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RESUMO 
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Resumo:  

A polêmica quanto às concepções do que seria uma sociedade democrática deve ser 

sustentada, principalmente em tempos de golpe de Estado e de caça à esquerda em 

geral. Algumas discussões importantes podem ser feitas nesse trilho: a linguagem como 

campo da luta de classes, a la Bakhtin; o resgate da “dignidade do crime político; o 

desvelamento da democracia representativa liberal-conservadora como uma verdadeira 

“ditadura da burguesia”; e a dimensão emancipatória da violência revolucionária.  
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1. Introdução, ou: Petição de Princípios 

“Eu vivo em tempos sombrios. 
Uma linguagem sem malícia é sinal de estupidez,  
Uma testa sem rugas é sinal de indiferença.  
Aquele que ainda ri é porque ainda não recebeu a terrível 
notícia. 

“Que tempos são esses,  
Quando falar sobre flores é quase um crime.  
Pois significa silenciar sobre tanta injustiça?  
Aquele que cruza tranqüilamente a rua 
Já está então inacessível aos amigos 
Que se encontram necessitados?” 

Bertolt Brecht, “Aos Que Virão Depois de Nós” 

 

                                                            
1 Advogado criminalista. Graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (2009). Mestre 
em Direito pela Faculdade de Direito da UFMG (2012). Doutor em Direito pela Faculdade de Direito da 
UFMG (2016). Professor Adjunto de Direito Penal, Processo Penal e Prática Jurídica do Departamento de 
Direito da Universidade Federal de Lavras (UFLA). E‐mail: fernando.martins@dir.ufla.br 



Em tempos pós-Queda do Muro de Berlim, onde o embate entre dois gigantescos 

e imperiais blocos sociais, políticos e militares já se encerrou há muito (com a 

consolidação da hegemonia de um deles), quando a “democracia como valor universal”2 

já se tornou lugar comum – ao menos no Ocidente, o tema que iremos enfrentar logo 

mais soa um tanto estranho.  

 Contudo, repentina e brutalmente, tal tema, ainda que de forma oblíqua, retorna 

à ordem do dia. No momento em que o presente texto é publicizado a população 

brasileira vive os tétricos desenvolvimentos de um golpe de Estado genuíno, que apeou 

do poder o social-liberalismo dependente do Partido dos Trabalhadores e vem buscando 

executar um programa de governo rechaçado nas urnas e de viés antipovo, antinacional 

e dilapidador do patrimônio público. E, acompanhando tudo isso, uma ofensiva em 

várias frentes (midiática, cultural, religiosa, jurídica, política) contra tudo o que diz 

respeito à esquerda no país.  

Dado isso, entendemos que certos temas devem ser resgatados e reposicionados, 

mormente para a esquerda combatente de linha. Assim faremos, ainda que com os 

limites de um breve trabalho acadêmico, utilizando como articulador e chave 

interpretativa a discussão acerca da famigerada “ditadura do proletariado” – e suas 

reverberações no que toca ao marco democrático. Apesar dos interditos impostos pela 

acachapante vitória do campo capitalista sobre o chamado “campo comunista” – melhor 

seria chamá-lo de “capitalista de Estado” – , que tomam como escandalosa (na verdade, 

herética) a mera menção de algo sobre a herança das lutas socialistas nos séculos XIX e 

XX, surge ainda assim como urgente o reencontro com as sérias e profundas discussões 

e experiências daquelxs que antes de nós, errando ou acertando, buscaram pensar e 

tornar possível a emancipação humana. 

 Em tempo de catástrofes humanitárias e ecológicas cada vez mais drásticas (a 

despeito do que dizem os ideólogos do liberalismo-melhor-dos-mundos3), em tempo de 

opacidades políticas e econômicas em escala global – que não apontam para 

refundações ou reinvenções conscientes de grandes narrativas de emancipação e de 

                                                            
2 Vide o  famoso/famigerado  texto de COUTINHO, Carlos Nelson. A democracia como valor universal. 
Disponível  em:  <https://www.marxists.org/portugues/coutinho/1979/mes/democracia.htm>.  Acesso 
em: 31 out. 2014. 
3 Vide FUKUYAMA, Francis. O fim da história e o último homem. Rio de Janeiro: Rocco, 1992. Para uma 
versão mais atualizada do  “Dr. Pangloss”  liberal‐conservador, vide PINKER, Steven. Os anjos bons de 
nossa natureza: por que a violência diminuiu. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.  



democratização concreta, urge de fato encontrar os problemas correntes pela raiz – é 

dizer, urge sermos, ainda mais uma vez, radicais. 

 E ser radical (num sentido estrito, diríamos) é, por certo, cultivar a insolência e o 

destemor intelectual. Àquele que se presta a compreender o mundo – da melhor maneira 

que lhe seja possível – nada, no campo das idéias, lhe deve ser estranho ou proibido. As 

barras impostas ao discurso de massa (aquelas promovidas diuturnamente pela indústria 

cultural de massas – grande articuladora de conservações enquanto Aparelho-mor 

Ideológico de Estado) não devem existir para x intelectual devidamente insolente para 

com o status quo. Pensar é – sempre – transgredir. 

E, na seara político-jurídica, que nos toca mais atidamente, pensar o Estado e o 

Direito é, de fato, desafiá-lo em sua coerência e consistência.  

 Na tradição dos oprimidos, pertinente é a categoria “ditadura do proletariado” 

para lançar luz a certos impasses e aporias hoje presentes.    

 É o que mostra a obra de Etienne Balibar em questão, que é o pretexto para o 

que discorreremos abaixo. 

