Na atual fase dos 
estudos da estética marxista, os trabalhos histórico-críticos 
devem se saber antecipadamente fragmentários, devem 
aceitar previamente as limitações que não conseguirão su-
perar. No caso do estudo ora publicado, contudo, há ainda 
outras razões para que ele se conforme com a modéstia de 
suas pretensões possíveis e para que ele se apresente como 
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um estudo histórico-crítico de apenas algumas tendências 
da estética marxista: além das deficiências pessoais do 
autor, ele se recente das deficiências decorrentes da multi-
plicidade de obstáculos praticamente insuperáveis que se 
acham colocados no caminho de um pesquisador de um 
país subdesenvolvido (Konder, 2013, p. 27, grifos do autor).

As palavras de Konder, embora não se adequem à estatura 
diminuta deste texto que aqui apresentamos, tamanha a dis-
tância entre as potencialidades teóricas desse grande intelectual 
marxista brasileiro e a pretensão bem mais modesta deste texto 
e do fôlego crítico de seus autores, são de suma importância 
para que deixemos claro e límpido, aos estudantes que por 
ventura recorram a esse texto, o caráter fragmentário, inaca-
bado e iniciante da apresentação dos termos-chave que vêm 
logo a seguir. Nessa breve apresentação, buscamos evidenciar 
a extrema complexidade do problema que aqui decidimos en-
frentar – definir conceitos básicos da crítica estética marxista –, 
e, considerando-se o rigor que o tema exige, essa evidência não 
pode passar despercebida ao nosso leitor, sob pena de que ele 
termine por ter uma compreensão incorreta da dimensão real 
do todo, do qual, aqui, apresentamos somente uma mínima 
parte introdutória. 

Apesar desses limites que ressaltamos, decidimos enfrentar 
o desafio por considerarmos importante, como professores 
de literatura e especialmente nos tempos atuais, que nossos 
estudantes tenham à mão um texto de iniciação à estética 
marxista, que foi escrito com o objetivo de ser um estímulo a 
que o leitor siga adiante e busque avançar na leitura de textos4 
mais profundos e complexos, pois, como afirma Lukács,

4 Recomendamos a leitura do próprio livro de Konder aqui citado – Os marxistas 
e a arte –, assim como daqueles que figuram na bibliografia ao final deste texto.
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Manter os olhos abertos a tudo e, apesar disso, amar a 
vida: eis um paradoxo presente em toda sociedade classista, 
uma contradição dialética que pôde, todavia, por muito 
tempo, exercer uma fecunda influência criadora. Somente 
quando estas contradições se aprofundam, a ponto de se 
transformarem num ou-ou sem saída, é que os escritores 
se encontram em face de um dilema trágico e que se abre 
o período da tragédia da arte (Lukács, 2010b, p. 126).

É nessa perspectiva que produzimos este breve glossário 
de termos-chave da crítica estética marxista, como um pri-
meiro passo formativo para nós que queremos “manter os 
olhos abertos a tudo” e que vivemos um tempo em que as 
“contradições se aprofundam, a ponto de se transformarem 
num ou-ou sem saída”; um tempo em que, talvez, a arte 
nunca tenha sido tão necessária precisamente por vivermos 
em mundo tão hostil a ela. 

A base para a seleção dos termos-chave aqui apresentados é 
o realismo5, entendido como a capacidade da arte de refletir a 
realidade dos homens, o que não se confunde de modo algum 
com a transposição mecânica, pormenorizada e estanque da 
imediatez da vida social para as estruturas do texto literário, 
posto que o realismo artístico é, antes, a negação dessa ime-
diaticidade pela criação de uma outra imediatez: a da obra 
literária, um particular no qual, pela narrativa da história 
singular de um personagem, a arte torna visíveis as forças 
motrizes universais da História. 

5 É importante esclarecer que os termos realismo e realista não são empregados 
aqui para designar o período literário e artístico do século XIX chamado de 
Realismo, que inclui o Naturalismo. O realismo no sentido empregado pela 
estética marxista diz respeito a uma problematização bem mais complexa 
acerca da relação entre arte e vida, a qual esteve presente em obras de arte 
anteriores à escola realista e também em obras posteriores a ela.
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O realismo é, portanto, um reflexo estético da vida, que, 
por ser artístico, não repete simplesmente a realidade, mas 
conforma a superfície imediata da vida às necessidades e in-
teresses humanos, criando um mundo próprio onde o homem 
pode se reconhecer como humano, uma vez que, na obra de 
arte, está unido e concentrado aquilo que na vida cotidiana, 
especialmente na sociedade fetichizada, se apresenta desarti-
culado e dissolvido: a relação entre sujeito e objeto; essência 
e aparência; individual e genérico. O realismo é a forma pela 
qual os homens têm a possibilidade de se religarem à vida em 
sua totalidade, de reconhecerem a vida como uma unidade 
contraditória, de realizarem uma crítica da vida reificada, 
fatalista e unilateral do capitalismo, e experimentarem o 
“impulso a nada aceitar como resultado morto e acabado e 
a dissolver o mundo numa viva ação recíproca dos próprios 
homens” (Lukács, 2010b, p. 81).

Como forma histórica complexa, o realismo mobiliza 
uma série de categorias que constituem os seus fundamentos, 
e algumas delas constituem os termos-chave propostos neste 
texto: particularidade, tipicidade, essência e aparência, sujeito e 
objeto, catarse, desfetichização, reflexo estético antropomorfi-
zador, arte e vida cotidiana, objetivação e alienação etc. Todas 
essas categorias estão profundamente ligadas entre si, o que 
explica a impossibilidade de evitar a permeabilidade entre elas 
na tentativa de definir esses conceitos separadamente. Outra 
observação relevante é a de que a dimensão ontológica do 
realismo, essencial para a sua compreensão, atravessa quase 
todos os termos-chave que apresentamos a seguir.

Arte e vida cotidiana: para a estética marxista, a arte 
tem seu ponto de partida não em uma abstração ou em um 
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conceito, mas na vida cotidiana, que, por ser tão dinâmica e 
variada, é uma totalidade extensiva e heterogênea. Segundo 
Lukács (1965, p. 384), há na vida cotidiana um materialismo 
espontâneo dos homens, que, para sobreviverem, precisam 
distinguir com a maior precisão possível entre o que não existe 
mais do que em sua representação e o que existe independen-
temente de sua consciência. A arte, como produção humana, 
ou como forma de o homem se objetivar diante de problemas 
mais complexos que os da sobrevivência imediata, também 
segue esse materialismo espontâneo, pois o artista procura 
eleger, entre a mobilidade dos fenômenos da vida concreta, 
aquilo que hierarquicamente se difere da aparência imediata, 
porque se articula à universalidade ontológica costurada à 
práxis humana; isto é, entre a heterogeneidade da vida coti-
diana, o artista procura encontrar aquilo que é essencial para 
representar a realidade concreta. No entanto, para refletir essa 
realidade de maneira verdadeira, a arte não pode ser apenas 
uma continuação da vida cotidiana, uma vez que o caráter 
espontaneamente dialético do cotidiano encontra muitos li-
mites históricos, que produzem deformações da objetividade. 
Para o homem mergulhado na imediatez da cotidianidade 
(chamado por Lukács de homem inteiro), apegado à aparência 
fenomênica, o mundo se apresenta de forma fragmentada, 
descontínua e heterogênea, o que o impossibilita de perceber 
os nexos que ligam os fenômenos entre si. Para encontrar o 
sentido desses fenômenos, para relacioná-los à sua verdadeira 
essência, o homem precisa da arte, pela qual ele cria um outro 
mundo, uma segunda imediatez. Esse mundo criado pela arte 
(em um romance, um poema, um quadro ou uma música) 
é um particular que reúne o que está disperso no cotidiano: 
a singularidade (aparência da vida cotidiana) e o universal 
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(essência da vida cotidiana). Esse mundo particular da arte 
difere da vida cotidiana porque é uma totalidade intensiva e 
homogênea, livre das descontinuidades do cotidiano; assim, o 
homem pode ampliar e aprofundar o seu conhecimento sobre 
si mesmo, sobre a humanidade e sobre a verdadeira natureza 
dos fenômenos que vive em seu dia a dia, pode perceber os 
nexos e sentidos que não estão visíveis ou disponíveis na vida 
cotidiana. Por essa razão, a criação desse mundo próprio da 
arte não é uma fuga da realidade, mas, ao contrário, vai ao 
encontro da realidade mais profunda da vida dos homens. No 
mundo criado pela arte, o homem se eleva sobre o seu cotidiano 
(trata-se, para Lukács, do homem inteiramente), pode vê-lo 
como um todo coeso que se reflete no mundo fechado e redu-
zido da obra literária. Na arte, o próprio cotidiano é elevado, 
uma vez que o homem pode conhecê-lo de forma mais exata 
e profunda, para voltar a ele enriquecido de uma consciência 
que até então não tinha. Dessa forma, a arte sempre volta para 
o lugar de onde partiu: a vida cotidiana. Essa volta, no entanto, 
não é um andar em círculos, mas uma conquista humana, um 
avanço, uma resistência do homem ao mundo fragmentado 
pela fetichização da vida cotidiana na sociedade capitalista.

Arte de tendência ou de tese: toda arte verdadeira expressa 
uma tendência, portanto, a tendência ou a tese não é algo 
a ser excluído da arte, uma vez que é parte intrínseca dela. 
Entretanto, como parte constitutiva da arte, a tendência deve 
estar profundamente articulada à organicidade da obra, à 
ação dos personagens no mundo romanesco ou à substância 
do poema lírico, e, sobretudo, deve ser o reflexo estético de 
uma tendência da própria vida objetiva, isto é, aquilo que na 
realidade histórica como um todo se mostra como essencial 
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no processo de evolução da humanidade: “a tendência deve 
derivar da própria situação e ação, sem ser explicitamente for-
mulada. O poeta não tem que já dar pronta ao leitor a solução 
histórica futura dos conflitos sociais que descreve.” (Marx; 
Engels, 2010, p. 3). Uma obra de arte em que os elementos 
artísticos (enredo, personagem, linguagem, figuras, estruturas 
etc.) são meramente uma ferramenta para ilustrar uma tese a 
ser explicitada ou defendida nem se constitui como arte nem 
reflete uma tendência objetiva da vida social em movimento. 
Parte da literatura do realismo socialista e da proletkult6, no 
entanto, sobrepunha a tendência ou a tese ao caráter orgânico 
da arte, e, dessa forma, se aproximava exatamente do que queria 
ultrapassar: a literatura burguesa. O paradoxo, então, estava no 
fato de que a mesma proletkult que negava a arte burguesa como 
um todo, e com isso jogava fora o melhor dela – o realismo 
crítico da fase revolucionária da burguesia –, repetia justamente 
a dimensão decadente dessa arte, a do naturalismo, que, es-
vaziada da vontade e da capacidade de expressar o conjunto 
da sociedade em movimento, reduzia os personagens a meros 
produtos do meio, fantoches sem vida movidos pela mão 
invisível do capitalismo. Ao adotar a arte de tese, a proletkult, 
por sua vez, reduzia os processos da luta, com todos os seus 
contrastes e dificuldades, à exaltação mecânica e burocrática 
das vitórias, que, como se pudessem ser alcançadas de forma 
mágica ou protocolar, apareciam em cena vencendo um 
inimigo imaginário: “um mau fantoche, que o bufão do ‘oti-

6 Forma abreviada de proletarskaya kultura, que, traduzida do russo, significa 
cultura proletária e constituiu um movimento cultural iniciado em 1917 que 
rejeitava a cultura burguesa produzida até então e chamava os trabalhadores, aos 
quais o acesso à cultura havia sido negado durantes anos a fio, a se apropriarem 
das técnicas artísticas para produzirem a nova arte do proletariado.
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mismo burocrático’7 elimina regularmente com uma paulada 
certeira” (Lukács, 2010b, p. 145). Assim, a produção acabava 
se mostrando irrealista, artificial, extremamente contingente, 
sem fôlego e sem vida, reduzindo a luta ao maniqueísmo, aos 
jargões e clichês esvaziados de seu sentido original. A arte de 
tendência ou a tendência presente em toda a arte só se torna 
viva e eficaz à medida que o caráter específico da tendência é 
articulado à totalidade da vida e estabelece um “vivo contato” 
com a evolução da sociedade como um todo; se “inexiste este 
contato, ou quando ele se enrijece, surge necessariamente a 
deformação burocrática própria da especialização” (Lukács, 
2010b, p. 144).

Autonomia da arte: para se constituir como um particular, 
para alcançar a totalidade da vida social e assim não sucumbir 
à fetichização capitalista que apresenta o mundo como reflexo 
exclusivo do trabalho burocrático e estranhado, a arte precisa 
ser autônoma. Refletir artisticamente o todo extensivo da vida 
dos homens exige a autonomia da arte: distanciando-se da 
imediatez da vida, a arte pode captar a extensão da história 
humana, refletindo-a, de forma concentrada e intensiva, no 
destino individual de um personagem ou no mundo lírico de 
um poema, para, então, tornar visível ao homem a totalidade 
que ele não pode captar mergulhado na própria história. Ou-
tro aspecto importante ligado ao problema da autonomia da 
arte, diz respeito ao fato de que, em sua origem, a arte estava 
ligada a outras formas de conhecimento ou reflexo da vida 

7 Lukács diferencia esse ‘otimismo’ daquele, sem aspas, que “emana de uma 
consciência extensiva da dialética de todo o desenvolvimento da humanidade” 
(Lukács, 2010b, p. 143).
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cotidiana, como a magia e a religião. Como reflexos antro-
pomorfizados, a magia, a religião e a arte foram criadas pelo 
homem como formas que objetivam não apenas o reflexo da 
realidade física, mas também os sentimentos humanos diante 
dessa realidade; por isso elas são formas de objetivação que 
dizem respeito a um momento mais complexo da vida social, 
em que a comunicação entre os homens já exige mais que a 
simples transmissão dos fatos a serem comunicados. A arte, 
aos poucos, vai se diferenciando da magia e da religião, pois, 
nela, vai se tornando imperioso o seu caráter fictício e ima-
nente, enquanto na magia e na religião prevalecem o caráter 
de verdade e transcendência. A autonomização da arte, sua 
diferenciação da religião e da magia, é, então, essencial para 
que a arte se ligue efetivamente à vida cotidiana e concreta dos 
homens. A autonomia da arte é decisiva porque ela significa 
sua real existência como reflexo artístico, como objetivação 
específica do mundo humano. A partir disso, o homem co-
meça a se interessar pela arte como obra de arte, como forma 
autônoma na qual a ligação imediata com o mundo exterior 
não é preponderante, na qual as necessidades imediatas da 
vida cotidiana não são mais centrais. Assim, a autonomia da 
arte ultrapassa a sua separação da religião e da magia e passa 
a significar a criação da própria obra de arte como um par-
ticular, como um mundo próprio. A autonomia da arte, no 
entanto, não significa o desligamento da arte em relação à vida 
cotidiana, essa autonomia é imperiosa porque é precisamente 
a forma de a arte voltar à vida cotidiana. Em primeiro lugar 
porque a necessidade da arte parte da própria vida cotidiana. 
Além disso, a matéria do artista está na própria vida social, na 
qual o artista deve descobrir, selecionar e hierarquizar, entre 
a variedade heterogênea da vida cotidiana, aquilo que já está 
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latente na vida social, mas que precisa ser desenvolvido pela 
ação artística: uma essência ocultada na aparência imediata 
da cotidianidade que só a arte pode tornar aparente. Para 
entender isso, basta pensar que uma escultura, por exemplo, a 
Pietá, de Michelangelo, já estava como potencialidade latente 
na pedra da qual foi feita; sem a pedra, ela não existiria, mas 
também não existiria sem a ação do artista que a descobriu 
na pedra e de lá a retirou. Assim, à semelhança do trabalho 
em sentido ontológico, a criação do objeto estético supera a 
estranheza entre o homem e o mundo que ele habita, pois o 
mundo particular criado pela arte seleciona, ordena, delimita 
e faz visível aquilo que já estava na matéria social, mas de 
forma heterogênea, dispersa, diluída no senso comum do 
homem inteiro, mergulhado em seu cotidiano. Mas a arte 
também diverge do trabalho em geral, pois ela suspende tem-
porariamente as finalidades práticas dos objetos, que fazem 
do cotidiano, especialmente sob a produção capitalista, uma 
imediatez fragmentada e sem sentido aparente. Ao criar um 
mundo próprio, a obra de arte cria uma segunda imediatici-
dade, diferente da imediaticidade da vida comum, que, no 
entanto, a inclui e, ao mesmo tempo, a supera. O artista só cria 
uma obra de arte viva quando é capaz de, simultaneamente, 
refletir o real com suas contingências e as possibilidades de 
ultrapassá-lo. Se o reflexo artístico do real não pode ser de 
modo algum simplesmente um retrato estático da realidade 
imediata e cotidiana, também a superação do real imediato não 
acontece pela idealização da realidade ou pela desconsideração 
das determinações concretas da vida objetiva. A autonomia 
da arte é, portanto, fundamental para que o receptor passe da 
totalidade extensiva do cotidiano para a totalidade intensiva 
da obra de arte, o que faz da arte uma forma humanizadora. 
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A autonomia da arte é uma condição para que a obra de arte 
assuma seu papel na formação humana.

Catarse e missão desfetichizadora da arte: a catarse8, do grego 
κάϑαρσις, kátharsis, purificação, é um conceito aristotélico de 
dimensão estética, ética e política, 

por meio do qual a arte influi no caráter e na alma do recep-
tor e que deve ser entendido, então, como uma sacudidela 
tal da subjetividade do receptor que suas paixões vitalmente 
ativas cobrem novos conteúdos, uma nova direção e, assim 
purificadas, se convertam em fundamento anímico de 
disposições virtuosas. (Bastos, 2012, p. 1). 

A catarse afirma a missão desfetichizadora da arte, que 
se realiza em dois movimentos: primeiramente o de revelar 
ao homem a fetichização da vida cotidiana em que está 
mergulhado (a arte como crítica da vida), e, em seguida, o 
movimento de defender a integridade da humanidade nessa 
mesma vida cotidiana (arte como forma de transformação 
da vida). Pela catarse e pela desfetichização, a arte realista 
realiza o seu papel na formação humana: reconcilia o ho-
mem com o mundo do qual ele se separou. Nesse sentido, 
a objetivação humana não é mais refém da alienação e da 
fetichização, o homem pode se reconhecer no mundo dos 
objetos, pode se encaminhar na direção da identidade en-
tre sujeito e objeto que é negada pelo trabalho estranhado, 
burocrático e fetichizante. A arte como catarse depende da 