 

2. Sobre o significante-arma: notas sobre Semiótica e Política 

“Muitas pessoas, orgulhosas por possuírem a coragem 
necessária para escrever sobre a verdade, felizes por terem 
conseguido encontrá-la, cansadas talvez pelo trabalho 
necessário para colocá-la em uma forma viável e impacientes 
para que ela seja agarrada por aqueles cujos interesses estão 
apoiando, consideram supérfluo aplicar qualquer 
engenhosidade especial ao espalhar a verdade. Por esse motivo, 
elas frequentemente sacrificam toda a eficácia de seu trabalho.” 

Bertolt Brecht, “As Cinco Dificuldades para Escrever a 

Verdade” 

 Para iniciarmos a conversa mais detidamente, é importante discutirmos desde já 

um tema que, se afeito a todo e qualquer pensadorx/lutadorx social, diz respeito 

especialmente axs socialistas e axs comunistas. Ei-lo. 

A obra de Balibar ora em comento aparece como que provocada por um evento 

de grande magnitude: a resolução tomada, em 1976, pelo Partido Comunista Francês, 



em seu XXIII Congresso, de abandonar em todos os seus aspectos a categoria “ditadura 

do proletariado”.  

 A reação dos comunistas franceses ao refluxo das ondas revolucionárias dos idos 

dos anos 60 (e antes) – o desmantelamento do Estado de Bem Estar Social, a derrota da 

Revolução Cultural chinesa e a ascensão da nomenklatura capitalista de Deng Xiao-ping 

e asseclas, o aftermath conservador do Maio de 1968, a consolidação de ditaduras 

sanguinárias apoiadas pelos EUA por todo o mundo, mormente na América Latina etc – 

ao invés de ser a do enfrentamento revolucionário das dificuldades presentes, se 

mostrou uma rendição política aos ditames da má consciência socialdemocrata e do 

cinismo (neo)liberal, que já se preparava para entrar na ordem do dia, no final dos anos 

70/ início dos anos 804. 

 Vendo com os olhos de hoje toda a querela, dois pontos se apresentam: 1) O 

caráter de classe do Estado contemporâneo faz-se presente e necessita ser desvendado 

em profundidade, analisado e criticado, e; 2) Toda e qualquer referência laudatória ou 

promotora de “ditaduras” deve ser feita pelas forças sociais conservadoras – nunca pelo 

campo progressista. 

 O primeiro ponto estará mais aberto nos tópicos seguintes deste texto. Neste 

tópico nos ateremos a desenvolver o segundo ponto. 

 Comecemos com rudimentos de Semiótica, que nos ajudará sobremaneira a 

expor a problemática. Já dizia o velho Ferdinand de Saussure, retomado por tantos 

como Roland Barthes, Roman Jakobson, Jacques Lacan: o signo – principal operador da 

linguagem – é composto de dois elementos, não vinculados ontologicamente entre si: o 

significante (imagens-que-formam-palavras/ideogramas e sons-que-formam-fonemas 

emitidos pelo ser falante) e significado (o sentido lógico, filosófico, social, político ou 

mesmo ontológico que se busca expressar); a precária junção do significante e 

significado faz possível a comunicação lingüística – faz possível se expressar ou se 

indicar ou se descrever algo através de palavras ditas ou escritas – , mas também torna 

toda a dinâmica comunicacional humana mais aberta e instável.  

                                                            
4 Foi o mesmo caminho seguido pelo maior partido comunista da Europa, o PCI  italiano. Vide MAGRI, 
Lucio. O  alfaiate de Ulm: uma possível história do partido  comunista  italiano.  São  Paulo: Boitempo, 
2014. 



Não à toa que Mikhail Bakhtin, teórico soviético hoje muito festejado no campo 

da lingüística, afirmou com muita contundência o seguinte: 

 

“O ser, refletido no signo, não apenas nele se reflete, mas também se refrata. 
O que é que determina esta refração do ser no signo ideológico? O confronto 
de interesses sociais nos limites de uma só e mesma comunidade semiótica, 
ou seja: a luta de classes.”5  
 

 
 O signo – fenômeno central da linguagem – é um campo de tensões e disputas 

ininterrupto, onde choques e enfrentamentos se dão, e guerras de posição ou de 

movimento são travadas a todo momento6.  

  

(...) classes sociais diferentes servem-se de uma só e mesma língua. 
Conseqüentemente, em todo signo ideológico confrontam-se índices de valor 
contraditórios. O signo se torna a arena onde se desenvolve a luta de classes.7  

 

Daí que até mesmo no ato de fala ou de escrita há dimensões táticas e 

estratégicas a serem levadas em conta. Dizendo com J.L. Austin, pode-se fazer coisas 

com palavras8. Ou seja: há uma dimensão material muito candente em todo e qualquer 

ato de linguagem9. 

 A resultante desses embates, por vezes, é muito clara: pode-se saber quem 

“hegemoniza” um dado uso de um dado signo – ou mesmo de parte dele, num dado 

local, num momento da história em específico. É o caso do signo “ditadura”, no 

contexto latino-americano, desde os idos dos anos 60 até os dias de hoje. 

 A épica batalha travada pelas forças progressistas latinoamericanas contra as 

ditaduras sanguinárias aqui impostas por força do bloco capitalista da Guerra Fria 

                                                            
5 BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. 12. ed. São Paulo: HUCITEC, 2006. P. 45 
6 Para lineamentos fundacionais importantes sobre a discussão, vide o capítulo sobre “indústria cultural” 
em ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento: fragmentos filosóficos. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.  
7 BAKHTIN, Mikhail. Op. cit. P. 45 
8  Ao  ensejo,  vide  AUSTIN,  John  L.  Como  hacer  cosas  com  palabras.  Disponível  em:  < 
http://www.jacquesderrida.com.ar/restos/hacer_cosas_palabras.pdf>. Acesso em: 03 nov. 2014. 
9 Os cultores antigos e modernos da Retórica muito bem sabiam (e sabem) disso. Vide, p. ex., BARTHES, 
Roland. La antigua retórica. Barcelona: Ediciones Buenos Aires, 1982.  



utilizou10 como um de seus cavalos de batalha a acusação de “ditatoriais”, lançada 

contra brutais regimes de governo. O esforço homérico de ondas e ondas de militantes e 

ativistas, ao longo de décadas, em se utilizar desse significante “ditadura” como uma 

arma contra o arbítrio, a tortura, o estupro e o extermínio – ao soldar à referida palavra 

um significado profundamente pejorativo, ofensivo e também mobilizador – lança nova 

luz sobre a pertinência do uso do termo “ditadura do proletariado”, defendido por 

muitxs valorosxs lutadorxs ainda hoje. 