8 A catarse, segundo Aristóteles, se refere à purgação dos sentimentos de pavor 
e de compaixão experimentada pelo público da tragédia clássica. O conceito 
de catarse está relacionado também a outras áreas do conhecimento, como 
a filosofia, a medicina e a psicanálise. A noção aristotélica de catarse foi 
recuperada e problematizada por pensadores marxistas como Lukács, Gramsci 
e Vygotsky.
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suspensão da cotidianidade, da criação de um mundo pró-
prio e autônomo, capaz de produzir a elevação do cotidiano 
para onde a arte e o homem retornam. O destinatário da 
arte, o homem do cotidiano (homem inteiro), no contato 
com o mundo próprio da arte, quando retorna ao mundo 
fragmentado da vida cotidiana, volta enriquecido com a 
experiência humanizadora vivida na arte: a vivência de um 
mundo coeso, onde sujeito e objeto, singular e universal, 
homem e humanidade estão reunidos no particular que é a 
obra de arte realista. O homem pode ser, além do homem 
do cotidiano, aparentemente acabado, terminado, também 
o homem que está em contínuo processo de humanização (o 
homem inteiramente). Assim, a elevação do cotidiano ope-
rada na arte é também a elevação do homem fragmentado a 
homem humanizado, capaz de chegar à totalidade da vida, 
de se objetivar verdadeiramente como homem, de adquirir 
uma consciência verdadeira e desfetichizada da vida coti-
diana para onde a arte o envia novamente. Essa elevação do 
mundo fetichizado a um mundo verdadeiramente humano 
é a experiência da catarse, pela qual o receptor da arte se 
humaniza. Reestabelece-se assim a relação (desfeita na vida 
reificada) entre o homem inteiro e o homem inteiramente. 
Isso indica algo muito importante e decisivo: o homem que 
vivencia a experiência da catarse, que pode ver o mundo como 
seu lugar, é capaz de se reconhecer como parte do gênero 
humano e de alcançar o que foi construído historicamente 
pela humanidade como um todo: o sentido humano, profundo 
e amplo de sua vida singular. Sem apagar sua singularidade 
(nacionalidade, idade, classe, sexo, nome, individualidade), 
o homem experimenta a sua construção como ente genérico, 
universal, como parte da humanidade.
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Contradição (dialética): princípio da lógica dialética, da 
relação e luta entre forças contrárias. Na sociedade, as lutas 
entre as classes sociais têm sido o motor da história da huma-
nidade. Na perspectiva dialética, a contradição exige ser pen-
sada para além da simples oposição ou conciliação entre polos 
contrários. O pensamento dialético recusa o maniqueísmo e 
o estático, busca a correlação tensionada e o movimento entre 
as partes adversas. A dialética busca escapar do mecanicismo 
e, para tanto, pensa os elementos opostos como partes de um 
todo, portanto, não é possível pensar o todo sem considerar 
suas partes, tampouco é viável pensar as partes abstraindo-as 
do todo que elas formam. Para pensar a arte, por exemplo, a 
dialética acompanha os movimentos contraditórios internos ao 
texto, valorizando o seu caráter opositivo, mas busca também 
as conexões entre os elementos contraditórios, considerando 
que a relação entre eles compõe um todo que é a integralida-
de contraditória do texto. Assim, o pensamento dialético é 
fundamental para a leitura crítica de uma obra literária, que, 
à semelhança da vida e da história humana, não se constitui 
de forma linear ou em relações imediatas de causa e efeito, 
mas perfaz um movimento ziguezagueante que emaranha os 
caminhos para o passado com as veredas para o futuro no 
interior do mapa do presente que, assim, se constitui como 
totalidade. Como forma dialética, a literatura se apresenta 
como elemento de contradição em relação ao mundo, uma 
vez que, como unidade relativamente autônoma, a literatura 
se opõe ao mundo do qual ela é, ao mesmo tempo, parte 
integrante. Sendo parte contraditória de um todo que recusa 
e questiona, mas do qual, simultaneamente, participa, a lite-
ratura se assume como contradição dialética e, ainda, como 
espaço de contradições em relação a um mundo que, para 
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permanecer na direção em que está, nega sistematicamente 
as contradições. Nesse sentido, o texto literário produz uma 
atitude de resistência frente ao mundo administrado, que re-
cusa pensar a si mesmo fora dos padrões dominantes, isto é, 
que escamoteia suas profundas contradições. Além disso, os 
elementos contraditórios do próprio texto literário, formando 
um todo contraditório na forma literária, põem à luz as con-
tradições que a realidade social imediata nega, embora não 
cesse de reproduzi-las.

Dinheiro: é uma forma equivalente geral do valor, na qual 
o valor das mercadorias aparece como puro valor de troca. A 
forma dinheiro do valor é inerente à forma da produção de mer-
cadorias organizada pela troca no sistema capitalista. O dinheiro 
se apresenta, na sociedade moderna, como mediação universal 
das relações humanas: do homem consigo mesmo, com o outro 
homem e com o mundo. Como mediação universal, o dinheiro 
é o equivalente abstrato de todas as mercadorias. Por trás das 
relações entre as mercadorias, estão as relações entre os sujeitos 
humanos –, quando os sujeitos pensam no dinheiro, sabem 
muito bem que ele é apenas um material concreto (com valor 
de uso) que permite àquele que o possui usufruir de uma parte 
do produto social. Ninguém, na vida cotidiana, acredita que o 
dinheiro seja um material sublime capaz de ocultar a relação 
entre as pessoas e agir como uma universalidade abstrata (seu 
valor de troca) independentemente delas. Todos nós sabemos 
que por trás das relações mercantis quem está agindo são as 
pessoas. O problema é que essa ação das pessoas, no ato de 
troca da mercadoria, é guiada pela ilusão fetichista de que esse 
material é verdadeiramente sublime, como se ele possuísse um 
corpo imaterial que encarnasse imediatamente a riqueza como 
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tal. É como se disséssemos: é claro que o dinheiro é um objeto 
material como muitos outros, mas nós o desejamos como se 
ele fosse uma substância especial capaz de ficar acima da ação 
do tempo, da qual nós mesmos não podemos escapar. O poder 
criativo conferido ao dinheiro pela sociedade centrada e gerida 
pelo capital é que nos faz agir diante do dinheiro como quem 
age frente a uma potência criativa. Em nossa sociedade, 

(...) o dinheiro, já que possui a propriedade de comprar 
tudo, de apropriar objetos para si mesmo, é, por conse-
guinte o objeto por excelência. O caráter universal dessa 
propriedade corresponde à onipotência do dinheiro, que é 
encarado como um ser onipotente. (...) O que existe para 
mim por intermédio do dinheiro, aquilo por que eu posso 
pagar (isto é, que o dinheiro pode comprar), tudo isso sou 
eu, o possuidor de meu dinheiro. Meu próprio poder é tão 
grande quanto o dele. As propriedades do dinheiro são as 
minhas próprias (do possuidor) propriedades e faculdades. 
O que eu sou e posso fazer, portanto, não depende abso-
lutamente de minha individualidade. Sou feio, mas posso 
comprar a mais bela mulher para mim. Consequentemente, 
não sou feio, pois o efeito da feiura, seu poder de repulsa, 
é anulado pelo dinheiro. (...) Eu, que posso ter, mediante 
o poder do dinheiro, tudo que o coração humano deseja, 
não possuo então todas as habilidades humanas? Não 
transforma meu dinheiro, então, todas as minhas incapa-
cidades em seus contrários? (...) O que sou incapaz de fazer 
como homem, e, pois, o que todas as minhas faculdades 
individuais são incapazes de fazer, me é possibilitado pelo 
dinheiro. O dinheiro, por conseguinte, transforma cada 
uma dessas faculdades em algo que ela não é, em seu 
antônimo. (...) [Entretanto,] Suponhamos que o homem 
seja homem e que sua relação com o mundo seja humana. 
Então, o amor só poderá ser trocado por amor; confiança, 
por confiança etc. (...) Se você amar sem atrair amor em 
troca, isto é, se você não for capaz, pela manifestação de 
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você mesmo como uma pessoa amável, fazer-se amado, 
então seu amor será impotente e um infortúnio (Marx, 
2004, p. 157-161).

Essência e aparência: esses dois termos estão ligados a um 
problema antigo da filosofia: ao longo da história, os homens 
procuraram entender se há uma primazia (anterioridade) 
entre matéria e ideia. Para muitos filósofos, desde Platão, a 
ideia precede a materialidade do ser. Para outros, as ideias são 
determinadas pela existência do mundo material. Marx, para 
formular sua interpretação dos fenômenos históricos, superou 
essas duas acepções filosóficas, apropriando-se diretamente 
de duas fontes da tradição filosófica alemã, a dialética (idea-
lista) de Hegel e a visão materialista de Ludwig Feuerbach. 
Denominou esta síntese de materialismo histórico-dialético. Os 
termos essência (ideia, espírito, universalidade, pensamento, 
abstração, generalidade) e aparência (matéria, fenômeno, rea-
lidade empírica, singularidade, individualidade) constituem 
os elementos que integram, ao longo da história, a natureza 
social do processo de civilizatório e de hominização. Se na 
ciência o homem procura as leis essenciais dos fenômenos 
pesquisados a partir dos dados singulares e aparentes, a arte, 
por sua vez, procura descobrir as leis universais na aparência, 
revelando-as numa “segunda aparência”, esta criada pelo artista 
para apresentar o mundo da aparência de modo desfetichizado. 
Ao criar esta segunda aparência (o particular), a arte produz 
uma categoria intermediária entre aparência e essência, entre 
a vida cotidiana de indivíduos singulares e as leis gerais (es-
senciais) que a geram. Assim, na arte, a essência se transfigura 
na aparência. Ela, a essência, não pode se apresentar separada 
da aparência, ela sempre se apresenta como aparência, numa 
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nova imediatez, na qual a lógica universal, essencial, está 
presente, mas não em linguagem conceitual, como o faz a 
ciência, mas em uma segunda aparência, num mundo criado 
pelo artista, que apresenta verossimilhança com o real singular 
cotidiano, embora não coincida com ele, apenas se assemelha 
a ele. Logo, a arte busca, na vida mesma, as formas em que se 
apresentam as leis universais que regem o destino dos homens, 
e recria estas formas, dando a elas uma nova aparência; nesta 
(segunda) aparência, as formas da vida imediatamente vividas 
pelos homens se apresentam de modo concentrado no que 
tange às determinações essenciais de uma lógica universal, de 
uma tendência social em curso. Assim, por exemplo, o mundo 
burguês é re(a)presentado pela arte realista em sua totalidade 
contraditória e intensiva, revelando todas as suas características 
aviltantes e convertendo-se em um momento privilegiado e 
eficaz de defesa da integridade humana, dando ao receptor da 
obra condições de perceber a necessidade e a possibilidade de 
uma superação da ordem vigente, já que esta é obra provisória 
do ser social numa história em movimento.