 Quando da construção da proposição – com o primeiro surgimento do termo na 

obra “A Luta de Classes na França de 1848 a 1850” de Karl Marx e os posteriores 

desenvolvimentos do tema realizados por marxistas (aqui especialmente Lênin11) – a 

discussão sobre a “ditadura” ainda era mais “asséptica”, vinculada que estava a uma 

categoria do pensamento político clássico: a ditadura era unicamente um rearranjo 

governamental de origem romana, surgido em tempos de turbulência social e política, 

mas que não denotava nada de profundamente pernicioso; a ditadura “comissária” 

romana nada mais era do que um expediente administrativo-governamental temporário 

para a preservação da República12. Ou seja: o proceder ditatorial tinha uma acepção 

mais técnica, menos carregada simbolicamente. 

 Contudo, com o ciclo de implantação de ditaduras militares no continente 

americano, o campo semântico do termo “ditadura” tomou novos rumos. “Ditadura” 

passou a significar, agora em definitivo, um tipo de governo autocrático e brutal, 

completamente antidemocrático, usado por elites e outros grupos oligárquicos para 

realizar o controle vertical e militarizado das relações sociais, do cotidiano. O vetor 

simbólico que hoje diz respeito a esse vocábulo aponta veemente e inexoravelmente 

para os mais tétricos abismos das formas políticas já existentes.  

                                                            
10 E ainda utiliza, na inacabada luta contra a ditadura ainda presentes em instituições e procedimentos 
nos diversos países da América Latina. 
11  LENIN, Vladimir  Ilitch. Estado e  revolução: o que ensina o marxismo  sobre o Estado e o papel do 
proletariado na revolução. São Paulo: Expressão Popular, 2007. 
12 Mesmo a sua contraparte, a chamada “ditadura soberana” (parecida com o que poderíamos chamar 
de “poder constituinte originário em ação”, verdadeira força revolucionária stricto sensu), que refunda a 
ordem política, não era vista então com olhos de reprovação: em certas situações a ditadura era sim a 
resposta do povo soberano – ou de qualquer outro soberano – rumo à ruptura necessária com a “Velha 
Ordem”.  Para mais informações sobre isso, vide SCHMITT, Carl. La dictadura: desde los comienzos del 
pensamiento moderno de la soberania hasta la lucha de clases proletária. Madri: Revista de Occidente, 
1968.  



 Como bem se sabe (salvo a claque liberal-conservadora, que não sabe ou finge 

não saber), a discussão hodierna acerca da ditadura do proletariado passa ao largo de 

qualquer apologia a regimes antidemocráticos. Na verdade, o que se investiga quando se 

trata desse assunto são as formas com que as amplas maiorias – desde sempre alijadas 

do processo político e da riqueza socialmente produzida – podem forjar e gerir um 

governo de fato democrático – rumo a uma sociedade mais justa e solidária. Todavia, o 

uso de um signo-de-combate do campo progressista que tem um significado 

extremamente depreciativo para designar uma proposta avançada e democrática é um 

verdadeiro “tiro no pé”. 

 É preciso que campos mais avançados politicamente da sociedade abram mão de 

suas vaidades militantes e/ou intelectuais e reconheçam de uma vez por todas que 1) 

uma derrota fragorosa se deu com o fim da Guerra Fria e, hoje no Brasil, com o golpe 

de Estado de 2016 (e deve-se fazer uma contemporização com isso), e 2) o discurso é 

também campo de batalha para a emancipação humana. O agarrar-se irracionalmente a 

esses termos – e teorias, e símbolos, e estilos de direção – arcaicos e “satanizados” 

desde há muito tempo e eficientemente é, aqui neste caso em específico, totalmente 

vazio de dimensões táticas e estratégicas e não contribui para o repensamento e a 

recriação de caminhos para uma sociedade realmente democrática. 

Em suma: é inadmissível a reivindicação de qualquer “ditadura” aqui na 

América Latina – ainda que, após uma longa e prolixa explicação, venha a se desfazer o 

mal-entendido ante um ou outro interlocutor. Em tempos onde ações coletivas são 

necessárias, até se explicar que “focinho de porco não é tomada” muitos dos grupos que 

porventura poderiam fazer coro à real democratização da sociedade brasileira e 

latinoamericana já terão caído no “canto de sereia” dos engodos liberais que se postam 

como antiditatoriais, mas que na verdade são prenhes de um autoritarismo velado, mas 

sangrento e virulento. 

 O significante “ditadura do proletariado” deve ser abandonado 

peremptoriamente. 



Já quanto ao significado de ditadura do proletariado, ao seu sentido profundo, a 

situação é diferente. Há muito a se dizer – e reivindicar13. Apontaremos algumas 

questões a seguir.   

 

3. Legalidade e ilegalidade: o “jogo de cena jurídico” liberal-conservador e a 

criminalidade revolucionária 

 

“O que é roubar um banco comparado a fundar um?”  
 

Bertolt Brecht, “A Ópera dos Três Vinténs”, Macheath, Ato 3, 

Cena 3 

 

 Um dos grandes debates em torno da ditadura do proletariado é a sua denúncia 

do ordenamento jurídico burguês – e sua máscara de democracia.  

 Balibar, ao tratar da [suposta] polaridade entre ditadura e democracia, e 

[supostamente] entre “ditadura do proletariado” e “via democrática ao socialismo”, nos 

aponta algo da discussão acerca da (i)legalidade dos meios para a transformação social. 

O ponto em discussão é: 

 

“la oposición entre médios ‘legales’ y medios ‘ilegales’. Una vía democrática 
al socialismo permitiría al derecho existente regular su propia 
transformación, sin recurrir a la ilegalidad – la transformación del derecho 
existente – por ejemplo, la nacionalización de las empresas – no se efectúa 
más que según las formas y las normas inscritas en la propia ley, según las 

                                                            
13 “O Partido Comunista Português se pronunciou muito claramente, pela voz de Álvaro Cunhal, em seu 
X  Congresso,  realizado  na  clandestinidade  em  1974.  A.  Cunhal  disse  com  todas  as  letras:  devemos 
suprimir dos nosso vocabulário certas expressões, algumas poucas. Devemos fazer  isso porque, depois 
de 50 anos de fascismo, o povo português dificilmente pode compreender que o partido comunista, que 
luta  pela  liberdade,  possa  empregá‐la.  Por  exemplo,  a  expressão  ditadura  do proletariado.  E  Cunhal 
disse  com muita  tranqüilidade  e  firmeza: mas  que  ninguém  se  engane;  nós  abandonamos  somente, 
unicamente, a expressão ditadura do proletariado, não abandonamos absolutamente nada do conceito, 
que é o conceito chave da teoria marxista em matéria de luta de classe. Em suma, A, Cunhal afirmava, 
tal como anteriormente Maquiavel: quando a situação política obriga a abandonar as palavras, é preciso 
fazê‐lo, mas nesse caso não se pode nunca, nunca, nunca, abandonar a coisa, seja os princípios ouos 
conceitos.  Porque,  caso  se  abandonem,  não  em  palavras, mas  na  realidade,  ou  seja,  na  prática,  os 
princípios e os conceitos, perde‐se a direção e a orientação, o que os marxistas chamam de linha política 
a  seguir. E quando  se perde a  linha política, é como na navegação: não  se pode chegar ao porto, ao 
destino.” ALTHUSSER,  Louis.  Conferência  sobre  a  ditadura  do  proletariado  (1976).  Lutas  Sociais,  São 
Paulo,  co.  18,  n.33,  p.  39,  jul./dez.  2014.  Disponível  em: 
<http://revistas.pucsp.br/index.php/ls/article/view/25740/18375>. Acesso em 15 ago. 2016.   



posibilidades que ésta abre. Semejante revolución no contradiría, pues, el 
derecho, sino al contrario, haría por fin pasar a hecho el principio de la 
soberanía popular que aquél proclama.”14 

 

Contudo, a própria compreensão basal da querela passa pelo reposicionamento 

da “democracia burguesa” como regime autocrático classista – e os limites que a 

legalidade burguesa traz a qualquer democratização real. Balibar, remetendo-se a Marx 

e Lenin, afirma que 

 

“todo poder de Estado es una ‘dictadura de clase’. La democracia burguesa es 
una dictadura de clase (la dictadura de la burguesía); la democracia proletaria 
de las masas trabajadoras es también una dictadura de clase.15  

  

Estas afirmações “limpam campo” quanto a denúncias no que toca ao caráter da 

ditadura do proletariado: a democracia ocidental contemporânea é uma ditadura de 

classe – no caso, burguesa. Se x diletx leitorx brasileirx entende que vive hoje em uma 

democracia, na verdade aceita – segundo os padrões marxistas – um governo ditatorial. 

Portanto, não deveria se horrorizar quando alguém defende a instauração de um 

“governo democrático” (chamado pelos marxistas antigos também de “ditadura”) cujo 

grupo dirigente, longe de ser pequenas elites abastadas e exploradoras, é na verdade a 

grandessíssima maioria da população, fazendo um governo de si, por si e para si – e 

consequentemente, para todxs16.   

Isto posto, ainda um outro dado ajuda a compreender os becos-sem-saída da 

legalidade posta: quem tem experiência na militância em direitos humanos (ou 

principalmente quem participa de movimentos sociais e organizações políticas) vê dia 

após dia a afirmação concreta, na práxis, de um corolário já antigo, legado das lutas 

socialistas de outrora: a maior parte (se não todas) das ações aptas a, ainda que 

minimamente, modificar efetivamente o status quo, é tomada pelas instituições públicas 

como ilegal, criminosa.  

                                                            
14 BALIBAR, Etienne. Sobre la dictadura del proletariado. Madri: Siglo Veintiuno, 1977. P. 07. 
15 Idem, p. 33. 
16  Uma  vez  que  suas  demandas  e  anseios  particulares  de  “liberdade,  igualdade  e  fraternidade  (ou 
sororidade)”  seriam  aspirações  universais  e  universalizáveis,  e  teriam  necessariamente  o  condão  de 
beneficiar  a  todxs.  Para  uma  discussão  qualificada  sobre  o  tema,  vide  RANCIÈRE,  Jacques.  O 
desentendimento: política e filosofia. São Paulo: Editora 34, 1996. 



Sejam ocupações de imóveis que há dezenas de anos não cumprem sua função 

social; sejam clamores para que se deixe de torturar em massa cidadãos infratores em 

masmorras insalubres e superlotadas; seja o mais simples chamado ao cumprimento 

mais raso dos preceitos protetivos e garantistas da Constituição da República: ativistas e 

militantes são, na melhor das hipóteses, ostracizados e ameaçados – quando não são 

encarcerados, torturados e/ou executados. 

O uso indiscriminado de prisões preventivas, a blindagem institucional das 

polícias militares, a orientação neoaristocrática e punitivista do Ministério Público e do 

Poder Judiciário, o ainda presente sucateamento da Defensoria Pública: o Estado utiliza 

amplamente de seu instrumental institucional jurídico para impedir que elementos de 

democratização direta e mais aprofundada tomem corpo. 