Estrutura literária: a obra literária se materializa como 
tal a partir de uma organização interna que se compõe pelo 
trabalho estético do escritor. Para compor a obra literária, o 
escritor lança mão de um conjunto de recursos expressivos 
(figuras de linguagem, rima, ritmo etc.) e técnicas narrativas 
e/ou poéticas (foco narrativo, construção do personagem, do 
eu lírico, do espaço, do tempo etc.), acumuladas ao longo do 
tempo, e as articula de maneira a formar um todo coeso. Na 
estrutura literária, os elementos externos ao texto literário são 
transfigurados esteticamente, isto é, internalizados na trama 
do texto, tornam-se, então, elementos literários, que, regidos 
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pela lógica organizativa do interior do texto, são postos em 
movimento pelo autor, segundo um princípio organizativo, e 
criam o mundo narrativo ou poético como organização formal 
de determinadas representações mentais. O professor e crítico 
literário Antonio Candido denominou esse processo entre a 
forma literária e o processo social de redução estrutural: é a 
ideia de que a forma literária é uma redução da forma social, 
da estrutura da sociedade. Assim, os elementos extrínsecos ao 
texto tornam-se internos, parte do texto literário, reduzidos e 
traduzidos para a forma literária. Ao contrário das vertentes 
críticas que relacionavam o valor da obra literária à sua ca-
pacidade de tematizar aspectos da realidade social e daquelas 
que afirmavam a absoluta independência da obra de arte em 
relação à realidade, e em especial à sua feição social, a crítica 
de Antonio Candido propõe uma análise dialeticamente ínte-
gra da obra literária: o plano estético é decisivo, isto é, a obra 
literária não está sujeita a finalidades para fora dela mesma, 
entretanto, isso não significa que os fatores externos estejam 
ausentes da obra, pois eles estão presentes na sua estrutura, uma 
vez que passaram por uma mediação importante: o trabalho 
do escritor. É o trabalho que reduz os componentes externos à 
estrutura da obra e, assim, transforma o que antes era exterior 
em matéria da composição artística, ou seja, os fatores sociais, 
assim como outros que estejam fora da dimensão artística, são 
trabalhados esteticamente e internalizados, transformando-se, 
antes de tudo, em fatores estéticos. A importância dessa posição 
crítica está no fato de que ela considera questões essenciais 
à analise objetiva da produção literária como práxis e como 
parte na produção humana: a mediação, pelo trabalho, entre 
as partes e o todo, que se articulam de forma dialética e, por 
isso, compõem um todo orgânico.
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Fetichismo: Marx escolheu um termo religioso para desig-
nar a fantasia teológica do universo da mercadoria: origina-
riamente, o termo fetichismo designava a falsa idolatria em 
oposição à verdadeira fé. Essa escolha revela que o mundo 
da mercadoria cria o suplemento fetichista que faltava à es-
piritualidade oficial. Portanto, é na forma-mercadoria que o 
fantasma do sagrado se ancora, produzindo os fenômenos da 
reificação, do objeto fetichizado, da cultura do espetáculo, 
da impossibilidade do humano. Ao analisar a passagem do 
mundo sagrado e feudal para o mundo capitalista, Marx 
aponta para uma mudança na estrutura dos vínculos sociais. 
As relações sociais feudais estavam baseadas no binômio 
dominação-servidão e eram fetichizadas, ou seja, o servo 
obedecia ao seu senhor porque pensava que o seu senhor era 
senhor independentemente de ele ser seu servo, assim como 
o senhor acreditava que seu senhorio era algo natural da sua 
condição de ser senhor, independentemente da existência de 
seus servos. As produções desse mundo pré-capitalista não 
estavam ainda voltadas para o mercado, pois resultavam de 
uma produção natural. No mundo moderno capitalista as 
relações sociais são, aparentemente, desfetichizadas na me-
dida em que se estabelecem entre sujeitos iguais aos olhos 
da lei. Entretanto, a contrapartida dessa desfetichização das 
relações sociais é o fetichismo da mercadoria – a aura mística 
da relação senhor e servo se desloca para a relação entre as 
coisas. As relações de dominação e servidão do mundo feudal 
se disfarçam sob a forma de relações sociais entre as coisas. 
A forma-mercadoria, portanto, carrega em si o fantasma 
das relações de dominação e servidão, entretanto, como 
fantasma, essa relação está recalcada e o que se apresenta é 
uma aparência ideológica de igualdade entre os sujeitos. No 
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mundo moderno, a mercadoria produz, então, um processo 
de reificação, isto é, por trás das coisas, ou dessa relação entre 
as coisas, está escondida uma relação mais diabólica que o 
fetichismo do vínculo senhor-servo. É importante inserir 
aqui a descrição do processo do fetichismo da mercadoria 
feita pelo próprio Marx n’O capital: 

O misterioso da forma mercadoria consiste, portanto, 
simplesmente no fato de que ela ref lete aos homens as 
características sociais do seu próprio trabalho como ca-
racterísticas objetivas dos próprios produtos de trabalho, 
como propriedades naturais sociais dessas coisas e, por 
isso, também reflete a relação social dos produtores com o 
trabalho total como uma relação social existente fora deles, 
entre objetos. Por meio desse quiproquó os produtos do tra-
balho se tornam mercadorias, coisas físicas metafísicas ou 
sociais. Assim, a impressão luminosa de uma coisa sobre o 
nervo ótico não se apresenta como uma excitação subjetiva 
do próprio nervo, mas como forma objetiva de uma coisa 
fora do olho. Mas, no ato de ver, a luz se projeta realmente 
a partir de uma coisa, o objeto externo, para outra, o olho. 
É uma relação física entre coisas físicas. Porém, a forma 
mercadoria e a relação de valor dos produtos de trabalho, 
na qual ele se representa, não têm que ver absolutamente 
nada com sua natureza física e com as relações materiais que 
daí se originam. Não é mais nada que determinada relação 
social entre os próprios homens que para eles aqui assume 
a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. Por 
isso, para encontrar uma analogia, temos de nos deslocar à 
região nebulosa do mundo da religião (Marx, 1996, p. 198). 

Forma literária: é a materialidade do texto que é construída 
pelo trabalho estético do escritor. Em seu trabalho, o escritor 
retira as palavras do seu estado original e as organiza em um 
todo articulado; para tanto ele emprega técnicas e recursos 
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expressivos produzidos e acumulados ao longo da história 
da produção literária pelo homem. Na forma literária, os 
elementos advindos da forma social, que são extraliterários, 
são processados, trabalhados, transfigurados pelo autor até se 
tornarem objetos estéticos, isto é, forma literária. Os elementos 
não literários tornam-se algo diferente do que eram antes de 
serem transformados em objetos literários, os quais guardam 
em seu interior a substância do que foram anteriormente os 
elementos extraliterários. Dessa maneira, é que a forma literária 
mantém relação indireta com o mundo onde ela foi produzida 
pelo autor, embora passe a constituir, como objeto literário, 
um mundo próprio, organizado e criado pelo trabalho estético. 
A forma literária, embora seja um objeto, uma materialidade, 
concretiza-se a partir de um movimento, uma articulação, uma 
reorganização que dinamiza tensões profundas da vida social; 
assim, portanto, a forma literária não se constitui como objeto 
estático, mas como processo ativo e como relação entre os 
vários elementos do texto, propiciando uma articulação entre 
fatores variados, como a história social inserida na forma; as 
marcas do trabalho do escritor deixadas nas formas do texto; 
a intervenção do leitor que procura acompanhar o movimento 
do texto.

Hermenêutica: do grego hermēneuein, que significa de-
clarar, anunciar, interpretar, esclarecer e traduzir algo que, 
assim, torna-se compreensível. Como ramo da filosofia, a 
hermenêutica lida com problemas relativos à constituição 
da compreensão humana a partir da interpretação de textos 
escritos. A origem desse termo remete ao deus grego Hermes, 
o mensageiro dos deuses encarregado de enviar sentenças di-
vinas aos destinatários humanos ou olímpicos, que deveriam 
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interpretá-las e encontrar o sentido de cada uma delas. Com 
relação ao texto literário, a leitura hermenêutica é também 
entendida como atitude interpretativa do leitor acerca das 
figurações da obra, do mundo e de si mesmo. Na perspectiva 
da crítica histórica e dialética da literatura, a hermenêutica 
do texto literário está na própria forma como o texto se orga-
niza. A forma de organização estética de um texto é já uma 
interpretação, uma leitura do mundo. O ato do leitor crítico, 
como intérprete ou hermeneuta, não é o de aplicar uma lei-
tura interpretativa à obra, mas é, antes, o de acompanhar o 
trabalho de composição da forma literária e reconhecer nele 
seu caráter autointerpretativo.

Mercadoria: o conceito de forma-mercadoria foi elabo-
rado por Marx em “O caráter fetichista da mercadoria e seu 
segredo” (Marx, 1996, p. 70-78, v. I). Esse conceito procura 
explicar como a forma-mercadoria é a forma de objetos me-
tafisicamente físicos e de que maneira o produto do trabalho 
assume a forma mercantil. Para Marx, o segredo dessa me-
tamorfose está na própria forma. Isto é, não basta saber que 
o valor de uma mercadoria esconde um sentido oculto, ou 
seja, que não depende de uma relação acidental entre a oferta 
e a procura, é preciso explicar o processo pelo qual o sentido 
oculto metamorfoseou-se nesta forma. Para tanto, Marx 
afirma que a noção de forma-mercadoria enseja uma dupla 
abstração: seu valor de uso (o caráter empírico e particular 
que atende uma necessidade humana) e seu valor de troca (o 
caráter mutável da mercadoria no ato da troca). No valor de 
troca, a mercadoria perde sua determinação particular (seu 
valor de uso) e é tomada como uma entidade abstrata que, 
independentemente de suas qualidades distintivas, tem um 
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valor equivalente ao da outra mercadoria pela qual é trocada. 
Para Marx, o segredo da forma-mercadoria, que encerra a falsa 
equivalência da mercadoria no ato da troca e a alienação do 
seu valor de uso, está na própria forma pela qual ela devolve 
aos homens as características sociais de seu próprio trabalho 
metamorfoseadas em características objetivas dos produtos 
do trabalho, como se tais características constituíssem por 
natureza os objetos produzidos pelo trabalho.

Objetivação e alienação: o problema da distinção ou da 
identidade entre objetivação e alienação é muito complexo, 
mas de suma importância para o pensamento estético marxis-
ta, pois se liga à centralidade que tem a dimensão ontológica 
para a concepção de mundo marxiana como um todo. Em 
1844, Karl Marx (1818-1883) escreveu seus Manuscritos 
econômico-filosóficos9. Neles, é possível reconhecer no pen-
samento de Marx um elemento de superação da economia 
clássica e da filosofia de Hegel, pois “pela primeira vez na 
história da filosofia, as categorias econômicas aparecem como 
as categorias da produção e reprodução da vida humana, tor-
nando assim possível uma exposição ontológica do ser social 
sobre bases materialistas” (Lukács, 2012, p. 284-285). Assim 
começa a se configurar o humanismo de Marx pelo início 
da formulação da ontologia do ser social. A partir de então, 
a economia começa a ser vinculada à emancipação humana, 
à construção de uma sociedade livre, isto é, aquela capaz 
de permitir ao homem ter consciência de que pertence ao 
gênero humano. Tal avanço se tornou possível porque Marx, 

9 Também conhecido como Manuscritos de 1844, cujos textos só foram 
publicados quase cem anos depois, em 1932.
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leitor de Hegel10, pôde distinguir o que a filosofia de Hegel 
identificava: objetivação e alienação. Para Hegel, precursor 
de Marx, o Espírito Absoluto (Razão, Ideia, Universal ou 
Deus) e pré-existente se separara de si mesmo ao se alienar 
ou objetificar (exteriorizar) na natureza, mas, por meio da 
autocriação do homem e de sua ação no mundo, finalmente 
o Espírito e o mundo, que é sua objetificação, antes sepa-
rados, se identificariam em um só: o Espírito retornaria 
a si mesmo, tornando-se um sujeito-objeto idêntico. Para 
Marx, objetivação é uma forma de exteriorização primária 
e insuperável das relações humanas, enquanto a alienação é 
uma forma social, própria do trabalho alienado, que produz 
a oposição do homem em relação ao seu próprio ser, uma 
vez que o homem não pode se reconhecer nos produtos e 
no mundo que ele próprio criou. Dessa concepção de Marx 
resulta o fato de que o trabalho, como objetivação da ação 
humana no mundo natural, deixa de ser pura e simplesmente 
idêntico à alienação do ser, e pode ser compreendido como 
objetivação primária da vida da espécie humana, pois por 
meio dele o homem se separa da natureza, torna-se homem, 
diferencia-se do mundo natural, transforma-o em um mun-
do humano. O jovem Marx, entre os anos de 1843 e 1844, 
formula, tanto em Sobre a questão judaica e Contribuição à 
crítica da filosofia do direito de Hegel, quanto nos Manuscritos 
de 1844, a distinção entre objetivação e alienação, que vai 
possibilitar a percepção de que a sociedade não é uma abstra-
ção contrária ao indivíduo, mas de que o indivíduo mesmo 
é a essência social, é ser social concreto e atuante no qual se 

10 Sobre as “Raízes hegelianas” do pensamento marxista, ver Konder, Leandro. 
Os marxistas e a arte. São Paulo: Expressão Popular, 2013, p. 29-35.



139

Ana Laura dos Reis Corrêa e Bernard Herman Hess

realiza a relação dialética, e não dualista e dicotômica, entre 
sua vida social real e sua consciência genérica. Por isso, o que 
deve ser superado não é a objetivação, sem a qual o homem 
não existiria como ser social, mas, sim, uma de suas formas 
históricas, a alienação. Em 1923, G. Lukács, antes de ter 
conhecimento dos Manuscritos econômico-filosóficos, escreve 
História e consciência de classe, no qual a autoconsciência da 
classe trabalhadora é o ponto de chegada definitivo para a 
superação da reificação reinante no capitalismo. Entretanto, 
tal formulação, segundo o próprio Lukács11, apresentava 
ainda um excessivo idealismo de base hegeliana, que o levou 
a fazer uma profunda e polêmica autocrítica dessa obra que 
se constituiu como marco fundamental do marxismo oci-
dental, mas que, segundo seu autor, apresentava uma falha 
estrutural: a identidade entre objetivação e alienação, o que 
significava que toda objetivação seria também alienação do 
ser; logo, toda desalienação implicaria em desobjetivação e, 
consequentemente, em impossibilidade da realidade objeti-
va. Em seguida, Lukács entenderá, com o jovem Marx dos 
Manuscritos, que a objetivação é um ato insuperável na vida 
social dos homens, pois um ser não objetivado é um não 
ser; isto é, a objetivação é uma condição para a existência 
do ser do homem e, em si, ela não é boa ou má; enquanto 
a alienação é um tipo de objetivação que deve ser superada, 
porque desfigura a essência humana. Lukács compreenderá 
que a objetivação apresenta uma duplicidade que não pode 

11 Após a publicação de História e consciência de classe, em 1923, Lukács só 
permitiu uma 2ª edição da obra em 1967, acompanhada de uma autocrítica 
quanto a esse seu livro e à polêmica dele resultante; ver o “Prefácio” da edição 
de 1967 de História e consciência de classe. São Paulo: Martins Fontes, 2003, 
p. 1-50. 
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ser desprezada: ela é um ato humano e humanizador, mas, em 
determinadas circunstâncias sociais e históricas, a objetivação 
pode assumir formas alienadas na vida social, formas que 
deturpam a essência humana para a consciência do próprio 
homem. Logo, a indistinção entre objetivação e alienação 
resulta não apenas em uma confusão conceitual, mas também 
em uma análise antirrealista da realidade, o que compromete 
decisivamente a luta pela emancipação humana.

Objeto e sujeito idêntico: em História e consciência de classe, 
segundo a autocrítica de Lukács, a identidade entre objetiva-
ção e alienação gerou um equívoco de caráter voluntarista, 
marcado por preconceitos idealistas e sectários, que não eram 
unicamente do autor, mas refletiam também algo do complexo 
panorama geral do marxismo à época: a caracterização do 
proletariado como sujeito-objeto idêntico da verdadeira his-
tória da humanidade. Tratava-se de um equívoco até mesmo 
em relação ao próprio idealismo de Hegel, o que fez alguns 
dos estudiosos dessa obra de Lukács perceberem, entre suas 
grandezas inegáveis, também uma fraqueza: em História e 
consciência de classe, Lukács se mostrava mais hegeliano que 
Hegel (Frederico, 2013, p. 65), pois, de certa forma, como 
reconhece o próprio Lukács, conferia-se ao proletariado a 
dimensão idealista que Hegel havia dado ao Espírito Absoluto 
(Lukács, 2003, p. 25). Se para Hegel a contradição entre o su-
jeito e a sua objetificação alienada seria resolvida no momento 
em que o Espírito Absoluto, dissipando a alienação, retornasse 
para si mesmo, para Lukács, as contradições de classe reais se 
resolveriam quando o sujeito revolucionário (o proletariado) 
se reconciliasse com o objeto (o mundo reificado) ao superar, 
pela autoconsciência de si mesmo como classe revolucionária, 
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a reificação, assim seria possível a identidade entre sujeito e 
objeto, entre o proletariado e a realidade desalienada. O caráter 
voluntarista dessa formulação estava no fato de que o filósofo 
fundamentava a hipótese do proletariado como sujeito-objeto 
idêntico pelo processo de autoconsciência de classe, isto é, a 
possibilidade de transformação da totalidade empírica estava 
focada na compreensão por parte do proletariado de sua missão 
histórica, como se o conhecimento de si mesmo como classe 
revolucionária fosse suficiente para transformar a realidade ao 
seu redor. A contradição entre a situação presente e o devir 
revolucionário deveria ser resolvida, segundo o Lukács de 
1923, pela presença unificadora do partido, que atuava como 
Espírito Absoluto capaz de dissolver as contradições entre a 
consciência empírica e a consciência de classe revolucionária; 
entre a práxis e a teoria, entre a situação atual e a missão 
revolucionária do proletariado. Nessa concepção prevalece 
uma original fenomenologia do capitalismo desenvolvido, mas 
não exatamente uma compreensão a partir dos fundamentos 
histórico-sociais. Há, segundo o Lukács do prefácio de 1967, 
também um preconceito idealista e sectário em História e 
consciência de classe: trata-se da perspectiva classista dessa 
formulação do proletariado como sujeito-objeto. O fato de 
ser o proletariado, isoladamente, a classe portadora da missão 
histórica contraposta à burguesia, posicionava a luta de classes 
como um fim em si e não como um meio ou um processo 
social e histórico efetivo para a abolição da sociedade de clas-
ses. Essa visão, em certo sentido, padecia da mesma miopia 
que afetava a visão de mundo dos ideólogos economicistas 
da burguesia, que, não conseguindo ultrapassar os limites do 
mundo capitalista, enxergavam os homens não como seres 
humanos, mas pelas lentes do dualismo, como capitalistas 
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ou trabalhadores. Após o conhecimento dos Manuscritos, em 
1930, Lukács compreende que a classe não podia assumir o 
lugar do gênero humano, pois, para Marx, a revolução não se 
restringia à libertação do proletariado da exploração capitalista, 
mas era “um modo de concluir a pré-história da humanidade 
e abrir caminho para que – uma vez abolida a sociedade de 
classes – os seres humanos estivessem em condições de realizar 
sua essência genérica” (Vedda, 2006, p. 66). Assim, tornar 
visível a consciência genérica da humanidade era o que consti-
tuía na realidade concreta o movimento proletário (Tertulian, 
2008, p. 257). A partir disso, Lukács ultrapassa a perspectiva 
meramente fenomenológica, a mistificação da consciência de 
classe proletária, a idealização do partido como redentor. A 
partir de então, e até a maturidade, Lukács passa a considerar 
a humanidade como gênero e a dar ao trabalho, como práxis 
ontológica, posição central em sua obra; centralidade antes 
dada à mercadoria entendida como protoforma de todas as 
formas objetivas e subjetivas da sociedade burguesa alienada. 
Essa mudança em relação à centralidade da mercadoria não 
significa que Lukács passe ao largo da reificação, ao con-
trário, ele pode agora, apropriado de uma visão transversal 
da obra marxiana, do jovem Marx ao Marx de O capital, 
reposicionar fenômenos como o estranhamento, a alienação 
e a reificação em uma dimensão mais concreta, distante da 
pura abstração ou do entendimento meramente teórico. A 
perspectiva concreta faz aparecer a realidade cotidiana do 
homem como a unidade contraditória que ela é, onde não se 
pode verificar a alienação negativa absoluta, nem a reificação 
definitiva, nem a exclusividade do trabalho estranhado; uma 
vez que a realidade que tem a mercadoria como centro é a do 
capitalismo, é a do mundo burguês que não pode pensar para 
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além de si mesmo, é a do imediatismo, da aparência separada 
de sua essência. Para Lukács, a história não está terminada, 
o capitalismo é um momento da história humana que pode e 
deve ser ultrapassado, para que a humanidade complete a sua 
pré-história. Se, em História e consciência de classe, o trabalho 
era visto generalizadamente como abstração estranhada, em 
seu último livro – Ontologia do ser social (1971) –, o trabalho 
se apresenta na perspectiva marxiana de trabalho concreto pelo 
qual o homem pode realizar-se como ser genérico, como parte 
do gênero humano. Dessa forma, a vida cotidiana e concreta 
passa a ser o ponto de partida para a compreensão das formas 
humanas de objetivação, entre elas, a arte. Diferenciada da 
alienação, a objetivação indica a profunda ligação entre arte 
e vida cotidiana; trata-se então da defesa do realismo na arte 
como totalidade contraditória da vida.