Nada muito diferente, de fato, da história da luta por direitos no século XX (e 

mesmo antes): Mahatma Gandhi era um criminoso, e passou vários anos encarcerado, 

por buscar a independência de seu povo ante um jugo colonial assassino e aviltador17; 

Martin Luther King também foi preso muitas vezes, já foi brutalizado pela polícia, e era 

vigiado ininterruptamente pelo FBI e por setores da Inteligência do Exército 

norteamericano por ser uma “pessoa perigosa”18; Nelson Mandela, Prêmio Nobel da 

Paz, ex-presidente da África do Sul, amargou vinte e sete anos de cadeia por clamar 

pelo fim da discriminação racial assassina que imperava em seu país – o que lhe custou 

a pecha de “terrorista internacional” ante os órgão de segurança dos EUA até meados 

dos anos 200019.    

                                                            
17 Gandhi foi preso 13 vezes entre 1908 e 1942, tendo permanecido encarcerado por 5 anos, 2 meses e 
10 dias aproximadamente. Cf. BOMBAY SARVODAYA MANDAL; GANDHI RESEARCH FOUNDATION. Years 
of  arrests  &  imprisonment  of  Mahatma  Gandhi.  Disponível  em: 
<http://www.mkgandhi.org/arrestofmahatma.htm>. Acesso em: 30 mai. 2016. 
18 Martin Luther King  foi preso por 29 vezes,  sendo conduzido para carceragens policiais  (jails) e não 
penitenciárias  (prisons).  Cf.  KING,  Coretta  Scott.  The meaning  of  the  King Holiday.  The  King  Center. 
Disponível em: <http://www.thekingcenter.org/meaning‐king‐holiday>. Acesso em: 30 mai. 2016. 
19 NELSON MANDELA FOUNDATION. Biography of Nelson Mandela. The Nelson Mandela Foundation. 
Disponível em: <https://www.nelsonmandela.org/content/page/biography>. Acesso em: 30 mai. 2016; 
MANDELA,  Nelson.  Long  walk  to  freedom.  Boston:  Little,  Brown  and  Company,  1994.  A  atitude 
conservadora do governo dos EUA era compreensível dentro do contexto da  luta contra o apartheid: 
durante  os  anos  em  que  ficou  preso,  e mesmo  depois  da  libertação,  Nelson Mandela  tinha  como 
companheiros militantes no CNA (Congresso Nacional Africano) muitos membros do Partido Comunista 
Sul‐africano;  e mais, Mandela  e o CNA não  abandonaram  a  luta  armada  –  empreendida pelo braço 
militar  do  CNA,  o  Umkhonto  we  Sizwe  (“Lança  da  Nação”)  –  enquanto  o  Apartheid  não  foi 
completamente desmantelado. LAING, Aislinn. Nelson Mandela’s Spear of the Nation: the ANC’s armed 
resistance.  The  Telegraph,  Johanesburgo,  5  fev.  2011.  Disponível  em: 



Portanto, o horizonte da luta conseqüente pela democratização é (e talvez 

sempre tenha sido) uma luta em dois fronts, o legal e o paralegal. A ação dentro dos 

limites do ordenamento jurídico posto seria tática válida apenas e tão somente quanto 

aliada a ações de rua, de massas ou conspiratórias, enquadradas como “ilegais” pelos 

poderes estabelecidos. É a chamada “estratégia de pinça”, conhecida de estrategistas 

políticos radicais desde há muito20. 

Também nada fora do lugar comum do pensamento revolucionário. Já em 1920, 

o jovem Gyorgy Lukács já vaticinava: 

 

“Para chegar à consciência de sua vocação histórica e à legitimidade do seu 
domínio vencendo todas as resistências, ele [o proletariado] precisa, antes de 
tudo, aprender e compreender o caráter meramente tático da legalidade e da 
ilegalidade e afastar tanto o cretinismo legal quanto o romantismo da 
ilegalidade.”21  

 

E de fundo, talvez o problema hoje não seja uma criminalidade galopante, mas 

sim uma criminalidade comum galopante – que tem como referências os valores do 

hiper-consumo e da ostentação burguesas; precisaríamos não de menos criminosos em 

geral, mas de mais criminosos políticos – que rompam o circuito de reprodução (em 

especial ideológica) do capital e proponham algo além. 

 

 4. Violência emancipadora 

 

 “A corrente impetuosa é chamada de violenta. 
Mas o leito do rio que a contém 

Ninguém chama de violento. 
 

“A tempestade que faz dobrar as bétulas 
É tida como violenta; 

                                                                                                                                                                              
<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/southafrica/8304153/Nelson‐
Mandelas‐Spear‐of‐the‐Nation‐the‐ANCs‐armed‐resistance.html>. Acesso em: 31 mai. 2016. 
20 GUIMARÃES,  Juarez.  A  estratégia  da  pinça.  Teoria  e Debate,  n.  12,  30  nov.  1990. Disponível  em: 
<http://www.teoriaedebate.org.br/materias/politica/estrategia‐da‐pinca?page=full>.  Acesso  em:  30 
mai. 2016. 
21  LUKÁCS,  Gyorgy.  História  e  consciência  de  classe:  estudos  sobre  a  dialética marxista.  São  Paulo: 
Martins Fontes, 2003. P. 487. 



E a tempestade que faz dobrar 
Os dorsos dos operários na rua?” 

 
Bertolt Brecht, “Da Violência” 

 

Outro nó político que a crítica à “ditadura do proletariado” traz à baila (e que é 

sumamente atual para se discutir as possibilidades de democratização do Brasil) é o do 

uso político da violência. Um dos pontos discutidos pelos membros do PC francês em 

seu fatídico XXIII Congresso era 

 
“la oposición entre medios políticos ‘pacíficos’ y medios ‘violentos’. Una vía 
democrática, al socialismo excluye por principio la insurrección armada 
contra el Estado, como.medio de tomar el poder. Excluye la guerra civil entre 
las clases y sus organizaciones. Por tanto el terror blanco, ejercido por la 
burguesía, y el contraterror ‘rojo’, ejercido por el proletariado. Excluye la 
represión policial: pues la revolución de los trabajadores no tiende a restringir 
las libertades, sino a alcanzarlas. Para mantenerse en el poder 
democráticamente, los trabajadores no deben recurrir a la coacción, a la 
policía y a los ‘métodos administrativos’, sino a la lucha política, es decir, em 
este caso, a la propaganda ideológica, a la lucha de ideas.”22 

 

 O bom-mocismo liberal, pois, em sua “pasteurização” dos enfrentamentos 

políticos, busca condenar ontologicamente todo e qualquer uso de violência política, 

tachando qualquer resistência não-pacífica à opressão como ilegítima de pronto. O 

avanço em direção à democracia deve rechaçar os traumas e as rupturas dos 

antagonismos irreconciliáveis tornados embates abertos. O diálogo, o arrazoado tudo 

resolve. Flower Power, baby.  

 É dizer: o marco ideológico reformista ou protoconservador (já nas discussões 

no XXIII Congresso do PCF, e ainda hoje) denuncia sem maiores análises como brutais 

as afirmações como a de Lenin, citado por Balibar: 

 

“ ‘La dictadura es un poder que se apoya directamente sobre la violencia y 
no está sometido a ley alguna. La dictadura revolucionaria del proletariado es 
un poder conquistado y mantenido mediante la violencia ejercida por el 
proletariado sobre la burguesía, un poder no sujeto a ley alguna (...) sencilla 
verdad, clara como la luz del día para todo obrero consciente (...), para todo 

                                                            
22 BALIBAR, Etienne. Sobre la dictadura del proletariado. Madri: Siglo Veintiuno, 1977. p. 06. 



explotado que lucha por su liberación, (...) indiscutible para todo 
marxista...”23 

 

 Ignorando-se a histeria acusatória da retórica liberal-conservadora (sempre cheia 

de palavrórios edificantes, em especial ao escamotear a sanguinolência de sua 

operatividade real), vemos como cabíveis, neste tema, basicamente três reflexões, por 

ora: 

1) O fundamento de qualquer Estado é a violência. O axioma que justifica um dado 

Estado (a despeito dos lances metafísicos de “normas fundamentais kelsenianas” e 

quetais) é a pura força, o puro poder. A intelligentsia liberal-conservadora muito bem 

sabe disso – em especial a jurídica, bastante familiarizada com a teoria do Poder 

Constituinte Originário. É por esta chave que temos como entender melhor o que disse 

Lenin na referência anteriormente citada. 

Todo ordenamento jurídico se instaura por meio de um ato de violência 

originária, e se mantém pela reiteração de condutas sumamente violentas lato sensu, que 

se remetem à referida origem arbitrária estatal24. O fundamento mesmo de um Estado é 

a força, o poder de impor e estabilizar mediante a coação, o balanço e a correlação de 

forças entre grupos de dominância – para os marxistas, a relação de forças de classe .  

Daí que, ao fim e ao cabo, a afirmação de Lenin é, além de sincera, um tanto 

banal. Como bem nos conta Balibar,  

 

“todo Estado impone su poder a la sociedad por medio de un derecho, y que, 
por esta misma razón, el derecho no puede ser jamás el fundamento de este 
poder. Este fundamento real no puede ser otro que una relación de fuerzas 
entre las clases.”25 

 

 O fundamento violento do Estado é o que de fato dá validade e capacidade 

operativa e cogente ao Direito posto.  

Apenas a má-fé intelectual tão típica do pensamento liberal-conservador tende a 

transformar uma constatação tão banal em uma ode à tirania. 

                                                            
23 Idem, p. 43 
24 Sobre o tema, ver o excelente – ainda que hermético – texto de Walter Benjamin, “Sobre a crítica da 
violência”. IN: BENJAMIN, Walter. Escritos sobre mito e linguagem. São Paulo: Editora 34, 2011. 
25 BALIBAR, Etienne. Sobre la dictadura del proletariado. Madri: Siglo Veintiuno, 1977. p. 48. 



2) A colocação do problema da violência como componente da vida na sociedade 

contemporânea é, quase que invariavelmente, enviesada. A hegemonia burguesa – por 

nós vivida como perfeitamente natural, boa, correta e bela (ainda que com certos 

desajustes oriundos de pessoas más e de situações socialmente lamentáveis, mas que um 

dia iremos acertar – talvez com caridade, ou pedindo para Papai do Céu, ou fazendo a 

minha parte ao varrer a calçada na frente da minha casa e ao votar em pessoas super 

bacanas...) mostra-se como uma espécie de prestidigitação sócio-política em escala 

massiva. 

 Isso porque nunca desvela os diferentes tipos de violência que atuam no 

metabolismo social da sociedade de classes. 

 Para tanto, uma história nos servirá bem. É a que o filósofo esloveno Slavoj 

Zizek conta no início do seu livro chamado “Violência”. Após a guerra civil russa, em 

1922, o partido bolchevique decidiu por bem expulsar da União Soviética alguns 

intelectuais anti-esquerdistas – no que ficou conhecido como o “navio dos filósofos”. 