Ontologia: do grego ontos (ser) e logoi (conhecimento). 
A ontologia é, para a crítica marxista, uma palavra-chave, 
que, em geral, não temos dificuldade de associar ao passado, 
à origem do homem, mas, muitas vezes, nos escapa a sua 
abrangência quanto ao futuro, ao destino do homem, uma 
vez que a humanidade do homem não é um dado acabado, 
definitivo; mas a ser construído na história e a cada dia. Nessa 
construção, o ser humano pode caminhar na direção da sua 
afirmação e emancipação ou, ao contrário, regredir para a sua 
desumanização e destruição, como prova a história. Portanto, 
a concepção ontológica nos mostra que a formação humana 
não é apenas um fato biológico, mas simultaneamente um 
processo social; ou ainda, a própria formação biológica do 
homem é parte do processo social. Assim, deve ficar claro 
que não se trata aqui simplesmente de ontologia no sentido 
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abstrato, puramente teórico, pois a consciência do ser (on-
tologia) é produzida na história e na prática social: “não é a 
consciência dos homens que determina o seu ser, mas, pelo 
contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência” 
(Marx, 2008, p. 47). Isto é, trata-se da ontologia do ser social, 
categoria fundante do pensamento marxista. Ela procura 
estudar o homem em sua relação histórica e transformadora 
com a natureza. Compreende que o ser social, ao transformar 
a natureza, transforma a si mesmo; isto é, trata-se do papel 
criador do sujeito em sua relação produtora com o objeto, 
relação mediada pelo trabalho (ou práxis). De acordo com 
o pensador húngaro György Lukács, a ontologia marxista é 
uma abordagem particular do ser social; ela é considerada o 
conceito central da reflexão filosófica acerca da problemática 
do trabalho como elemento fundamental na explicação do 
homem e do processo social. Tomando em consideração a 
noção de totalidade social e histórica, é possível compreender 
o processo pelo qual os homens, na atividade de produção e 
reprodução de sua existência social – complexa relação entre 
natureza e sociabilidade –, constroem novas possibilidades a 
cada momento, em que indivíduo e gênero se completariam 
na busca de uma ética orientada pelas mediações estabelecidas 
pelo mundo do trabalho. 

Ontologia e arte: o caráter ontológico e social da arte é 
decisivo para a crítica estética marxista. Para Marx, a arte 
nem é uma manifestação do Espírito, como em Hegel, nem 
uma manifestação direta dos sentidos, como no materialismo 
empirista, mas a manifestação sensível (dos cinco sentidos: 
visão, audição...) das forças essenciais do homem, presente 
no longo processo de formação do homem. Logo, a arte não 
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é natural, não é um dom, não é inata, já que os sentidos, na 
prática, foram se modificando, se humanizando, tornando-se 
sensibilidade humana: 

É evidente que o olho humano aprecia as coisas de maneira 
diferente do olho bruto, não humano, assim como o ouvido 
humano diferentemente do ouvido bruto. Conforme vimos, é 
só quando o objeto se torna um objeto humano, ou humanida-
de objetiva, que o homem não fica perdido nele. Isso somente 
é possível quando o objeto se torna um objeto social, e quando 
o próprio homem se torna um ser social e a sociedade se torna 
para ele, nesse objeto, um ser (Marx, 2007, p. 29). 

É pelo caráter ontológico e social da arte que ela responde 
a esse mundo com a busca apaixonada pela totalidade negada. 
Como forma de objetivação tardia da humanidade, a arte se 
origina na práxis em resposta a necessidades concretas da huma-
nidade propostas pela própria vida. A arte foi se desenvolvendo 
no interior do longo processo de formação histórica e social 
do próprio homem que a produziu e ao qual ela humanizou 
enquanto uma forma de exteriorização das forças essenciais 
humanas. Como produto do trabalho feito pelo homem, a 
arte é também formadora e criadora do homem que a produz: 
“O objeto de arte – como qualquer outro produto – cria um 
público capaz de apreciar a arte e de sentir prazer com a be-
leza. A produção, por conseguinte, produz não somente um 
objeto para o sujeito, mas também um sujeito para o objeto” 
(Marx, 2011, p. 47). A origem da arte, portanto, está associada 
à formação humana e no interior de toda arte verdadeira está 
presente essa narrativa ou essa odisseia do homem, com as pe-
ripécias necessárias à sua formação. Essa narrativa da formação 
humana constitui um universal, uma essência forjada na práxis 
social que se acumula e se condensa na arte, por isso, a arte é 
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a memória da humanidade. A partir da concepção ontológica 
do ser social, a arte se afasta tanto do idealismo quanto do 
materialismo vulgar e se aproxima do mundo dos homens, da 
sua práxis individual e geral, engendra-se como realismo, como 
síntese entre a singularidade do homem e o desenvolvimento 
da humanidade na sua objetivação no mundo, na educação dos 
cinco sentidos que foi o “trabalho de toda a história universal 
até os nossos dias” (Marx, 2007, p. 30).

Particularidade: como se sabe, o que diferencia a ciência da 
arte é o caráter desantropomorfizador da primeira e o caráter 
antropomorfizador da segunda. Nesse sentido, o conhecimen-
to científico procede dentro do princípio da acumulação das 
propriedades singulares com a pretensão de inseri-lo no plano 
da universalidade. A categoria central da estética é, por sua 
vez, a particularidade. Ela se situa no campo intermediário 
entre as categorias do singular e do universal. Para Lukács, 
a particularidade é onde estão representados simbolicamente 
o singular e o universal. Nesse sentido, o particular é uma 
categoria central da arte no sentido em que ela se faz presente 
como síntese, como superação dialética, na qual está incluído 
tanto o universal quanto o singular. Mas as leis universais que 
estão presentes no particular não podem se manifestar sob 
a forma de uma linguagem abstrata, isto é, de formulações 
conceituais (como ocorre na ciência). Na arte, a universalidade 
precisa se articular organicamente com a concreticidade de 
seres singulares, de indivíduos reais plasmados pelo artista. O 
particular é, portanto, a categoria artística por excelência; é o 
conceito central que confere à arte a capacidade de representar 
(refletir) o real de modo mais concentrado e autêntico. É o 
que torna a representação realista mais verdadeira, profunda 
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(essencial), simbólica e típica de homens reais em situações 
reais. No mundo particular criado pela obra de arte, se co-
nectam o presente, o passado e as possibilidades de futuro; a 
arte une o que acontece na vida imediata ao que se consolidou 
historicamente como representativo da humanidade; torna 
visível a essência ocultada pela aparência fetichizada da vida 
cotidiana; ilumina os nexos entre o singular e o universal; 
entre o homem individual e a humanidade.

Poética: a obra de Aristóteles (384-322 a. C.), é constituí da 
originalmente de dois livros, dos quais apenas restou o primeiro 
deles, que se divide em duas partes. Na primeira, o filósofo 
Aristóteles desenvolve o conceito de poesia como mimeses (ou 
imitação) das ações humanas, que se processava por meios, 
objetos e modos diversos e não se confundia com cópia ou 
repetição fiel da realidade, mas como criação autônoma e 
transfiguração heterogênea da realidade. Na segunda e mais 
extensa parte da Poética, Aristóteles realiza um estudo por-
menorizado da forma da tragédia, e, em seguida, compara-a 
à estrutura e natureza da epopeia. As releituras iniciais da 
Poética, especialmente a renascentista e a neoclássica, viram 
no texto de Aristóteles uma normatização do fazer poético e 
dos gêneros literários a ser seguida de forma rígida e purista. 
Entretanto, após o Romantismo e o Modernismo, a Poética 
passa a ser lida como o primeiro texto que buscou compreen-
der e, sobretudo, problematizar o fazer poético e sua relação 
com a realidade. Ainda hoje, questões abordadas na Poética, 
especialmente a noção de mimeses e representação suscitam 
uma visão problematizadora do trabalho literário em sua 
relação com a história e a realidade. A presença de Aristóteles 
na obra de Marx e de Lukács é bastante significativa, espe-
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cialmente quanto ao pensamento estético marxista. Muitos 
dos problemas tratados por Aristóteles em sua Poética, como 
mimese e catarse, foram desenvolvidos por Lukács. A discussão 
acerca da relação entre poesia e história – central na Poética, 
de Aristóteles, que afirma não ser dever do poeta narrar o que 
aconteceu mas o que poderia acontecer – é desenvolvida por 
Lukács a partir dos profundos laços entre essa dimensão da 
obra aristotélica e o realismo artístico estudado por Lukács. 
Para o filósofo húngaro, na relação entre poesia e história de 
que trata Aristóteles está presente uma concepção da relação 
entre singular (o que aconteceu: “o fato bruto e único, efê-
mero e contingente”) e universal (“o que pode acontecer: a 
unidade do mito, em que as ações se entrelaçam, revelando, 
assim, suas causas e significados”), entretanto, como observa 
Hermenegildo Bastos12, para o filósofo grego, “história e poesia 
se distinguem, ou mais, se opõem: a primeira como a narrativa 
do singular e irrepetível; a segunda como a narrativa do uni-
versal. Para Lukács, contudo, singular e universal formam uma 
unidade indestrutível, eles se encontram no personagem e na 
situação típicas. O universal está no singular, e nisto consiste 
a qualidade do realismo. Assim poesia e história opõem-se, 
mas de modo dialético: na narrativa realista a poesia assinala 
o movimento de transformação da história”.