Um deles, o filósofo Nicolai Lossky, simplesmente não conseguia compreender a razão 

de ser de tão drástica medida governamental, que o privava do “confortável modo de 

vida da alta burguesia, com criados e amas de crianças à disposição de sua família”.26 

Lossky via tais acontecimentos como “indícios de um novo espírito 

incompreensivelmente malévolo”27   

Essa espécie de “cegueira epistemológico-ideológica” mostra-se sintomática 

para Zizek: 

 

“Embora Lossky fosse sem dúvida uma pessoa benevolente e sincera, que se 
preocupava realmente com a assistência à pobreza e estava empenhado na 
tentativa de civilizar as condições de vida russas, esta sua atitude trai uma 
insensibilidade arrepiante frente à violência sistémica necessária ao conforto 
de sua existência. Estamos a falar aqui da violência intrínseca de um sistema: 
não só da violência física directa, mas também das formas mais subtis de 
coerção que sustentam as relações de dominação e de exploração, incluindo a 
ameaça de violência. Os Lossky e os seus semelhantes de facto ‘nada de mal 
tinham feito’. Não havia qualquer maldade subjectiva nas suas vidas, excepto 
o pano de fundo da violência sistémica” 28  

  

                                                            
26 ZIZEK, Slavoj. Violência. Lisboa: Relógio D’água, 2009. p. 17. 
27 Idem, ibidem. 
28 Idem, p. 18. 



 Nota-se, pois, que há algo para além do que o senso comum chama de violência. 

A rasa compreensão liberal-vulgar sobre o tema dolosamente esconde o cerne da 

questão: a chamada violência sistêmica (ou objetiva). 

 Nas palavras de Zizek, 

 

“(...) há aquilo a que eu chamo violência ‘sistémica’, que consiste nas 
conseqüências muitas vezes catastróficas do funcionamento homogéneo dos 
nossos sistemas económico e político. 

“A questão é que as violências subjectiva e objectiva não podem ser 
percebidas do mesmo ponto de vista: a violência subjectiva é experimentada 
enquanto tal contra o pano de fundo de um grau zero de não-violência. 
Aparece como uma perturbação do estado de coisas ‘normal’ e pacífico. 
Todavia, a violência inerente a este estado de coisas ‘normal’ é precisamente 
a violência objectiva. A violência objectiva é uma violência invisível uma 
vez que é nela que se sustenta a normalidade do nível zero contra aquilo que 
percebemos como sendo objectivamente violento.”29  

 

 Quanta violência física e moral foi e está sendo exercida em todo o Brasil – 

mormente nos guetos, favelas, aglomerados e bairros de periferia, contra negrxs e 

pobres – para que eu tenha a tranqüilidade necessária para escrever este texto sem me 

preocupar com minha segurança, ou com minha sobrevivência? Quantos milhares e 

milhares de pessoas no meu país, na América Latina e no mundo todo foi e está sendo 

violentada para que eu, como bom burguês que sou, possa gozar das benesses e dos 

prazeres da vida intelectual ao compartilhar este texto com colegas pesquisadorxs e 

lutadorxs? 

 O rechaço histriônico da violência, acusando uns e outros de serem seus 

promotores e apologistas, absolvendo de todo a democracia representativa liberal-

conservadora ocidental das agruras do uso e abuso de violência em escala massiva, 

planetária, é de um cinismo abismal. 

3) Uma hipótese interessante é de fato a de que violência seja um dado constituinte da 

realidade social, em qualquer forma que possamos representar para nós mesmos. A 

dimensão histórica da violência – mutável, sempre-devir, não absoluta ou atemporal – 

diria respeito às espécies de violência, e aos vetores que as guiariam para onde quer que 

                                                            
29 ZIZEK, Slavoj. Violência. Lisboa: Relógio D’água, 2009. P. 10. 



seja em termos sociais e políticos. Segundo Merleau-Ponty, “não temos escolha entre a 

pureza e a violência, mas entre diferentes espécies de violência. A violência é o nosso 

destino enquanto nós estamos encarnados”30. 

 Ou seja: para além da metafísica e mística ojeriza incondicional e principista 

quanto à violência – ojeriza essa expressada pelas belas-almas pacifistas de ontem e de 

hoje, talvez o que restaria por vezes, em uma análise materialista, estrutural e sobretudo 

conjuntural de uma realidade dada seria a mesma violência perpetrada pelo Estado 

contemporâneo, mas com o sinal trocado. 

 Foi o que defendeu Leon Trotsky em um livro incendiário, sumamente polêmico 

e bastante desconhecido, chamado “Terrorismo e Comunismo”. Escrito em plena guerra 

civil russa – onde a intervenção estrangeira de Inglaterra, França Japão e Estados 

Unidos, aliados às forças reacionárias russas (os “brancos”) levou à morte em combate 

cerca de 2.800.000 pessoas, morrendo mais 6.000.000 logo após à guerra devido à 

devastação causada pelo conflito, na chamada “fome de 1921”. Todas essas montanhas 

de cadáveres porque os Estados capitalistas precisavam “conter” o avanço das idéias 

bolcheviques (o famoso “cordão sanitário” do então primeiro-ministro francês, Georges 

Clemenceau)31.  

 Nesse contexto Trotsky defende o “terror vermelho” como medida de contenção 

da política de extermínio dos brancos e seus aliados estrangeiros. Para acabar com a 

destruição branca, só a destruição vermelha. A ampla atuação da polícia secreta 

soviética (a “Tcheka”), com seus julgamentos e execuções sumárias, conseguiram 

conter a devastação branca – mas a custos humanos imensos. De fundo, a diferença 

entre o terror branco e o terror vermelho é a de que o primeiro serve aos exploradores e 

opressores, e o segundo simplesmente não – serve unicamente aos condenados da terra 

 Haveria outra opção? Nós, que prezamos a vida humana, às vezes não nos 

batemos com os dilemas da “violência emancipadora” – talvez com medo das respostas 

a que poderemos chegar: seria possível construir uma democracia sobre o cenário pós-

guerra civil de classes? A fim de liberar do humano suas capacidades, poderíamos 

                                                            
30 MERLEAU‐PONTY, Maurice. Humanismo e Terror: ensaio sobre o problema comunista. Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 1968. P. 121. Eis aí um dos mais  instigantes – e perturbadores – escritos  sobre os 
abismos da política revolucionária. 
31 Na verdade a pobreza como catástrofe humanitária em escala planetária é de culpa quase exclusiva 
dos defensores da dita “democracia liberal”. Para algumas referências quanto a este fato extremamente 
notório,  vide  LOSURDO, Domenico. A  linguagem do  império:  léxico  da  ideologia  estadunidense.  São 
Paulo: Boitempo, 2010; e ZIEGLER, Jean. Destruição em massa: geopolítica da fome. São Paulo: Cortez 
Editora, 2012. 



destruir o humano aos borbotões – ainda que esse caídos sejam exploradores e 

opressores?  