Reflexo estético: a teoria do reflexo já existe desde Platão 
e Aristóteles, embora no primeiro tivesse ainda um caráter 
marcadamente idealista. O princípio epistemológico da arte 

12 Aqui nos valemos do estudo que vem sendo desenvolvido pelo professor 
Hermenegildo Bastos, da Universidade de Brasília, acerca da relação entre 
poesia e história, considerando a transformação que os conceitos aristotélicos 
sofreram na obra lukacsiana e qual a dimensão de sua atualidade. 
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realista de Lukács está fundado também na teoria do refle-
xo, mas parte agora de uma nova perspectiva, a da estética 
marxista. Retomando um princípio filosófico marxista e 
leninista, Lukács afirma que a consciência – e assim tam-
bém a consciência artística – reflete a realidade. Mas, assim 
como Lenin, o filósofo húngaro define o reflexo do real na 
consciência como um reflexo ativo, mediado. Isto é, o re-
flexo do real na consciência não é um ato simples e direto; 
a representação sensível da realidade exterior, dizia Lenin, 
corresponde a tal realidade, mas não coincide com ela. Em 
suas investigações e teorizações estéticas, Lukács afirma que 
a arte deve refletir o real, não a superfície do real. Ela deve 
revelar os nexos do real, isto é, sua essência. A arte, assim, 
pelo reflexo artístico, permite ao homem que se aproprie da 
lógica essencial e subterrânea daquilo que se manifesta de 
modo fetichizado na aparência cotidiana. A literatura, por 
exemplo, permite ao leitor revelar – em sua consciência – as 
contradições da realidade e o leva a se reconhecer como parte 
vital da realidade histórica. Essa é a função da arte; é a sua 
função realista. Logo, para a estética marxista, o princípio 
do reflexo do real é central. A grande arte é por isso leitura 
realista do mundo, cópia dialética da realidade social. O 
reflexo é, portanto, um princípio fundamental da literatura 
e da arte. Mas, para que cumpra esta função de reflexo da 
essência do real, a arte está ontologicamente impedida de 
ser cópia mecânica do real, ela precisa se negar a fazer a 
cópia fotográfica da superfície do real; não se reduz a mera 
descrição da aparência cotidiana, sendo esta, imediatamen-
te percebida, enganadora. É nesse sentido que o realismo, 
na arte, se distingue fundamentalmente do naturalismo. 
Enquanto este, com pretensão cientificista, apenas observa, 
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contempla e descreve o mundo ao seu redor, o primeiro quer 
narrar o mundo e a vida em movimento, quer representá-
-lo em seu devir histórico. O artista representa os homens 
como sujeitos históricos que participam do devir da trama 
humana, da construção da objetividade histórico-social. A 
arte, para Lukács, é um modo particular de totalização dos 
conhecimentos apreendidos na vida cotidiana. Se a ciência 
constrói e elabora a consciência histórica ao longo do processo 
civilizatório, a arte, por sua vez, elabora a autoconsciência 
histórica do ser social, em que este se reconhece como parte 
e elemento ativo na construção do gênero humano. Pode-se 
afirmar, portanto, que, diferentemente do reflexo científico, 
que desantropomorfiza o real, o reflexo artístico antropo-
morfiza a leitura do real, se aproxima do real e se apropria 
das suas leis com o objetivo de conhecê-lo e de conhecer a 
si, como ser social. E nesta forma particular de represen-
tação do mundo real (social) é que o homem pode reviver 
experiências, próprias – singulares – e, simultaneamente, 
aquelas que pertencem ao seu gênero, ou seja, as experiências 
universais. É neste sentido que Lukács defende o realismo 
como única forma de defesa da integridade humana. Mas 
esta defesa da integridade humana só é possível se o artista 
chegou a conhecer em profundidade e riqueza a realidade 
histórica do homem, isto é, se a sua arte for verdadeiramente 
realista. Logo, a condição da grande arte realista é a de que 
ela seja capaz de refletir em profundidade o real humano, a 
condição social e histórica da sua existência.

Reificação: é o ato – ou resultado do ato – de transformação 
das propriedades, relações e ações humanas em propriedades, 
relações e ações de coisas produzidas pelos homens, que se 
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apresentam como coisas independentes do homem e passam 
a governar sua vida. A reificação ocorre quando a forma da 
mercadoria devolve aos homens a relação social entre os pro-
dutores e o trabalho global, mas os faz mal entender que a 
relação social existente se dá entre os objetos e não entre os 
homens. Portanto, a relação social entre os homens assume a 
forma fantasmagórica da mercadoria, ou seja, de uma relação 
social entre coisas. Assim, reificação significa igualmente 
a transformação dos seres humanos em seres semelhantes 
a coisas. A reificação é um caso especial de alienação, sua 
forma mais radical e generalizada, característica da moderna 
sociedade capitalista. 

Tipicidade: nos estudos de crítica literária, especialmente 
em estudos voltados ao gênero romance, György Lukács 
associa esse conceito artístico, o da particularidade, ao da 
tipicidade. O conceito de tipo é retomado pelo pensador hún-
garo desde Goethe, Hegel, Marx e Engels. Para todos eles, 
o tipo seria uma síntese particular que une organicamente 
o genérico e o individual. Bons personagens de romances 
seriam aqueles que representam tipicamente indivíduos 
singulares em falas típicas em situações típicas. E cada um 
destes tipos humanos precisa ser construído como indivíduo 
determinado. Assim, o personagem que melhor representa 
determinada classe ou grupo social é aquele que concentra 
nele todas as características mais típicas desta classe ou grupo. 
Mas este personagem precisa ser plasmado como alguém que 
assume feições individuais reais, feições ricas e profundas, 
e, ao mesmo tempo, ser um “este”, que condensa de forma 
intensiva as características mais fortes da tendência social 
em curso, não se trata de um tipo ideal e abstrato, nem de 
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um tipo médio que seja uma amostra estatística da média de 
tipos humanos presentes na sociedade. Assim a arte e a lite-
ratura buscam inserir os elementos contraditórios, dispersos 
e fetichizados da vida cotidiana num quadro totalizante de 
nexos históricos e humanos, revelando nela uma problemática 
universal. Para Marx, Engels e Lukács, o tipo criado na arte 
realista é o típico, isto é, aquele personagem “que exprime 
com a máxima clareza a verdade de sua espécie. Ele é um 
ser específico, singular, que, ao mesmo tempo concentra as 
tendências mais essenciais da espécie (universal) em questão” 
(Frederico, 2013, p. 106). No personagem típico, ou no par-
ticular que é o mundo do romance, estão interligadas tanto 
as singularidades do momento presente e as individualidades 
do personagem apresentado como um ser único, quanto 
as tendências universais que conectam este personagem ao 
desenvolvimento histórico da humanidade como um todo. 
Os personagens do romance realista não são caricaturas de 
homens nem marionetes do destino, como no naturalismo ou 
na literatura de tese; eles respondem ativamente, com formas 
variadas entre o fracasso e a resistência, às determinações 
históricas com as quais se confrontam na narrativa.

Totalidade social e histórica: a realidade social, isto é, a 
relação entre os homens e destes com o mundo, efetivada por 
meio do trabalho humano, não se apresenta de forma ime-
diata para o homem, que, separado da natureza na luta pela 
sobrevivência, mantém uma relação sempre mediada com a 
realidade que ele mesmo produz historicamente. Quando o 
trabalho humano se torna alienado e reificado, isto é, quando 
o homem não tem acesso ao sentido de seu trabalho e os pro-
dutos resultantes desse mesmo trabalho se voltam contra os 
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homens que os produziram e são postos a serviço da dominação 
do homem pelo homem, a própria realidade social e histórica 
se apresenta como algo inapreensível para o próprio homem 
que a produziu e está nela inserido. Dessa forma, quando o 
homem já não pode mais compreender o sentido de seu tra-
balho e do mundo por ele produzido, fica privado também 
de uma visão do conjunto da realidade, que se mostra a ele 
de forma fragmentada. A compreensão da realidade é então 
administrada, pois o homem se torna presa de uma dominação 
cega, que o faz vivenciar profundas contradições que compõem 
uma história de sofrimentos, para os quais ele não encontra 
sentido ou saída efetiva. No entanto, essas contradições estão 
articuladas e se movimentam como partes contraditórias de 
um todo, de uma totalidade social e histórica, que só pode ser 
apreendida dialeticamente. A totalização só pode se efetivar 
em processo de conexão entre unidades contraditórias. Ao 
contrário do totalitarismo, como o do capital, por exemplo, a 
perspectiva totalizante não se resume a imposição cega, mas 
exige um difícil exercício de articulação de tensões que não 
se afrouxam, e tem como alvo a possibilidade do novo, da 
mudança, da transformação. Assim, a busca da totalização é 
um processo de desalienação, de emancipação, de enfrenta-
mento de contradições e tensões que estão vivas e produzem 
efeitos reais. A totalização é um processo de articulação do 
que está aparentemente solto, do que é negado à consciência 
dos homens em relação aos seus atos. Na literatura, o escritor, 
ao articular formas contraditórias em tensão, acaba por dar 
forma ordenada ao que está em desordem na vida objetiva; 
assim, na organização da forma literária, é possível estabelecer 
conexões entre o que está aparentemente desconexo, ou seja, 
captar a totalidade social e histórica.
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Trabalho: entende-se aqui trabalho, em sentido ontológico, 
como prática social, como práxis, e, mais especificamente, 
como trabalho criativo e autocriativo, como atividade livre; 
isto é, o homem, por meio da práxis, cria (produz) seu mundo 
humano e histórico e a si mesmo. Trata-se, portanto, de uma 
atividade específica do homem, podendo este ser considerado 
um ser da práxis. Pelo trabalho o homem modifica a natureza 
e modifica a si mesmo, torna-se homem na relação social com 
o mundo e com os outros homens. O trabalho é, portanto, 
forma de mediação entre o homem e a natureza, forma material 
de transformação da natureza pelo homem, que, dessa ma-
neira, cria objetos humanos. Os objetos são humanos porque, 
quando extraídos da natureza pelo homem, recebem a marca 
do humano, são modificados e trazidos para o contexto do 
humano, submetidos a uma finalidade que é do homem e não 
dos objetos ou da natureza. Nos objetos criados pelo homem 
se objetificam as forças essenciais do homem. Tais forças se 
forjam pelo trabalho, isto é, na relação ou metabolismo entre 
o homem e a natureza, pois, ao se relacionar com o mundo, 
o homem enfrenta as barreiras naturais impostas pela natu-
reza, e, para existir, precisa negar a imediatez da natureza, 
modificá-la de acordo com interesses, objetivos e fins humanos, 
a fim de ultrapassar as barreiras naturais. Ao produzir objetos 
extraídos da natureza para atender a finalidades humanas, o 
homem recria o mundo e se torna consciente de si mesmo, de 
sua individualidade, ao mesmo tempo em que se reconhece 
como parte de uma espécie distinta das demais, como parte 
de um gênero, o humano. Mas o objeto criado pelo homem 
em seu processo de objetivação no mundo (o trabalho) só 
resulta em objeto real e eficaz quando: deriva de necessidades 
impostas pela própria vida cotidiana; possui uma teleologia, 
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ou seja, um telos, um destino, uma finalidade determinada; é 
pensado pelo homem que avalia se o objeto a ser produzido 
é apto para o fim a que ele se destina; é escolhido entre a di-
versidade da matéria natural como aquele objeto necessário a 
determinado fim. Essa escolha é essencial para que o trabalho 
não seja inútil, insuficiente ou fracassado. Por isso, no traba-
lho, o homem descobre, na natureza, potencialidades que só 
poderiam ser objetivadas pela ação humana, potencialidades, 
que, a depender da própria natureza, permaneceriam latentes 
e não seriam desenvolvidas. O homem não pode impor ao 
objeto um fim para o qual ele não seja naturalmente apto. 
O trabalho, como objetivação, hierarquiza e transforma os 
elementos do mundo natural, promove uma separação entre 
sujeito e objeto, pois o homem se torna sujeito e o mundo na-
tural objeto de sua ação. Mas, ao mesmo tempo, essa separação 
constrói um mundo humanizado, adequado às necessidades 
e à vida do homem. O homem se separa do mundo natural 
para voltar a ele, que, transformado pela ação humana, passa 
a ser um mundo próprio ao homem, onde o homem pode se 
reconhecer, onde sujeito e objeto se reúnem novamente, agora 
em um mundo enriquecido pela ação humana que enfrentou 
as barreiras naturais e, assim, pode reduzir o “mútuo estra-
nhamento” (Vedda, 2006, p. 74) entre o homem e o mundo 
que o cerca. Pelo trabalho, o mundo natural é transformado 
em um mundo humano, um mundo adequado ao homem. 
Considerando-se essa natureza decisiva do trabalho na cons-
tituição da sociabilidade humana e na própria formação do 
homem e do mundo como um mundo adequado aos homens, 
fica mais evidente o caráter ameaçador do trabalho estranhado 
e da reificação para a humanidade e para o mundo por ela 
habitado e construído.
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Trabalho alienado (estranhado): em Sobre a questão judaica, 
de 1843, Marx distinguia a emancipação política da emanci-
pação humana (Marx, 2010, p. 54), entendendo essa última 
como a que supera o horizonte burguês para o qual o trabalho 
não se apresenta como forma ontológica de objetivação humana 
e humanizadora, mas está restrito à modalidade do trabalho 
alienado. Se por meio do trabalho o homem modifica o mundo 
e modifica a si mesmo, criando novas formas de relações sociais, 
na sociedade moderna, tais relações se consolidam na divisão 
social do trabalho entre manual e intelectual. O trabalho, no 
interior da lógica totalizante do capital, vai se tornando abstrato, 
alienado e reificado; assim, o homem não se reconhece nos pro-
dutos por ele produzidos e a força de trabalho empreendida na 
consecução dos produtos do trabalho acaba se voltando contra o 
próprio homem que os produziu. O trabalho estranhado é assim 
denominado por ser a objetivação humana desumanizada no 
capitalismo: o homem produz, mas não pode mais se reconhecer 
no produto de seu trabalho, pois 