 Trotsky é claríssimo em sua posição: “Para tornar o indivíduo sagrado, nós 

precisamos destruir tudo o que o crucifica. E esse problema só pode ser resolvido com 

sangue e ferro”32. 

 A nós, tendo assistido o século XX se desvelar em todos os seus desastres, 

tendemos a acreditar que uma democracia não se constrói sobre tanto sangue e 

destruição. 

 Mas seria isso de fato uma constatação racional? Ou são só nossos nobres 

sentimentos de “gentis-homens” e “damas” que evitam ver uma realidade cruel de 

conflito, combate, destruição e morte como alicerces de toda e qualquer construção 

humana coletiva – principalmente aquelas que se presta a romper grilhões de exploração 

e opressão? 

 Se, como diz Walter Benjamin, todo monumento da cultura é um monumento da 

barbárie33, é possível romper o circuito? Seria possível uma cultura (social, política, 

comunitária, societária) de e para pessoas emancipadas, que não tenha sob seus alicerces 

as carcaças dos inimigos derrotados em cruenta luta de libertação? 

 Temos ainda muito a explorar sobre isso.  

 

 
Considerações finais um tanto abruptas 

                                                            
32 TROTSKY, Leon. Terrorism and communism. Londres: Verso, 2007. Tradução livre. 
33 “Fustel de Coulanges recomenda ao historiador  interessado em ressuscitar uma época que esqueça 
tudo o que  sabe  sobre  fases posteriores da história.  Impossível  caracterizar melhor o método  com o 
qual rompeu o materialismo histórico. Esse método é o da empatia. Sua origem é a inércia do coração, a 
acedia, que desespera de apropriar‐se da verdadeira imagem histórica, em seu relampejar fugaz. Para os 
teólogos medievais, a  acedia era o primeiro fundamento da tristeza. Flaubert, que a conhecia, escreveu: 
‘Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carthage’. A natureza dessa tristeza 
se tomará mais clara se nos perguntarmos com quem o investigador historicista estabelece uma relação 
de empatia. A resposta é inequívoca: com o vencedor. Ora, os que num momento dado dominam são os 
herdeiros  de  todos  os  que  venceram  antes. A  empatia  com  o  vencedor  beneficia  sempre,  portanto, 
esses  dominadores.  Isso  diz  tudo  para  o  materialista  histórico.  Todos  os  que  até  hoje  venceram 
participam do cortejo  triunfal, em que os dominadores de hoje espezinham os  corpos dos que estão 
prostrados no chão. Os despojos são carregados no cortejo, como de praxe. Esses despojos são o que 
chamamos bens culturais. O materialista histórico os contempla com distanciamento. Pois todos os bens 
culturais  que  ele  vê  têm  uma  origem  sobre  a  qual  ele  não  pode  refletir  sem  horror.  Devem  sua 
existência não somente ao esforço dos grandes gênios que os criaram, como à corvéia anônima dos seus 
contemporâneos. Nunca houve um monumento da cultura que não fosse também um monumento da 
barbárie.  E,  assim  como  a  cultura  não  é  isenta  de  barbárie,  não  o  é,  tampouco,  o  processo  de 
transmissão  da  cultura.  Por  isso,  na  medida  do  possível,  o  materialista  histórico  se  desvia  dela. 
Considera sua tarefa escovar a história a contrapelo.” BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito da História. 
In: Magia e técnica, arte e política: obras escolhidas. São Paulo: Brasiliense, 2008. p. 225. Tese 7. 



Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo.  
E examinai, sobretudo, o que parece habitual.  
Suplicamos expressamente: não aceiteis o que é de hábito 
como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de 
confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de 
humanidade desumanizada, nada deve parecer natural nada 
deve parecer impossível de mudar. 

Bertolt Brecht, “Nada é Impossível de Mudar” 

  

É preciso desbloquear o debate franco e agudo sobre as grandes questões. A paleta de 

argumentos liberais-conservadores tornada referência para a discussão pública sobre a 

Política, o Direito e o Estado é das mais insuficientes. 

 Se a democracia representativa liberal-conservadora filoeuroangloamericana 

(!!!) já se mostra esgotada há muito tempo – cremos que ela já tenha nascido assim, é 

preciso ter a coragem de pensar o novo, doa a quem doer. 

 As urgências do nosso tempo não são compatíveis com os salamaleques 

intelectuais dos teóricos do establishment. Além do que, a inércia e a acedia ante a 

catástrofe humana mal disfarçada pelo arremedo de Estado Democrático de Direito em 

que vivemos (hoje cada vez mais frágil e patético, ante uma Constituição em frangalhos 

e o alegado fim da Nova República com o golpe de Estado de 2016) são a ração que 

alimenta e fortalece a direita. É preciso, ainda mais uma vez, filosofar – e pensar/agir a 

Política – a marteladas. Tornar as ideias perigosas. 

A democracia que queremos na verdade é um fato inédito na história. Pensar – e 

viver – a democracia é, no fim das contas, um feito prometeico: é preciso bravura para 

assaltar ao céu e tomar dos deuses ainda mais uma vez o fogo que, se não iluminar a 

humanidade, trará algum calor e alento a esta “escuridão” e a este “grande frio que 

reinam nesse vale, por onde soam lamentos”34  
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