A propriedade privada tornou-nos tão néscios e parciais que 
um objeto só é nosso quando o temos, quando existe para 
nós como capital ou quando é diretamente comido, bebido, 
vestido, habitado etc., em síntese, utilizado de alguma for-
ma; apesar de a propriedade privada propriamente dita só 
conceber essas várias formas de posse como meios de vida, 
e a vida, para a qual eles servem como meios, ser a vida da 
propriedade privada – trabalho e criação de capital. Assim, 
todos os sentidos físicos e intelectuais foram substituídos 
pela simples alienação de todos eles, pelo sentido de ter 
(Marx, 2007, p. 28). 

No capitalismo, os sentidos e os objetos humanos são 
reificados, isto é, eles ocultam o fato social de que foram 
construídos nas relações entre os homens e desses com a 
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natureza, eles ocultam a sua verdadeira essência humana e se 
apresentam como formas e categorias aparentemente dadas, 
independentes dos homens. Nisso consiste a fetichização do 
mundo no capitalismo, pela qual, “na consciência humana, o 
mundo aparece completamente diverso daquilo que na reali-
dade ele é: aparece deformado em sua estrutura, separado de 
suas efetivas conexões” (Lukács, 2010a, p. 19).

Trabalho artístico: para Marx, a arte é um desdobramento 
do trabalho e, simultaneamente, um produto do trabalho 
humano. Como tal, a arte é também uma objetivação das 
forças essenciais do homem que assumem a aparência de 
objeto artístico, como forma de o homem dar concretude 
objetiva a seus anseios subjetivos que ultrapassam a realidade 
imediata. Para Marx, a arte é, como o trabalho, uma negação 
da imediatez da natureza e uma força essencial na luta do 
homem para enfrentar e vencer as barreiras naturais. Como 
o trabalho, a arte é também uma atividade, e não meramente 
uma abstração, uma ideia, uma teoria ou um conceito, mas 
uma práxis essencial para que o homem conheça o mundo 
e se afirme como ser, como humano. Embora esteja relacio-
nada ao trabalho na medida em que é objetivação do desejo 
do homem de se apropriar do mundo, a arte não é, como o 
trabalho, uma objetivação primária, mas sim uma objetiva-
ção tardia, porque exige que o homem se tenha libertado da 
necessidade física imediata, exige certo desenvolvimento das 
forças produtivas. A arte humaniza os sentidos, uma vez que, 
como o trabalho, transforma o homem em “um ser que vê na 
espécie seu próprio ser e em si a espécie”, isto é, a arte afirma o 
pertencimento do homem ao gênero humano, à humanidade, 
mas sem apagar a singularidade, a individualidade: a arte 
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articula os tipos individuais à totalidade da vida social. Por se 
realizar para além da esfera direta das necessidades imediatas 
à sobrevivência primária do homem, a arte é objetificação da 
essência humana tanto na teoria quanto na prática e eleva 
os sentidos humanos de forma que eles possam ultrapassar 
a precariedade imediata e alcançar a riqueza do ser humano 
e natural. Essa especificidade da práxis artística faz dela um 
contraponto ao trabalho estranhado e uma reafirmação do 
trabalho livre, que, na sociedade capitalista, se degradou a 
ponto de se tornar estranho ao próprio homem que o realiza; 
e é nesse sentido que a arte não é neutra, pois, para se rea-
lizar, ela deve ser uma afirmação da humanidade como um 
todo frente à ameaça da desumanização. Daí a importância 
do caráter humanizador da arte na sociedade reificada e, ao 
mesmo tempo, a dificuldade de sua efetiva realização sob a 
lei geral da produção capitalista, no interior da qual a arte 
e o artista travam uma longa e dura luta pela permanência 
do humanismo da arte; luta que nem sempre obtém vitórias, 
uma vez que no interior da própria atividade artística ressoa 
a degradação alienada. Por isso, é necessário o verdadeiro 
esforço crítico da estética marxista de estabelecer a comple-
xa distinção entre a arte autêntica e a arte degradada pelo 
capitalismo. Esse trabalho crítico não se liga, portanto, a 
definições puramente conceituais e acadêmicas que ditem 
regras acerca da arte boa ou da arte ruim, mas responde à 
necessidade social concreta e ampla da defesa da integridade 
do homem diante das forças desumanizadoras do capital, 
da luta pela abolição da propriedade privada, porque “A 
anulação da propriedade privada é, pois, a emancipação 
completa de todos os atributos e sentidos humanos. Ela é essa 
emancipação exatamente porque esses atributos e sentidos 
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se tornaram humanos, tanto sob o ponto de vista subjetivo, 
quanto sob o objetivo” (Marx, 2007, p. 29). A defesa da arte 
autêntica não é, portanto, somente a defesa de uma utopia, 
mas, sobretudo, a defesa de uma necessidade forjada na 
própria história dos homens, a necessidade do mundo hu-
mano, que só se completa no comunismo, na sociedade sem 
classes, em uma sociabilidade capaz de integrar efetivamente 
a singularidade do homem à totalidade social. 
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curso de residência agrária a 
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dutivas da vida no campo: for-

mação em cooperação, agroe-

cologia e cultura, com ênfase 

na organização social” – muito 

mais que um caderno, se con-

fi gura como uma importante 

contribuição para a pesquisa e o 

estudo da arte, da comunicação 

e da cultura.

A originalidade deste mate-

rial não está no tema em que 

trata, mas sim em sua pers-

pectiva de análise, isto é, estas 

três esferas do conhecimento 

humano são abordadas em es-

treita relação com seu desenvol-

vimento dentro da sociedade, 

mais especifi camente, em uma 

sociedade de classes na perife-

ria do capitalismo. A unidade 

deste ponto de vista está pre-

sente no fato de sua ótica ter 

como fundamento a teoria so-

cial desenvolvida por Karl Marx 

e Friedrich Engels; logo, todas a 

partir de uma perspectiva que, 

relembrando uma antiga formu-

lação de Marx, busca não ape-

nas interpretar a rea lidade, mas 

transformá-la.

No entanto, e aí reside uma 

das riquezas deste material, 

não há uma linha única de in-

terpretação da cultura, da arte 

ou da comunicação, ou seja, o 

que existe é uma diversidade 

– dentro da unidade política 

mencionada – de abordagens 

que, ao expor a contradição 

presente nos debates nestes 

campos dentro da esquerda, 

nos dá a medida do desafi o de 

aprofundarmos cada vez mais 

a teoria e a prática emancipa-

dora na cultura, na arte e na 

comunicação.

É este o sentido desta pu-

blicação: socializar para o con-

junto de educandos dos cursos 

de residência agrária e militan-

tes sociais o conhecimento 

acumulado pelos trabalhado-

res ao longo de sua história de 

luta na cultura, na arte e na 

comunicação, sempre pensa-

das em estreita relação com a 

luta de classes e com a pers-

pectiva de emancipação dos 

trabalhadores.
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Uma das riquezas deste material reside em não haver 

uma linha única de interpretação da cultura, da arte ou da 

comunicação, ou seja, existe uma diversidade – dentro da 

unidade política de esquerda, fundada na teoria social de-

senvolvida por K. Marx e F. Engels – de abordagens que, ao 

expor a contradição presente nos debates nestes campos 

na esquerda, nos dá a medida do desafi o de aprofundar-

mos cada vez mais a teoria e a prática emancipadora na 

cultura, na arte e na comunicação.
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